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RESUM 

La finalitat d’aquest projecte és crear una metodologia per facilitar el disseny sostenible de 

polígons industrials. El model conceptual d’activitat sostenible s’eleva sobre la base de tres 

pilars fonamentals on tots tenen la mateixa importància: cohesió i progrés social, eficiència 

econòmica i conservació ambiental. L’estudi que s’ha dut a terme en aquest projecte ha deixat 

al marge la part de la viabilitat econòmica del triangle de la sostenibilitat centrant-se 

principalment en els equilibris socials i ambientals derivats de la nova planificació territorial. 

El mètode utilitzat per a cada una de les parts estudiades ha estat en primer lloc la recerca 

d’informació i normativa vigent i la posterior definició d’uns criteris de sostenibilitat per tal 

de ser aplicats. Aquests criteris pretenen ser una eina per ajudar a planificar adequadament un 

polígon industrial de manera que l’usuari que la utilitzi ho faci d’una forma simple i visual. A 

més a més, no només serveix per avaluar un cert polígon, sinó que té el valor afegit de donar 

un punt de vista aproximat dels diferents paràmetres avaluats i permet visualitzar els possibles 

punts conflictius i fer actuacions per resoldre’ls. 

A causa de la complexitat de dissenyar una metodologia que donés resposta a la projecció 

d’un polígon industrial a qualsevol part del món, l’eina creada serveix per donar suport a la 

fase de disseny i planificació de polígons només a l’Estat Espanyol, i, en particular, a 

Catalunya. No obstant això, recollint les dades necessàries també és possible aplicar-la en 

altres parts del planeta. 
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1. GLOSSARI 

Administració pública: Tipus d'organització integrada per un personal professional, dotada 

de mitjans econòmics i materials públics, que posa en pràctica les decisions preses pel govern 

d'un estat. Es compon de tot el què la fa efectiva, amb funcionaris i edificis públics, entre 

d'altres. 

Densitat de població: Es refereix a la distribució del nombre d'habitants a través del territori 

d'una unitat funcional o administrativa (continent, país, estat, província, departament, 

districte, comtat, etc.). 

Desenvolupament sostenible: Pretén ser una manera d'organitzar l'activitat humana de 

manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i 

expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i 

els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament. 

Eficiència energètica: S'entén l'obtenció d'un resultat (un determinat procés, l'obtenció d'un 

producte, la realització d'un servei, etc) minimitzant el consum d'energia. Així mateix 

eficiència energètica fa referència a totes les accions que tendeixen a reduir el consum 

d'energia. 

Impacte ambiental: S’entén com l'efecte que produeix una determinada acció humana sobre 

el medi ambient en els seus diferents aspectes. El concepte pot estendre's, amb poca utilitat, 

als efectes d'un fenomen natural catastròfic. Tècnicament, és l'alteració de la línia de base, a 

causa de l'acció antròpica o esdeveniments naturals. 

Jerarquia Europea de gestió de residus: La Unió Europea ha establert l’ordre preferent que 

caldria seguir en la gestió dels residus, que s’ha anomenat ‘jerarquia’ i es defineix a la 

Directiva 2008/98/CE:  

a) Prevenció: evitar, reduir la generació de residus; mesures preses abans que un producte es 

converteixi en residu.  

b) Preparació per a la reutilització: revisió, neteja i/o reparació de productes o components 

perquè es puguin utilitzar sense cap altre processament.   

c) Reciclatge: els residus es processen per convertir-los en productes, materials o substàncies.  
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d) Altres formes de recuperació, com ara la recuperació energètica: la incineració és el mètode 

més difós de recuperació energètica.   

e) Disposició: qualsevol operació que no sigui recuperació. Habitualment: dipòsit controlat, 

injecció al subsòl, abocament als rius o al mar, etc. 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM):  És el document que classifica tot el sòl del 

territori d'un municipi català corresponent en: 

• sòl urbà.  

• sòl no urbanitzable.  

• sòl urbanitzable.  

El règim urbanístic del sòl depèn de la classificació, de la qualificació en zones o sistemes i de 

la inclusió en un polígon d'actuació urbanística en sòl urbà o en un sector de planejament 

urbanístic derivat. 

 

Producte Interior Brut (PIB): És la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un 

espai econòmic durant un període de temps determinat, normalment un any, excloent el 

consum intermedi utilitzat en la producció. 

R+D+i: Parlant d'economia, s’entén per R+D+I o Recerca, Desenvolupament i Innovació 

tecnològica, qualsevol investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de 

serveis. 

Les estadístiques sobre el nombre i entitat de les organitzacions que es dediquen a "R+D" 

poden revelar l'estat de la indústria en un país, el grau de competència o el progrés científic. 

Alguns mesuraments habituals són: pressupostos dedicats a R+D, nombre de patents 

presentades o publicacions científiques. 

Rendiment: És la relació que existeix entre l’energia que realment transforma en energia útil 

i la que necessita un determinat equip per al seu funcionament. 

Sector d’Activitat Econòmica: Espais d’agrupació de la producció industrial, bé sigui d’un 

mateix producte o diversificat. Es consideren l’evolució dels polígons industrials. 
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Valorització: S’entén com l’acció de donar un valor, ja sigui econòmic o energètic, a un 

residu que no es pot reutilitzar ni reciclar. S’aplica normalment als residus utilitzats per a 

generar energia entenent-se com valorització energètica. 
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2. MARC TEÒRIC 

L’interès creixent en el medi ambient i en les repercussions que sobre aquest tenen les accions 

de l’ésser humà ha motivat la incorporació de criteris de sostenibilitat cada vegada més 

exigents a tots els nivells de planificació territorial i urbanística. 

Tot i això, la sostenibilitat segueix essent un concepte abstracte i sense un patró definit, fet 

que en dificulta la seva aplicació. Amb l’aprovació de la Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible1 es fixen les bases d’allò entès com a desenvolupament sostenible a l’Estat 

espanyol, definit com el foment del consum i la producció sostenibles d’acord amb el 

desenvolupament social i econòmic, tot respectant la capacitat de càrrega dels 

ecosistemes i dissociant el creixement econòmic de la degradació mediambiental. 

Actualment, entenem la sostenibilitat com la suma dels àmbits socials, econòmics i 

mediambientals que tingui com a resultat el que s’ha exposat anteriorment, és a dir, un foment 

del desenvolupament sense causar distorsions notables a l’entorn on es dugui a la pràctica. 

 

A l’hora d’aprovar nous planejaments urbanístics és d’importància cabdal el consens entre els 

diferents òrgans de govern i els agents socials en el disseny dels nous models a fi d’integrar  

criteris de sostenibilitat. Cal tenir present que els diferents actors poden arribar a tenir 

diferents interessos en el mateix territori: interessos econòmics, mediambientals, urbanístics, 

polítics, etc. Per tant, la introducció del concepte de sostenibilitat en el sistema de planejament 

                                                      
 
1 Aprovada pel Consell de Ministres el 23 de novembre de 2007. 
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requereix d’acords sobre com han de ser els entorns, com es desitja viure i quins són els límits 

i les oportunitats per transformar-los. 

En referència a la planificació i el disseny de nous espais industrials, s’hauran d’exigir una 

sèrie de condicions per tal d’assegurar la seva sostenibilitat en el procés de construcció, durant 

el seu funcionament i en el seu hipotètic desmantellament.  

2.1 OBJECTIUS 

L’objectiu principal del present projecte és presentar una metodologia eficaç, així com 

senzilla i fiable, per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en qualsevol polígon industrial 

projectat a l’Estat espanyol en la seva fase d’aprovació. S’aborda el propòsit definint diferents 

criteris que s’estimen imprescindibles d’acord amb la legislació vigent per a aconseguir uns 

nivells acceptables de sostenibilitat en els polígons industrials i en les possibles actuacions 

urbanístiques que se’n puguin derivar.  

Aquest projecte intenta justificar la necessitat d’abordar noves fórmules tant d’integració com 

d’anàlisi per tant d’aconseguir la millora dels sistemes urbans planificats a través de la 

participació de tots els actors implicats. En aquest context, s’hauran de contemplar no només 

les autoritats o les institucions sinó també les iniciatives ciutadanes i empresarials, per tal 

d’assolir una actuació integrada per a garantir un desenvolupament sostenible. 

2.2 ABAST 

La definició d’aquests criteris servirà per a l’avaluació del cas concret del polígon industrial 

comprès entre els termes municipals de Riudellots de la Selva, Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, 

aprofitant les sinèrgies creades per l’Aeroport Girona – Costa Brava i la nova estació del Tren 

d’Alta Velocitat de la línia Barcelona – Perpinyà, així com a les actuacions urbanístiques que 

es derivin de la seva posada en funcionament. Aquest nou polígon industrial queda emmarcat 

dins del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG). En l’avaluació 

d’aquest polígon industrial s’inclou també l’anàlisi de les noves actuacions urbanístiques 

projectades en el seu àmbit territorial, les quals han de donar servei als nous habitants atrets 

per les oportunitats laborals generades al polígon. 

A nivell geogràfic, l’abast del projecte queda definit segons la següent figura. 
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Figura 2.1. Abast geogràfic del projecte Font: PDUSUG 
 

3. MARC LEGAL 

En el present capítol s’exposa el marc legal al qual està sotmès el present projecte. 

3.1 PLA	S I PROGRAMES DE LA U	IÓ EUROPEA 

A continuació s’exposen el Plans i Programes desenvolupats per la Unió Europea que són 

d’afectació en la planificació i l’execució d’aquest projecte. 

3.1.1 Sisè Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient 2002 – 2012  

El Sisè Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient neix amb l’objectiu de superar 

l’enfocament estrictament legislatiu i abraçar un enfocament estratègic de cara als reptes que 

es plantegen actualment en matèria de medi ambient. El programa té cinc eixos prioritaris: 

millorar l’aplicació de la legislació en vigor, integrar el medi ambient en altres polítiques, 

col·laborar amb el mercat, implicar als ciutadans i considerar al medi ambient en totes 

aquelles decisions relatives a l’ordenació i gestió del territori. 
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3.1.2 Estratègia Europea en favor del Desenvolupament Sostenible 

Aquesta estratègia posa les bases del que s’entén com a desenvolupament sostenible al marc 

de la Unió Europea, basant-se en quatre pilars - econòmic, social, mediambiental i 

governança global - que cal reforçar mútuament. Les conseqüències econòmiques, socials 

i mediambientals de totes les polítiques han d'examinar de forma coordinada i tenir en compte 

en el moment de la seva elaboració i adopció. La UE ha d'assumir també les seves 

responsabilitats internacionals en matèria de desenvolupament sostenible: aquest s’ha de 

promoure fora de la UE, inclosos els aspectes relatius a la democràcia, la pau, la seguretat i la 

llibertat. 

3.1.3 Programa LIFE + 

El programa LIFE és l’instrument financer de la Unió Europea que té per objectiu contribuir a 

l’aplicació, actualització i desenvolupament de les polítiques i la legislació comunitària en 

matèria de medi ambient, inclosa la integració del medi ambient en altres polítiques. Amb 

aquest programa es finançaran mesures i projectes als Estats membres.  

3.1.4 Conveni Europeu del Paisatge 

L’objectiu general del Conveni és motivar a les autoritats públiques a adoptar polítiques i 

mesures a escala local, regional, nacional i internacional per a protegir, planificar i gestionar 

els paisatges europeus i millorar la seva qualitat. Es compromet a prendre mesures generals de 

reconeixement dels paisatges, d’aplicació de polítiques per a la seva protecció i gestió, de 

participació pública i d’integració dels paisatges a les polítiques d’ordenació del territori, 

així com a les polítiques econòmiques, socials, culturals i ambientals. 

3.1.5 Xarxa 	atura 2000 

Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals l'objectiu de la qual és fer compatible la 

protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana 

que s'hi desenvolupa, i és la iniciativa política europea més important de conservació de la 

natura. 

Els espais que en formen part a Catalunya ocupen més de 1.040.155 hectàrees, de les quals 

957.051 són terrestres (un 29,8% del territori català) i 83.104 marines. Aquests espais es 
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caracteritzen per incloure hàbitats d'interès comunitari, ser zones d'interès per a les espècies 

d'interès comunitari o per a les aus. 

3.2 PLA	S I PROGRAMES A L’ESTAT ESPA	YOL 

3.2.1 Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible 

Aquesta estratègia sosté que el millor camí per a aconseguir una producció i consum 

sostenible és prevenir la contaminació, reduir la generació de residus i fomentar la 

reutilització i el reciclatge d'aquests. 

Per això, resulta fonamental promoure projectes de R + D i ecoinnovació que permetin reduir 

els contaminants, el consum de matèries primeres, la generació de residus i que, alhora, 

impulsin la valorització de subproductes en noves aplicacions industrials. 

3.2.2 Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport 2005 – 2015 

El Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport 2005 – 2015 (PEIT) neix amb l’objectiu 

d’establir un marc racional i eficient pel sistema de transport a mig i llarg termini. Per a això, 

explicita d’una manera precisa els objectius als anys horitzó. 

3.2.3 Pla 	acional Integrat de Residus 

El Plan Nacional Integrat de Residus (2007 – 2015) marca les directrius i les actuacions 

aplicables a cada una de les fraccions que són del seu àmbit d’aplicació. 

Pel que respecta als SAES, tant en la seva fase de construcció com en la funcionament, les 

diferents fraccions generades (residus de construcció i demolició, residus perillosos, residus 

de piles i acumuladors, etc.) hauran de ser tractades tal i com disposa el Pla, intentant acostar-

se als objectius de gestió que en aquest hi figuren. 
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3.3 PLA	S I PROGRAMES DE CATALU	YA 

3.3.1 Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla territorial general de Catalunya (PTGC) és l'instrument bàsic d'ordenació del territori 

de Catalunya, la seva planificació i definició de polítiques específiques de desenvolupament i 

reequilibri territorial. Va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març.  

Els seus objectius són la definició de: 

• Les zones homogènies segons el potencial de desenvolupament i la seva situació 

socioeconòmica. 

• Els nuclis de població que poden exercir una funció reequilibradora del territori. 

• Els espais naturals a conservar. 

• Les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que s'hagin de conservar o ampliar. 

• Els emplaçaments idonis de grans infraestructures (transport, sanejament i 

equipaments d'interès general). 

• Els àmbits d'aplicació dels Plans Territorials Parcials, definits per agregació de 

comarques. 

Els sistemes de propostes del pla són a tres nivells: 

• Definició d'àrees bàsiques territorials (ABT) constituïdes per l'agrupació de petits 

municipis com a llindar mínim de cobertura territorial per als equipaments col·lectius 

(salut, sanejament, educació, esport...). 

• Estudi dels grans sistemes urbans com a àrees de cohesió i d'influència del seu entorn 

territorial. 

• Definició dels àmbits funcionals territorials (AFT) constituïts per agrupacions de 

comarques i de sistemes urbans. 
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3.3.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

Per tal de conduir adequadament els processos de transformació territorial el Pla estableix els 

següents objectius, alguns dels quals participen dels objectius generals per a tot Catalunya, 

sintetitzats en els Criteris de Programa de Planejament Territorial, mentre que d’altres apunten  

a la gestió d’aspectes específics de l’àmbit: 

• Reforçament de la vertebració urbana dels territori. Aquest objectiu s’estableix amb 

les següents finalitats: 

- Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui 

fenòmens de desestructuració urbana o de segregació social. 

- Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats 

inadequadament baixes o de models de ciutat difusa. 

- Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment 

destinades a habitatge secundari. 

- Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són 

barris o nuclis antics amb perill de degradació del patrimoni arquitectònic o 

històric, però també certes urbanitzacions, concebudes inicialment per a segona 

residència i que estan immerses ja un procés de canvi cap a la residència 

principal. 

- Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció 

d’habitatges de protecció oficial. 

- Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques 

sectorials dels diferents Departaments de la Generalitat en la programació de 

les seves inversions. 

- Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que 

factor que ha d’ajudar a reduir la mobilitat obligada i a donar vida als nous 

desenvolupaments urbans. 

• Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir 

nova activitat econòmica. 

• Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal. 

• Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic. 

• Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats 

econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció 
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immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les 

comarques de l’Empordà. 

• Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en 

front dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a 

llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del 

medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen. 

• Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt 

del territori. 

• Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben 

interrelacionats amb els entorns naturals. 

• Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans. 

• Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general. 

• Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures 

ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin 

territorialment els desenvolupament urbans. 

• Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori. 

Aquests objectius del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines integren els que varen 

ser establerts pels Plans directors territorials de l’Empordà i de la Garrotxa. 

El Pla, mitjançant la definició i el desenvolupament dels sistemes d’espais oberts, 

d’assentament i d’infaestructures de mobilitat, estableix mesures directes en relació a alguns 

dels objectius, en d’altres marca directrius que orientaran futures actuacions, en d’altres 

delimita àmbits que ajudaran a la gestió supramunicipals de propostes de desenvolupament 

urbà que caldrà resoldre a una escala de major detall -mitjançant la formulació i tramitació de 

plans directors d’urbanisme o d’altres formes de coordinació dels processos urbanístics- i, 

finalment, configura uns marcs que han de facilitar el desenvolupament sócio-econòmic. 

3.3.3 Estratègia de Desenvolupament Sostenible a Catalunya 

L’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible a Catalunya (2010 – 2026) neix amb 

l’intenció d’esdevenir un full de ruta que fixi les línies i els objectius estratègics claus per 

garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut 

en carboni, basada en una minimització en el consum de recursos (especialment els no 

renovables) i en els impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món, i en què: 
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• S’harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de 

vida de la ciutadania. 

• S’internalitzin els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la 

biodiversitat. 

• S’asseguri la restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la 

recuperació del capital natural i la seva funcionalitat. 

• S’assoleixi una veritable integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques 

sectorials i entre els diferents nivells de govern, respectivament, tot garantint la 

coherència entre els diversos objectius sectorials. 

• Es garanteixi una participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions. 

• S’assoleixi una societat culta, inclusiva, amb igualtat d’oportunitats i solidària. 

L’Estratègia parteix d’una visió a llarg termini i d’un marc polític d’abast ampli, cosa que 

garanteix, d’una banda, que esdevingui un instrument eficaç de detecció prèvia de tendències 

insostenibles a utilitzar com a guia per fer front les reformes necessàries. D’altra banda, 

integrant els seus objectius estratègics en el conjunt de polítiques sectorials, l’Estratègia 

esdevé un marc de referència intersectorial imprescindible perquè la presa de decisions a curt 

i a mitjà termini s’integri eficaçment per a la consecució d’uns objectius comuns. 

Davant l’evidència de la insostenibilitat de l’actual model social, econòmic i ambiental –i més 

encara en la conjuntura de crisi econòmica-, l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de 

Catalunya neix amb la finalitat de contribuir de manera decisiva a la transició cap a un nou 

model de país, capdavanter en la integració i aplicació pràctica dels principis sostenibilistes en 

el model econòmic i social. 

L’Estratègia ofereix un horitzó viable de progrés envers a la sostenibilitat com a factor per a 

la competitivitat de l’economia catalana i la millora de la qualitat de vida que haurà 

d’integrar-se en les polítiques sectorials i en els instruments vigents i futurs tant legislatius 

com de planificació, gestió i administració a partir d’un consens amb els actors socieconòmics 

i la ciutadania en el seu conjunt. En aquest context, els principis orientadors de l’Estratègia 

per al desenvolupament sostenible de Catalunya són: 

• Respectar la capacitat de càrrega de l’ecosistema i utilitzar-ne els recursos de manera 

eficient i d’acord amb el principi de precaució. 
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• Assumir la responsabilitat social i ecològica de la situació actual tenint presents els 

principis d’equitat i solidaritat intra i intergeneracional a dins i fora del territori de 

Catalunya. 

• Millorar la qualitat de vida de les persones, desacoblar aquest concepte del de 

creixement econòmic en termes estrictes de PIB i garantir l’equitat i la justícia socials. 

• Minimitzar l’impacte socioambiental de Catalunya en el món i treballar per la 

solidaritat i la cooperació en projectes que afavoreixin el desenvolupament sostenible. 

Assegurar que tant les polítiques del Govern de Catalunya com els seus compromisos 

internacionals siguin coherents amb les polítiques globals en relació amb el desenvolupament 

sostenible. 

3.3.4 Pla d’Espais d’Interès 	atural (PEI	) 

El Pla d'Espais d’Interès Natural o PEIN, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 

és una configuració legal que té per objecte la delimitació i l'establiment de les mesures 

necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals cal 

assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, 

didàctics i recreatius que posseeixen. 

Dins del PEIN, i en l’àmbit d’aquest projecte, hi estan inclosos el paratge de la Crosa de Sant 

Dalmai, als termes municipals de Vilobí d’Onyar i Aiguaviva. 
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Figura 3.1. Volcà de la Crosa de Sant Dalmai dins de l’àmbit del PEI+. Font: Miramón 

 

3.3.5 Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya 

L'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d'afloraments i 

llocs d'interès geològic que en conjunt testimonien l'evolució geològica del territori català i 

que cal preservar com a patrimoni geològic. 

En l’àmbit d’aquest projecte, la Crosa de Sant Dalmai està inclosa dins de l’inventari. 

3.3.6 Pla de l’energia de Catalunya 2006 – 2015  

El Pla es basa en que bona part del canvi de model energètic es basarà , sense dubte, en els 

salts tecnològics que es vagin donant en les diferents formes d’aprofitament energètic 

conegudes o encara per explorar. En les properes dècades, es produiran avenços tecnològics 

que contribuiran a solucionar el problema energètic però què encara no són viables, ni 

tècnicament ni econòmicament (segrest de CO2, fusió nuclear, etc.). Probablement, algunes 

d’aquestes tecnologies ho seran en un termini més o menys llarg. De tota manera, malgrat una 

certa confiança en aquests aspectes, cal tenir en compte la incertesa tecnològica i temporal 

d’aquestes innovacions. 
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Per tant, mentre aquest fet no es produeixi, la tasca de la planificació i gestió energètica en un 

país ha d’anar encaminada a gestionar l’etapa transitòria amb les eines que coneixem i que 

tenen una viabilitat tècnico-econòmica des d’un punt de vista social. Es a dir, és necessària la 

introducció d’un nou model energètic que ens permeti avançar cap a un desenvolupament 

sostenible de la nostra societat. 

3.3.7 Pla d’Infraestructures de Transports de Catalunya 2005 – 2016 (PITC) 

En el PITC es proposa l’execució de les següents infraestructures en l’àmbit d’actuació del 

PDUSUG: 

• Eix Transversal Ferroviari. Línia destinada a trànsit mixt, de passatgers i 

mercaderies i que ha d’unir les principals capitals de la Catalunya central, des de 

Lleida fins a Girona. 

• Desdoblament de al C-65 entre Girona i Llagostera. 

• Ampliació de l’AP-7 en un 4t carril entre Girona i Medinyà. 

3.3.8 Estratègia Catalana per a l’Ocupació  2007 – 2013. Pla general d’ocupació de 
Catalunya 

L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació pretén fomentar una política harmonitzada entre tots 

els sectors de la societat catalana per tal de poder produir ocupació en base a tres eixos: 

• Acceptant que la qualitat dels llocs de treball és tan important com la quantitat de 

treball, “i que tota persona, fins i tot la més exposada, hauria de tenir bones condicions 

laborals en matèria de salaris, temps de treball, protecció social i drets dels 

treballadors i les treballadores”. 

• Afirmant de manera clara i contundent que tothom qui treballa té drets i deures 

laborals, independentment de com i on treballi, i que el treball decent del segle XXI 

“consisteix en alguna cosa més que un lloc de treball a qualsevol preu o en qualsevol 

circumstància”, en la línia que defensa l’OIT en l’informe presentat a la 90 

Conferència Internacional del Treball, duta a terme el juny del 2002. Un dels drets 

més importants, sens dubte, és el de la formació. 
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• En el marc de la Unió Europea, que la promoció de la qualitat en l’ocupació és un 

principi rector del procés de modernització del model social europeu i que, juntament 

amb la plena ocupació i la cohesió social, constitueix un dels objectius generals fixats 

en les directrius comunitàries integrades per a l’ocupació 2005-2008. 

3.3.9 Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya 

Actualment en elaboració, el PTGC estableix quins espais poden ser objecte de protecció, la 

manera com s’ha de fer la delimitació d’aquests espais, les directrius generals per a la seva 

protecció i les directrius específiques segons els tipus diferents d’espais objectes de protecció. 

3.4 	ORMATIVA ESTATAL 

En aquest apartat s’assenyala la normativa vigent a l’Estat Espanyol que és d’aplicació en el 

present projecte. 

	ormativa estatal 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el test refós de la Llei d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental dels projectes 

Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl  

Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 

Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural 

Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificación 

Reial Decret 11/2005 pel que s’aproven las mesures urgents en matèria d’incendis forestals 

Llei 37/2003, del soroll 

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació  

Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Font: Elaboració pròpia. 

3.5 	ORMATIVA CATALA	A 

En aquest apartat s’assenyala la normativa vigent a Catalunya que és d’aplicació en el present 

projecte. 
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	ormativa catalana 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial 

Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública 

Decret 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental 

que estableix la Llei 3/1998 

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental  

Font: Elaboració pròpia. 

3.6 ORDE	A	CES MU	ICIPALS 

En aquest apartat es fa un recull de les ordenances municipals existents en aquests moments 

als municipis de l’àmbit d’estudi que tenen afectació sobre el projecte. 

3.6.1 Aiguaviva 

El municipi d’Aiguaviva disposa de les següents ordenances en l’àmbit d’aplicació. 

• Ordenança sobre construccions instal·lacions i obres 

• Ordenança reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de 

sanejament d'Aiguaviva 

• Ordenança reguladora de la gestió de runes i enderrocs 

• Taxes per a la tramitació de l’administració ambiental 
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3.6.2 Riudellots de la Selva 

El municipi de Riudellots de la Selva disposa de les següents ordenances en l’àmbit 

d’aplicació. 

• Ordenança del soroll. Edicte d‘aprovació definitiva de l‘ordenança municipal de soroll 

i vibracions 

• Ordenança de sanejament  

3.6.3 Vilobí d’Onyar 

Vilobí d’Onyar no disposa de taxes que tinguin afectació directa sobre el procés de 

construcció, execució o enderroc del Sector d’Activitat Econòmica (d’ara en endavant, 

SAE) proposat. 
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4. SOSTE	IBILITAT E	 POLÍGO	S I	DUSTRIALS 

Als diferents planejaments urbanístics municipals que s’han aprovat en els últims 30 anys s’hi 

han anat definit, lògicament, diferents terrenys per a que es puguin implantar les activitats 

econòmiques que, d’una banda, proporcionen llocs de treball i, per l’altra, contribueixen a 

millorar els recursos econòmics municipals. Fins ara, la implantació d’aquestes activitats 

econòmiques s’executava en forma de polígons industrials i sectors de mitjana o petita 

dimensió, que han donat com a resultat un model relativament negatiu per a una ocupació 

racional del territori i una conservació del paisatge. Tot i això, en els darrers anys aquesta 

tendència d’ocupació irracional i dispersa està canviant gràcies a la voluntat política, la 

pressió social i l’aplicació de la normativa de nova aprovació. 

En el cas dels polígons industrials, les mesures que s’estimen necessàries per a aconseguir una 

planificació adequada dels nous sectors econòmics des d’una perspectiva integral d’ordenació, 

construcció i gestió, són els següents2: 

• Millorar la qualitat ambiental, les condicions de vida, l’estímul i la motivació en el 

treball en els emplaçaments destinats al desenvolupament d’activitats econòmiques. 

• Promoure una millor arquitectura i habitabilitat en els sectors per tal de facilitar 

millors condicions en el treball i el benestar, i alhora reduir l’estrès físic i psicològic 

dels usuaris. 

o Adequar-se a les noves demandes del sistema socioproductiu de flexibilitat de i en 

la producció (ajustos constants en els productes, processos i volums de fabricació), 

conciliant-la amb les exigències de les condicions de treball. 

o Atendre a les diverses sol·licitacions empresarials que necessiten espais coherents 

amb les economies d’aglomeració, especialització, diversificació o commuting, 

essent eficients en el balanç econòmic d’inversió per a la creació dels sectors. 

 

 

                                                      
 
2 Mesures en base a Proyecto Parque, projecte d’anàlisi sostenible per aplicacions en polígons industrials 
realitzat per  Caixa Nova, 2007. 
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4.1 CRITERIS DE SOSTE	IBILITAT APLICABLES A POLÍGO	S I	DUSTRIALS 

L’objecte del present apartat és destacar les diferents directrius, tant normatives com 

proposades, de les quals en sorgiran les mesures sostenibles per aplicar als SAES. 

L’anàlisi es farà en tres grans blocs: el bloc de directrius socials, el de directrius ambientals 

i, per últim, el de directrius econòmiques.  

De forma justificada, s’exposen aquells requeriments d’obligat compliment i aquelles 

recomanacions que s’han considerat oportunes d’adoptar.  

En cadascun dels tres blocs mencionats anteriorment es descriuran les directrius generals de 

sostenibilitat que es consideren per a l’elaboració d’un estudi de sostenibilitat dels SAES.  

En l’apartat 3.2 es presentaran les mesures concretes per a cada una de les directrius 

anteriorment proposades que seran d’aplicació directa per al disseny de SAES. 

Aquestes directrius s’ordenen en tres nivells de major a menor importància3. 

 

                                                      
 
3 Aquesta classificació es plasmarà a la presentació per tal de no sobrecarregar de colors la memòria 

Aspectes d’obligat compliment 

d’acord amb la legislació vigent 

Condicions necessàries en altres 

tipus d’edificis aplicades a SAES 

Aspectes que s’han considerat 

recomanables per a fomentar la 

sostenibilitat. 

+ 

- 

Grau d’importància 
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4.1.1 Directrius de sostenibilitat social   

A continuació es detallen les directrius proposades de sostenibilitat ambiental per als SAES, 

agrupades segons la classificació establerta anteriorment. 

Generació de llocs de treball 

La principal funció dels SAES serà la creació de llocs de treball per a satisfer les expectatives 

creades en el seu planejament i les inversions derivades.  

Accessibilitat 

S’intentarà crear SAES accessibles en la mesura del possible, entenent l’accessibilitat com a 

concepte que garanteix l’optimització dels desplaçaments, fet que beneficia tant als agents 

implicats (empresaris, treballadors, clients, proveïdors, etc.) com al medi natural, degut a la 

consegüent reducció d’emissions derivades del transport. 

Agrupació territorial 

Els SAES s’agruparan aprofitant les sinèrgies empresarials, els clústers i les xarxes de 

cooperació i els possibles mercats potencials. 

Comunicacions 

S’hauran d’aprofitar els nodes de creuament d’infraestructures territorials ja existents per a 

establir-hi els SAES, de manera que es pugui millorar també l’accessibilitat. 

Autosuficiència en ells mateixos 

Els SAES hauran de ser raonablement autosuficients pel que fa a la seva dimensió del sòl, fet 

que comportarà una oferta àmplia de serveis. 

Diversificació 

S’intentarà, en la mesura del possible, que els SAES siguin diversificats més que 

especialitzats, per a afavorir un major ventall d’implantacions de diferents activitats 

econòmiques. 

Flexibilitat 
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Els SAES han d’estar preparats per a atendre les demandes actuals i poder adaptar-se a les 

demandes futures, en funció dels canvis en els models econòmics i de producció industrial. La 

flexibilitat s’ha d’entendre com a un concepte de competitivitat. 

4.1.2 Directrius de sostenibilitat ambiental   

En el present apartat es detallen les directrius considerades en matèria mediambiental per a ser 

aplicades al disseny de SAES. 

Construcció sobre terrenys marginal 

Es planificaran els SAES, en la mesura del possible, en terrenys sense valor ecològic, i, en la 

mesura que es pugui, sobre un sector industrial ja existent. 

Racionalització del sòl 

Els SAES s’hauran d’establir de manera que es minimitzi el consum del sòl i que se’n 

racionalitzi  l’ús, afavorint la diversitat del territori i mantenint la matriu biofísica. 

Biodiversitat 

Conservar la biodiversitat del territori i dels elements d’interès natural estarà contemplat en el 

planejament dels SAES. Se’n ha de promoure l’ús sostenible per garantir i col·laborar a la 

funcionalitat ecològica. 

Integració paisatgística 

S’haurà de tenir especial cura en mantenir i preservar les qualitats paisatgístiques, tant com a 

valor social i actiu econòmic del territori, com a valor natural i ambiental. 

Impactes ambientals 

Es garantirà l’homogeneïtat dels sistemes naturals existents, intentant no generar cap 

influència negativa més enllà dels límits establerts dels SAES, conservant la connectivitat 

entre els espais oberts, la biodiversitat de la zona, l’equilibri territorial i la qualitat de l’aire i 

de l’aigua. 

Cicle hídric 
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Es plantejarà un ús racional dels recursos hídrics en el marc d’un model eficient d’explotació 

dels SAES. Es minimitzarà l’ús d’aigua potable i la generació d’aigües residuals, captant 

l’aigua que s’utilitza, reciclant-la i retornant-la, una vegada depurada, al cicle natural. 

Eficiència energètica 

Es buscaran mecanismes d’abastiment energètic de manera que, en la mesura del possible, les 

infraestructures proposades no consumeixin energia procedent de recursos no renovables, 

mirant d’apostar per energies renovables o per la reutilització energètica de l’energia residual 

dels processos productius que es duguin a terme. 

Cicle de materials 

Els materials seran, en la mesura del possible, reciclats o renovables i d’origen local, per tal 

de no produir emissions en tot el procés d’instal·lació i posada en servei. 

Residus 

Es fomentarà, per aquest ordre, la reducció, reutilització, reciclatge o altres formes de 

valorització i, en últim cas, la deposició en abocadors. S’establirà un Pla de Residus propi per 

a cada un dels SAES. 

Qualitat de l’aire 

Es prendran mesures per tal de minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

procedents de les activitats dels SAES. 

Altres 

Es plantejaran accions per tal de prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i 

electromagnètica. 

4.1.3 Directrius de sostenibilitat econòmica i generació de recursos  

En el present apartat es detallen les directrius considerades en matèria econòmica per a ser 

aplicades al disseny de SAES. 
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Fomentar la constitució d’ens gestors en col·laboració amb l’administració pública 

Això facilitarà i millorarà la capacitat de representació, interlocució i negociació amb les 

diferents entitats encarregades de solucionar diverses problemàtiques que puguin sorgir als 

SAES, tals com conservació i manteniment, seguretat, mobilitat, medi ambient, fiscalitat, etc. 

Contribuir en la millora continua i la conservació dels Sectors d’Activitat Econòmica 

Es potenciaran accions amb les entitats i Administracions implicades per tal d’aconseguir una 

gestió més intensa i efectiva de les infraestructures i serveis dels SAES. Es duran a terme 

accions de manteniment i anàlisi per mantenir la competitivitat dels SAES. 

Fomentar els serveis que aportin continguts innovadors 

Aquests serveis aportaran competitivitat i diversificació als ja existents als SAES, 

promocionant especialment aquells que siguin sostenibles ambiental, social i econòmicament. 

Viabilitat econòmica 

Es realitzaran els diferents estudis de costos per tal de detectar i millorar problemes en la 

viabilitat econòmica dels SAES projectats. Els estudis a realitzar són els següents: 

• Estudi de costos fora sector. 

• Estudi de costos del sector. 

• Estudis de viabilitat econòmica propis del SAE. 

• Estudi del model de gestió, conservació i generació de recursos. 

• Estudi de mercat. 

 

4.2 MESURES DE SOSTE	IBILITAT APLICABLES A POLIGO	S I	DUSTRIALS 

Una vegada definides les directrius generals de sostenibilitat que es consideren aplicables als 

SAES, en aquest capítol s’exposen les mesures concretes que fan que aquests criteris es 
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puguin complir. Aquestes mesures s’estructuren segons el criteri o criteris amb el que van 

lligats, i més endavant s’aplicaran específicament al cas estudiat. 

4.2.1 Mesures de sostenibilitat social   

A continuació es detallen les mesures de sostenibilitat social que s’han cregut d’oportuna 

aplicació en el disseny de SAES. 

Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directrius socials  

Generació de llocs de treball • Creació de llocs de treball diversificats, apostant pel 
treball indefinit. 

Accessibilitat • Localització dels equipaments en zones estratègiques per 
facilitar-ne el seu accés a peu i connectar-los amb rutes 
atractives i segures. 

• Aplicació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

• Regulació d’accessos i restriccions de pas de vehicles 
pesants. 

• Regulació de zones de càrrega i descàrrega. 

• Adaptació dels vials a camions i transports pesants (vies 
amples, rotondes, etc.). 

• Sistemes de lloguer i aparcaments específics per a 
bicicletes i cotxes. 

• Paviment diferenciat per a cada ús, il·luminació correcte 
de tots els espais per a totes les èpoques de l’any. 

Agrupació territorial • Localització en xarxa territorial, creant clústers comarcals 
o regionals. 

• Localització en eixos de mobilitat industrial, mitjançant 
l’aprofitament de les infraestructures de transport. 

• Identificació i recerca d’empreses que cobreixen dèficits i 
reforcen lligams regionals. 

Comunicacions • Definició de l’organització vial més adequada segons el 
tipus de SAE planificat. El percentatge de sòl destinat a 
vialitat als SAES es situarà en l’interval entre el 16% i el 
22%4. 

• Es prioritzarà la localització dels SAES en zones 
connectades a grans infraestructures terrestres viàries i 
ferroviàries.  

• Elaboració d’un Pla de Mobilitat5. 

                                                      
 
4 Segons Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica, INCASOL. 
5 Segons allò disposat a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 
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Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Autosuficiència en ells mateixos • Incorporació d’un percentatge de sòl no inferior al 5% 
destinat a equipaments públics, segons allò disposat a la 
Llei d’Urbanisme6. 

• Equipaments generals per al funcionament autònom del 
SAES, com ara centres d’informació i serveis a l’empresa, 
contenidors de reciclatge i punts verds, centres de 
docència i formació per a joves i adults, recintes esportius 
tancats o de grans dimensions, activitats d’interès públic 
amb règim concessional, etc. 

Diversificació • Priorització d’una mixticitat de les activitats defugint, en 
general, l’especialització, cosa que comporta una 
excessiva rigidesa en l’oferta. 

• Afavoriment de la reserva de sòl per a usos terciaris, amb 
ràtios d’ocupació de sòl molt menors que els usos 
logístics. 

• Establiment de criteris de compatibilitat entre les activitats 
i la residència, tenint en compte la càrrega i descàrrega, les 
molèsties per contaminació acústica i el perill per càrrega 
de foc dels productes. 

Flexibilitat • Potenciació les iniciatives de R+D+i dins del propi SAE, 
per a una major competitivitat futura. 

• Disseny d’estratègies sectorials enfocades a potenciar les 
sinèrgies entre els diversos sectors d’activitat existents. 

Font: Elaboració pròpia en base al Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica, I+CASOL 
 

4.2.2 Mesures de sostenibilitat ambiental   

A continuació es detallen les mesures de sostenibilitat ambiental que s’han cregut d’oportuna 

aplicació en el disseny de SAES. 

 

Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directius ambientals  

Construcció • Elaborar una anàlisi territorial acurada que delimiti els 
àmbits que s’han d’excloure a causa de la seva qualitat 
ambiental. Es tindran en compte els condicionants derivats 
de les planificacions territorials, així com condicionants 
mediambientals. 

• Programar els nous sectors preferentment on anteriorment 
s’ha dut a terme algun tipus d’activitat, o sobre zones 
malmeses on el desenvolupament pot redreçar els 
processos de contaminació ambiental. 

                                                      
 
6 Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova elText Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directius ambientals  

 

• S’emmagatzemaran els excedents de terra provinents dels 
moviments de terra en un espai especialment habilitat, 
on els camions hi puguin accedir sense problemes ni 
causar molèsties al trànsit extern a l’obra. 
S’emmagatzemaran en piles de fins a 1,5 metres i sense 
compactar per a preservar la seva qualitat per al seu ús en 
les futures zones verdes.  

Racionalització del sòl • Identificació i anàlisi dels condicionants territorials per 
garantir l’aprofitament dels elements estructurals ja 
existents, especialment la preservació de les xarxes de 
connectivitat ecològica, les infraestructures viàries, els 
corrents d’aigua, els camins i els itineraris de vianants o 
pedalables i altres infraestructures i serveis rellevants en el 
funcionament territorial. 

• Actualitzar aquests anàlisis en períodes fixats, per poder 
preveure els canvis territorials i adaptar-s’hi. 

Biodiversitat • Identificació i protecció dels espais naturals, agraris i no 
urbanitzables d’alt valor. Aquests espais estan recollits als 
plans territorials, als plans urbanístics i als plans 
sectorials. 

• Es col·locaran espècies autòctones, resistents a les 
condicions climàtiques existents i resistents a l’escassetat 
d’aigua de la zona. 

Integració paisatgística • Valoració del paisatge d’influència immediata, planificant 
una bona integració de les infraestructures amb els seus 
entorns immediats. 

• Donar valor afegit als espais d’actuació i transformació 
construïda, tractant els SAES com espais d’oportunitat per 
a la millora paisatgística. 

• Ús d’espècies vegetals de fulla caduca a les zones de 
passeig entre edificis, per a afavorir la creació d’ombres a 
l’estiu i espais solejats a l’hivern.  

• Ús de la vegetació com a element de projecte per tal 
d’assolir efectes de protecció, camuflatge, simbiosi, etc. 
amb el territori, utilitzant, en la mesura del possible, 
espècies autòctones i de baix consum d’aigua.  

Impactes ambientals • Realització del pertinent Estudi d’Impacte Ambiental, 
segons la legislació vigent7. 

Cicle hídric • Disposar d’un sistema d’aprofitament d’aigües pluvials. 

• Davant la irregularitat dels cicles hídrics d’aigües pluvials 
a Catalunya,  es pot optar per alternatives com 

                                                      
 
7 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
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Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directius ambientals  

l’aprofitament de les aigües subterrànies dels aqüífers 
de la zona. 

• Als edificis administratius es disposarà de mecanismes 
economitzadors d’aigua, tals com aixetes amb airejadors,  
amb sensors d’infrarojos o amb temporitzadors, d’acord 
amb el CTE. 

• Les cisternes dels lavabos s’hi instal·laran mecanismes de 
doble descàrrega o descàrrega interrompible, segons 
allò indicat al CTE. 

• La zona d’ubicació dels SAES és una zona amb presència 
d’aqüífers subterranis i propera a una reserva natural. Per 
a prevenir un impacte negatiu sobre l’hidrologia, es 
col·locaran paviments permeables amb la finalitat de 
reduir l’àrea impermeable de l’urbanització i recarregar 
els aqüífers. 

Qualitat de l’aire • Per a limitar el risc de contaminació de l’aire de l’entorn 
exterior a les façanes i patis dels edificis, l’evacuació dels 
gasos de combustió es farà segons allò indicat al CTE. 

• Els arbres de fulla perenne augmenten la qualitat de 
l’aire i donen sensació de frescor, oxigenen l’aire i 
disminueixen la contaminació. Es recomana posar-los al 
costat dels edificis. 

Eficiència energètica • Segons el CTE, la zona climàtica on s’ubica el SAE és la 
zona C2. Per a aquestes zones es determinen unes 
transmitàncies tèrmiques màximes dels tancaments que no 
s’han de sobrepassar.  

- Tancaments verticals exteriors UMlim= 
0,70W/m2K  . 

- Tancaments horitzontals USlim= 0,50W/m2K 

- Tancaments de coberta UClim= 0,41W/m2K  

• El Decret d’Ecoeficiència estableix criteris de demanda 
d’aigua calenta i de construcció per als diferents edificis 
presents al SAE. 

• Als edificis d’ús administratiu i comercial s’hi instal·laran 
vidres dobles amb càmera d’aire per a disminuir la 
transmitància amb l’exterior.  

Cicle de materials – Residus  • Establiment un pla de residus intern al SAE, d’acord amb 
la normativa vigent,amb un seguit de continguts mínims. 

• Priorització de la prevenció i la reutilització dels residus. 

• Contractació de gestors de residus de proximitat 
geogràfica per a minimitzar les emissions derivades del 
transport. 

• Establiment d’uns nivells mínims d’utilització de 
materials reciclats i de materials procedents de processos 
de reciclatge. 

• Increment de la utilització de materials autòctons amb 
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Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directius ambientals  

l’objectiu d’afavorir l’economia local i reduir els impactes 
associats al transport. 

• Instal·lar a les zones exteriors dels edificis papereres que 
possibilitin la recollida selectiva de les diferents fraccions 
envasos, paper i cartró i matèria orgànica. 

Altres • Reducció de la contaminació lumínica limitant les 
necessitats d’enllumenat exterior i els fluxos d’hemisferi 
superior. 

• Reducció de la contaminació acústica amb l’ús de la 
topografia, la vegetació i altres mecanismes de construcció 
de l’espai com a elements de protecció visual i acústica. 

• Ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions i de 
transport de l’energia elèctrica per tal de minimitzar els 
seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 

Font: Elaboració pròpia en base al Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica, I+CASOL 
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4.2.3 Mesures de sostenibilitat econòmica 

A continuació es detallen les mesures de sostenibilitat econòmica que s’han considerat 

d’oportuna aplicació en el disseny de SAES. 

Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Directrius econòmiques  

Constitució d’ens gestors en 
col·laboració amb 
l’Administració pública 

• Garantir-ne la implicació de l’Administració pública en 
els òrgans de gestió dels SAES. 

• Obligatorietat de pertinença i contribució de tots els 
propietaris dels SAES en els òrgans de gestió. 

• Foment de l’associacionisme dels empresaris per tal de 
desenvolupar tots aquells serveis que els són necessaris  i 
milloren la qualitat dels SAES. 

• Coordinar el sector públic i el privat amb la finalitat de 
gestionar subvencions i obtenir cessions i concessions per 
a la prestació de serveis per part de l’Administració. 

Contribuir en la millora contínua 
i la conservació dels Sectors 
d’Activitat Econòmica 

• Precisar la destinació dels equipaments i definir la 
ubicació que es cregui més adequada per tal de que puguin 
complir amb la seva funció, definint-ne la seva titularitat i 
la seva gestió (pública – privada – mixta). 

Serveis amb contingut innovador • Promoció de  la inclusió de diferents serveis al SAE 
(escola bressol, centres de formació, etc.). 

• Establiment de convenis de col·laboració entre els ens 
gestors dels Sectors d’Activitat Econòmica i les 
administracions públiques i empreses de serveis i 
subministraments. 
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Directriu de sostenibilitat Mesures proposades 

Viabilitat econòmica • En l’estudi de costos fora sector s’hi inclouran els costos 
de portar els serveis fins al sector, els costos derivats de la 
mobilitat, les mesures de correcció d’impacte prèviament 
detectat i la construcció d’estructures i infraestructures 
especials. 

• En l’estudi de costos del sector hi entraran els costos 
d’adquisició del terreny, els costos d’indemnització i 
d’urbanització i tots aquells derivats de la construcció: 
urbanització, enderrocs, vialitat, vols de les edificacions i 
també els honoraris tècnics. 

• En l’estudi del model de gestió s’haurà d’avaluar la 
possibilitat de crear una entitat de conservació i 
prefiguració de l’ens gestor, s’hauran de definir les 
competències que correspondran a aquesta entitat, així 
com els convenir podrà establir, i un estudi sobre les 
possibilitats de generar recursos per a finançar el SAE. 

• L’estudi de mercat s’haurà de definir el mercat laboral i 
l’àrea econòmica funcional que es veurà afectada pel 
SAE, i es farà una previsió de la demanda de sòl prevista 
en un horitzó temporal de 10 anys a partir de l’estudi de la 
demografia i l’economia existents a la zona, així com de la 
oferta de sòl existent. 

Font: Elaboració pròpia en base al Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica, I+CASOL 
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5. A	ÀLISI DEL PLA DIRECTOR URBA	ÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE 

GIRO	A 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG) preveu una important 

reforma urbana, tant a nivell econòmic com social, dels municipis considerats en l’àmbit de 

Girona (Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, 

Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i 

Vilobí d’Onyar).  

Aquesta reforma es basa sobretot en la reordenació de gran quantitat de sòl urbà i industrial i 

l’arribada del Tren d’Alta Velocitat (TAV), fet que permetrà crear un nou centre logístic 

aprofitant les sinèrgies derivades de la nova estació al costat de l’Aeroport Girona – Costa 

Brava, que donarà un impuls a la zona i dinamitzarà les operacions logístiques a les 

comarques gironines. 

5.1 ELS MU	ICIPIS DE GIRO	A ACTUALME	T 

5.1.1 Àrea d’estudi 

En aquest apartat es farà una petita anàlisi de la situació actual, tant econòmica com social, 

dels municipis assenyalats anteriorment en l’àmbit d’aplicació del PDUSUG. Aquesta anàlisi 

es centra principalment en els municipis d’Aiguaviva, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, 

objecte d’estudi en aquest projecte. 

Aiguaviva 

Aiguaviva és un municipi de la comarca del Gironès, situat al Sud de Girona, envoltat pels 

municipis de Bescanó a l’oest, de Vilablareix al nord, de Fornells de la Selva a l’est i amb 

Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar al sud. 

Aiguaviva registrava l’any 2009 un padró de 714 habitants, els quals, repartits en els 13,92 

km2 del municipi, resulten en una densitat de població de 48,7 hab/km2.  

La major part de la població ocupada a Aiguaviva, un 65,8%, ho fa en el sector serveis, 

seguida en un 16,3% de la població ocupada en la industria, un 12,1% en la construcció i un 

5,8% i l’agricultura. 
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La taxa d’atur al municipi ronda el 6% a finals de l’any 2009. 

El Pla d’Ordenació Urbanísitca Municipal (POUM) d’Aiguaviva, aprovat l’any 2006, proposa 

un increment de 84,79 hectàrees en sòl urbà industrial i, així mateix, de 24,0 hectàrees 

en sòl urbà residencial. Aquestes noves zones definides al POUM queden definides segons 

la següent figura. 

Figura 5.1. Hàbitat i usos del sòl. Font: POUM Aiguaviva. 
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El nou sòl urbà industrial es troba situat a Cal Rajoler, amb 0,72 noves hectàrees i a Mas 

Vinyoles, amb 84,07 hectàrees. Pel que fa al nou sòl urbà destinat a usos residencials, es troba 

repartit entre el Camp d’en Ponç – Bosc d’en Bellsolà amb 13,41 hectàrees i Can Rabasseda, 

amb 10,58 hectàrees. 

Aquestes dades, si es consideren juntament amb el sòl que encara resta per urbanitzar derivat 

de les Normes Subsidàries de Planejament vigents des de l’any 1991, n’obtenim les dades 

presentades en el següent quadre. 

Sòl disponible a Aiguaviva (2008) 

Tipus de sòl 	ormes Subsidiàries* POUM TOTAL 

Residencial 4,86 24,00 28,86 

Industrial 36,78 84,79 121,57 

*Referent al sòl que encara resta disponible, no a la seva totalitat. 

Riudellots de la Selva 

Riudellots de la Selva és un municipi de la comarca de la Selva que, tot i això, es troba dins 

del considerat com a sistema urbà de Girona, donat que s’ha transformat en els últims anys en 

un important espai d’especialització industrial i residencial de la zona, esdevenint un dels 

puntals de la difusió de la influència de Girona cap al sud. Es tracta d’un poble situat en 

terrenys tradicionalment pantanosos, sota l’influencia de l’Onyar i d’altres rieres properes. És 

per això que a finals dels anys 70, s’hi van fer obres de drenatge per tal d’evitar les continues 

inundacions que es patien. 

Riudellots limita a l’oest amb Vilobí d’Onyar, amb Caldes de Malavella i amb Campllong al 

sud, Sant Andreu Salou a l’est i Fornells de la Selva i Aiguaviva al nord. 

El municipi de Riudellots està situat en un indret privilegiat pel que fa als accessos als grans 

eixos de comunicació; a l’oest del municipi, tocant al terme de Vilobí, hi trobem el nus viari 

que dóna accés a l’aeroport de Girona-Costa Brava, a l’Eix Transversal a l’autopista AP-7 i a 

la N-II, avui en procés de desdoblament. 

Pel centre de la població hi passa tant la carretera local de Cassà de la Selva a Riudellots,  

denominada C-25 com l’Eix Transversal des que aquest va entrar en funcionament l’any 

2005; és aquesta via la que divideix el nucli urbà en dos, el nucli antic i la zona d’eixample 
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que s’estén de direcció al nord del terme, de manera discontínua. La línia de ferrocarril de 

Barcelona a França de RENFE passa pel sud del municipi, on s’hi desenvolupà el barri de 

l’estació –avui baixador– on hi paren uns pocs trens regionals diaris. 

Dins el seu terme municipal també s’hi troba ubicat un gran polígon industrial, en procés 

d’expansió, que funciona com a zona logística de l’àrea urbana de Girona, a la zona nord oest 

del municipi i al llarg de la carretera N-II. 

Segons dades de l’any 2009, Riudellots registrava un padró de 1.984 habitants que, repartits 

en els 13,38 km2 del seu terme municipal resulta en 149,5 hab/km2. 

Riudellots disposa de Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, de les quals n’existeix 

un text refós de l’any 2006. En aquesta data, Riudellots disposava de 17,19 hectàrees de sòl 

residencial i 62,33 hectàrees de sòl industrial encara disponibles d’entre les classificades 

inicialment. Això suposa un 39,91 i un 71,33% d’ocupació, respectivament. 

Vilobí d’Onyar 

Vilobí d’Onyar es troba dins de la comarca de la Selva, però, al igual que Riudellots de la 

Selva, també està considerat dins del sistema urbà de Girona, ja que acull l’aeroport Girona – 

Costa Brava en la seva pràctica totalitat dins del seu terme municipal, a més de la connexió de 

l’Eix Transversal viari i ferroviari.  

Geogràficament, Vilobí està situat al nord-est de la depressió prelitoral, a la conca mitja del 

riu Onyar que travessa el terme de nord-est a sud-est.  

Pel municipi de Vilobí d’Onyar hi transcorren grans infraestructures de comunicació com són 

l’autopista AP-7 amb sortida al mateix municipi, l’Eix Transversal de Catalunya –que hi 

neix– i la C-25. La carretera de Santa Coloma de Farners a Girona transcorre pel sector de 

ponent del terme municipal. Al sector nord-est del municipi, en terrenys compartits amb 

Aiguaviva, hi ha l’aeroport Girona-Costa Brava. La futura estació de mercaderies del TGV 

també estarà ubicada dins del terme de Vilobí. Aquest municipi és i serà en el futur un gran 

nus de comunicacions. 

El punt més alt del municipi es troba al cràter de la Crossa de Sant Dalmai, a l'ermita de Sant 

Llop situada al cràter del volcà de la Crosa. El volcà de considerables dimensions, compartir 
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amb el municipi de Bescanó, actualment és un espai protegit dins el Pla d'Espais d'Interès 

Natural (PEIN). Està emplaçat a la falla que separa les Guilleries de la plana de la Selva. 

Limita al nord amb els municipis de Bescanó i Aiguaviva, a l’est amb Riudellots i Caldes de 

Malavella, al sud amb Sils i a l’oest amb Santa Coloma de Farners i Brunyola. 

Segons dades del padró de l’any 2009, Vilobí d’Onyar compta amb 2.956 habitants. 

En aquests moments8, Vilobí d’Onyar es troba es troba en fase de redacció d’un nou POUM, 

en substitució de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents des de l’any 1987. En 

vigència encara d’aquestes normes, resten disponibles 5,38 hectàrees de sòl residencial  i 

5,39 hectàrees de sòl industrial. 

5.1.2 Conclusions 

Com s’ha pogut veure, per tant, en l’àrea d’estudi, aquella on s’hi espera desenvolupar en el 

futur un important nus de comunicacions i logístic, les planificacions territorials aprovades 

abans de l’entrada en vigor del nou Pla Director Urbanístic no deixaven gaire lloc a les noves 

infraestructures planejades.  

Es per això que en el present projecte es proposa una reordenació urbanística i territorial a les 

àrees afectades a fi i efecte de poder garantir l’execució del planejament sense que això 

comporti agressions al medi ni desequilibris territorials. 

5.2 ELS MU	ICIPIS DE GIRO	A E	 EL 	OU PLA DIRECTOR URBA	ÍSTIC 

El nou Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (en endavant, PDUSUG) suposa 

un canvi radical en la concepció econòmico – social actual de les comarques que es situen en 

l’àmbit d’influència de la ciutat de Girona. En aquest sentit, els catorze municipis inclosos 

dins de l’àmbit del PDUSUG sofriran importants actuacions destinades a millorar el seu 

dinamisme econòmic, i, com  a conseqüència, es veuran afectats per canvis substancials en la 

seva estructura demogràfica i urbanística, degut a l’arribada de nous treballadors per a ocupar 

els nous llocs de treball creats. 

                                                      
 
8 A 11 de gener de 2011. 
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Figura 5.2. Àmbit del Pla Director Sectorial del Sistema Urbà de Girona. Font: PDUSUG 
 

5.2.1 El Planejament urbanístic a Girona al llarg del temps 

Cal dir que aquest no és el primer pla urbanístic que intenta englobar l’àrea d’influència del 

municipi de Girona i la pròpia capital en un mateix pla. A l’any 1955, veu la llum el Plan 

General de Ordenación de Gerona y su Zona de Influencia, un pla que tan sols abraçava una 

àrea de 40,4 km2 ja que aleshores la ciutat de Girona comptava amb uns 30.000 habitants i 

tenia un terme municipal de només 6,75 km2. Les premisses d’aquest pla, però, van quedar 

superades àmpliament en la dècada dels seixanta sota l’impacte del denominat desarollismo9, 

i pel fet de que, a l’any 1962, Girona va incorporar al seu terme municipal els municipis de 

Sant Daniel, Santa Eugènia i Palau. Els esforços per a desenvolupar un nou Pla van resultar 

inútils (un Pla aprovat al 1971 es va anul·lar als tribunals a l’any 1980) i es van iniciar els 

anys vuitanta amb la manca per part de molts dels municipis de la comarca de plans 

urbanístics. Arribats a aquest punt, es van redactar en pocs mesos les Normes Subsidiàries, 

aprovades per a l’any 1981, sota els criteris de: 

                                                      
 
9 Època de la dictadura franquista caracteritzada pels governs tecnòcrates, amb majoria de poder de l’Opus Dei. 
Es caracteritzà per un gran desenvolupament econòmic i una liberalització dels costums gràcies al turisme. 
L’expansió urbanística gràcies a aquest desenvolupament es va fer sense seguir criteris de sostenibilitat. 
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• Relligar i donar acabament als teixits de creixement apareguts recentment. 

• Sistematitzar i reforçar la xarxa viaria bàsica. 

• Ordenar el conjunt d’equipaments i espais lliures de l’àrea urbana. 

• Procurar la contenció i conservació del teixit de l’antiga ciutat de Girona. 

• Reforçar l’estructura urbana existent dels nuclis perifèrics preveient creixements de 
baixa densitat. 

 

El següent intent d’aprovar un Pla Director per a tot l’àmbit de Girona es duu a terme l’any 

1984, però, degut a discrepàncies entre la direcció general i els ajuntaments, es decideix 

fragmentar-lo municipalment. Així, l’any 1986 s’aprova el Pla General d’Ordenació Urbana 

de Girona i posteriorment, el de Salt. Els següents anys, els altres municipis van aprovant les 

ordenacions territorials respectives, amb el referent comú de les Normes Subsidiàries de l’any 

1981. 

Amb el pas dels anys, però, es va anar prenent la consciència del sistema metropolità que 

s’estava creant al voltant de Girona. Aquest canvi de mentalitat, sumat a la necessitat de 

superar les dificultats que deriven d’un planejament municipal altament fragmentat, han 

desembocat a la redacció del Pla Director Sectorial del Sistema Urbà de Girona10, que es va 

aprovar definitivament a 29/07/2010. 

5.2.2 El nou planejament als municipis objecte d’estudi 

L’aprovació del PDUSUG suposarà una profunda reestructuració dels municipis afectats en el 

seu àmbit d’aplicació. A continuació es fa un anàlisi detallat del que suposa la consecució del 

Pla als municipis concrets que ocupen el present projecte: Aiguaviva, Riudellots de la Selva i 

Vilobí d’Onyar. 

Aiguaviva 

Les actuacions territorials estratègiques previstes pel PDUSUG al municipi d’Aiguaviva es 

centren en la zona sud-est del seu terme municipal, la part més propera a l’aeroport Girona – 

Costa Brava. En aquella zona s’han previst 124,5 hectàrees d’una gran àrea d’activitat 

                                                      
 
10 Edicte de 30 d'agost de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
referent al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. 



Pàg.44                                                                                                                                                         Memòria 
 

 

econòmica compresa entre Riudellots i Aiguaviva. Dins d’aquesta àrea d’activitat econòmica 

també es destinen 13,5 hectàrees per a un dispositiu intermodal de mercaderies. 

L’àrea d’activitat econòmica es destina a la implantació de SAES que aprofiten les sinèrgies 

creades amb les empreses ja existents i la futura arribada del Tren d’Alta Velocitat (TAV) a la 

zona. Referent a aquest últim punt, el dispositiu intermodal de mercaderies neix amb la 

intenció de facilitar la logística de transport de mercaderies a través de l’aeroport i l’estació de 

tren. 

Totes aquestes actuacions repercutiran sobre el teixit urbà d’Aiguaviva, com s’analitzarà 

posteriorment. 

 

Figura 5.3. Àmbit del PDUSUG al municipi d’Aiguaviva. Font: PDUSUG 
 

Riudellots de la Selva 

Riudellots de la Selva es pot considerar la població més afectada en la planificació del 

PDUSUG, ja que el seu nucli urbà pateix significatives modificacions. 

Al oest del seu terme municipal, es disposa una àrea de 110,83 hectàrees per a activitats 

econòmiques, essent la continuació de la projectada a Aiguaviva. Es disposen també 12 

hectàrees per a serveis de l’aeroport.  
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Figura 5.4. Àmbit del PDUSUG al municipi de Riudellots de la Selva Font: PDUSUG 
 

Dins del nucli urbà de Riudellots es planifiquen un total de 10 hectàrees per a reequilibri 

dotacional, que albergaran edificis públics destinats a equipaments educatius, culturals i 

dotacions de serveis, amb diferents possibilitats d’intervenció. Per a esmorteir l’impacte de 

l’aplicació del pla sobre el municipi de Riudellots, es proposa d’acord amb la taula descrita 

més endavant, la reforma d’habitatges, permetent la construcció d’un pis més, per tal 

d’estalviar-se requalificacions de sòl.  

Posteriorment s’analitzaran aquestes actuacions per a detectar i corregir possibles errors. 

 

Vilobí d’Onyar 

Les actuacions previstes pel Pla al municipi de Vilobí d’Onyar es centren al límit oriental del 

seu terme municipal. 
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Figura 5.5. Àmbit del PDUSUG al municipi de Vilobí d’Onyar. Font: PDUSUG 
 

Així, es comparteix una zona destinada a serveis per a l’aeroport Girona – Costa Brava amb 

Riudellots de la Selva. Per a aquests usos es destinen 20,62 hectàrees dins del terme de Vilobí.  

5.3 CO	SIDERACIO	S I CORRECCIO	S AL 	OU PLA URBA	ÍSTIC 

En aquest capítol es tractaran diversos aspectes, tant econòmics com demogràfics, que 

influiran en el desenvolupament dels municipis tractats com a conseqüència de la posada en 

marxa del PDUSUG. 

5.3.1 Atracció de les noves actuacions 

Com s’ha assenyalat anteriorment, la creació de nous llocs de treball suposarà un gran pol 

d’atracció per a treballadors de totes les zones del país .  

S’ha d’analitzar, per tant, la capacitat dels municipis per a absorbir la probable demanda 

d’habitatge nou, i si el Pla ho té prou en consideració. 

Definició de paràmetres 

Coeficient d’aprofitament brut: 0,6 m2 sostre / m2 sòl 

1 lloc de treball = 100 m2 de sòl11 

1 lloc d’habitatge per treballador = 50 m2 de sostre12 

                                                      
 
11 Segons el Centre Metal·lúrgic de Sabadell 
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Amb la definició d’aquests paràmetres es podran ajustar les necessitats de sòl urbà als 

municipis afectats a partir del sòl destinat a sòl industrial. 

A continuació es realitza un anàlisi de les possibilitats totals dels municipis per crear llocs de 

treball, així com la capacitat d’absorbir aquests nous residents en el seu sistema urbà. 

Sòl industrial 

Municipi Planejament antic (ha) PDUSUG (ha) Llocs de treball totals 

Aiguaviva 84,79 124,5* 12.558 

Riudellots de la Selva 62,33 122,83** 11.110 

Vilobí d’Onyar 5,39 20,62 1.561 

Total 25.229 

Font: Elaboració pròpia 
*Inclosos els terrenys destinats a Activitats Econòmiques i els terrenys destinats al Dispositiu Intermodal de 
Mercaderies  
**Inclosos els terrenys destinats a Activitats Econòmiques i els terrenys destinats a Serveis de l’Aeroport 

Podem veure que, en el millor dels casos, les noves actuacions combinades amb el 

planejament urbanístic vigent arribarien a crear 25.229 llocs de treball. Si es considera que 

el 60% dels treballadors viuen en parella i que la mitjana espanyola de fills per parella és de 1, 

s’estima que l’atracció de les noves actuacions seria de 55.504 persones.  

Com a conseqüència d’aquesta oferta de llocs de treball, una part dels nous treballadors podria 

fixar la seva residència als municipis que són objecte del nou planejament urbanístic. Per tant, 

s’estima necessari preveure aquesta arribada de nous habitants en el desenvolupament dels 

municipis afectats. 

No només les noves actuacions en sòl industrial crearan nous llocs de treball. L’aeroport 

Girona – Costa Brava està previst que continuï el seu creixement i generi nous llocs de treball 

en els pròxims anys.  Per a fer una estimació d’aquesta generació, s’agafaran les previsions de 

creixement del PIB a nivell espanyol als pròxims anys per a poder calcular la variació de llocs 

de treball a l’aeroport, com es presenta a continuació. 

Previsions PIB 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-0,1 -0,3 -0,9 -0,2 0,2 0,8 

Font: Santiago +iño Becerra. Catedràtic d’Estructura econòmica URL. 

                                                                                                                                                                      
 
12 Segons del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
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Per tant, si s’aplica la fórmula de l’increment de persones amb aquestes dades de variació del 

PIB, s’obtenen els resultats següents. 

+º de persones ocupades en aviació civil = 1,732 · %PIB 

 

Increment població ocupada en aviació civil (percentatge) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,3464 -0,1732 -0,5196 -1,5588 -0,3464 0,3464 1,3856 

Font: Elaboració pròpia 

 

Seguidament, es presenta una taula amb l’estimació de nous llocs de treball generats a 

l’aeroport en el període 2009 – 2015 d’acord amb els càlculs fets anteriorment. 

Sabent que a 2009 treballaven 175 persones a l’Aeroport de Girona, l’increment de població 

ocupada es resumeix en la següent taula. 

Increment població ocupada en aviació civil a Girona 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,6 -0,3 -0,9 -2,7 -0,6 0,6 2,4 

Font: Elaboració pròpia 

Al ser l’ordre de magnitud d’aquests increments sensiblement menor que el de l’atracció 

generada per les noves actuacions, es considerarà aquest increment despreciable. 

5.3.2 Impacte de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Anàlisi dels temps de viatge 

S’ha cregut convenient considerar el possible impacte que la inauguració del tram d’alta 

velocitat causarà sobre els municipis de la zona d’influència. La possibilitat de que hi hagi 

ciutadans que optin per fixar la seva residència a l’entorn de Girona tenint el lloc de treball a 

Barcelona no ha de ser menyspreada.  

A continuació es presenten els temps de recorregut de diferents ciutats de la corona urbana de 

Barcelona per a comparar-los amb el futur temps de recorregut del tren Alvia, que circula per 

les vies d’alta velocitat. 
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Es consideren els següents municipis de la segona corona metropolitana: Mataró, Granollers, 

Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 

Els temps de recorregut en RENFE per a cada una d’elles en un viatge fins a l’estació de 

Barcelona - Sants es mostren a continuació. 

Temps de recorregut (min.) fins a l’estació de Sants Barcelona 

Mataró Granollers Sabadell Terrassa Martorell Vilafranca Vilanova 

00:45 00:40 00:35 00:45 00:31 00:53 00:42 

Font: RE+FE 

 

D’altra banda, se suposa un temps de recorregut amb el servei de tren de RENFE Alvia de 

Barcelona – Sants a l’estació de Girona de 36 minuts. Per tant, s’observa que aquesta opció 

és més ràpida respecte a Mataró, Granollers, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 

Geltrú. A tot això s’hi ha d’afegir els possibles retrassos en el servei de rodalies RENFE, 

variable també a tenir en consideració. 

Avaluació de costos de viatge 

A continuació s’analitzen el cost que tindria un desplaçament diari, ja sigui en transport públic 

(tren o autobús) o en transport privat, des dels municipis de l’àmbit d’estudi fins a la ciutat de 

Barcelona, on es localitzaria el seu lloc de treball. 

Costos de viatge Barcelona – Girona (€) 

Tren Autobús Transport privat 

23,1 11 17,23 

Font: Elaboració pròpia 

 

Aquest cost suplementari per a fer el trajecte es veuria compensat en el descens del cost de la 

vida al traslladar-se de la Regió Metropolitana de Barcelona al Sistema Urbà de Girona.  

Seguidament es detallen les diferències de preu existents entre els municipis de l’àrea d’estudi 

i els de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Anàlisi inmobiliaria 
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Considerant el preu mitjà de l’habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona i es 

comparant-lo amb el dels municipis de l’àmbit d’estudi, en resulta la diferència que es pot 

observar a la següent taula. 

Preu del m2 d’habitatge 

Municipi Preu (€/m2) Estalvi respecte Barcelona 

Aiguaviva   

Riudellots de la Selva 2.650 1.652 

Vilobí d’Onyar 2.350  1.952 

Mitjana conurbació urbana de Barcelona 4.302 €/m2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’API i del Departament d’Habitatge. Dades de l’any 2008 

 

Conclusió 

De l’anàlisi d’aquestes dades se’n desprèn la conclusió de que hi poden haver famílies, que, 

atretes per l’oferta d’habitatge i les noves comunicacions ferroviàries, desplacessin el seu lloc 

de residència a l’entorn urbà de Girona, degut a l’estalvi que suposaria el canvi de vivenda. 

Increments de població a les poblacions de les rodalies de Barcelona 1990 – 2006 

Es consideren els següents municipis: Castellar del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet, 

Cerdanyola, Granollers i Sant Cugat del Vallès. 

 

Evolució de la població 

Municipi 1990 1993 1996 1999 2002 2006 

Castellar 13.153 14.382 15.845 16.863 18.644 21.335 

Mollet 39.928 42.302 41.911 45.324 48.727 51.713 

Ripollet 26.771 27.802 28.903 29.358 31.401 35.427 

Cerdanyola 56.497 58.701 50.503 52.166 54.404 57.114 

Granollers 50.562 52.784 50.951 51.925 54.634 57.796 

Sant Cugat 39.316 41.875 47.210 50.168 59.837 73.774 

Font: IDESCAT 
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Aquest nombre de famílies es considera que ascendiria fins a les 12.000 persones13. 

5.3.3 Capacitat d’absorció de nous habitants 

Com s’ha exposat anteriorment, el desenvolupament i l’execució del nou Pla Director 

Urbanístic del Sistema Urbà de Girona pot comportar l’arribada de nous habitants a la zona, 

fonamentalment atrets per dos motius: 

• Atracció dels nous llocs de treball creats a la zona. 

• Treballadors de Barcelona que desplacen el seu lloc de residència a l’entorn de Girona 

atrets per la millora de les comunicacions. 

Aquests dos factors combinats es preveu que generin l’arribada de 55.504 + 12.000 = 

67.504 nous habitants. 

D’acord amb el planejament urbanístic actual i el que es deriva del nou Pla Director, es 

disposa als municipis afectats de sòl per a usos residencials (sòl urbà) en la quantitat que es 

mostra en la següent taula: 

Sòl urbà als municipis (ha) 

Municipi PDUSUG  Planejament Total  

Aiguaviva 69,17 28,86 98,03 

Riudellots de la Selva 69,65 17,19 86,84 

Vilobí d’Onyar 53,55 5,38 58,93 

Total 192,37 51,43 243,8 

Font: Elaboració pròpia 

D’acord amb els paràmetres establerts anteriorment al punt 4.3.1 (1 lloc d’habitatge = 50 m2 

de sòl), seguidament es mostra la capacitat en les circumstàncies actuals de la que disposen 

els municipis de l’àmbit d’estudi per a edificar habitatge  nou, per tal de fer front a l’arribada 

de nous habitants. 

Sòl urbà als municipis (ha) 

Municipi Sòl urbà (ha) Llocs d’habitatge 

                                                      
 
13 Aquest càlcul es fa basant-se en els desplaçaments d’habitants existent entre Barcelona i la seva àrea 
metropolitana en la dècada 1990 – 2000. 
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Sòl urbà als municipis (ha) 

Aiguaviva 98,03 19.606 

Riudellots de la Selva 86,84 17.368 

Vilobí d’Onyar 58,93 11.786 

Total 48.760 

Font: Elaboració pròpia 

 

Una vegada realitzat el càlcul s’observa que, d’acord amb el sòl urbà existent als municipis i 

el sòl previst pel PDUSUG, la capacitat d’absorció als municipis de l’àmbit d’estudi 

ascendeix a 48.760 nous habitants. 

D’acord amb els càlculs realitzats anteriorment, l’execució de les actuacions proposades al 

PDUSUG provocaria l’arribada de 67.504 nous habitants, per tant, s’estima que existeix un 

dèficit de planificació d’habitatges per a 18.744 habitants. 

Tot i això, a l’apartat 5.3.2 es fa un ajustament d’aquest càlcul en base als condicionants 

territorials i econòmics propis de la zona. 

5.3.4 Reorganització de la xarxa viària i de ferrocarril 

La zona és un important nus de comunicacions i ferroviari, i accentuarà aquesta condició amb 

la propera arribada del Tren d’Alta Velocitat, prevista per finals de 2012. 

Tot i això, existeixen nombroses reivindicacions per part dels ajuntaments de la zona per tal 

de millorar la xarxa d’infraestructures en generar i la de carreteres en particular, tal com ara el 

desdoblament d’alguns trams de la N-II o l’adequació de la carretera de Vilobí d’Onyar a la 

N-II (GIV – 5341) amb una ampliació de la calçada i el passeig per vianants. 

Tot i aquestes propostes, l’actual situació de crisi econòmica i de retallades en la inversió 

pública no possibilita l’execució d’aquests projectes. 
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6. 	OVA PROPOSTA D’ASSE	TAME	TS A LA ZO	A 

6.1 I	TRODUCCIÓ 

En aquest capítol es farà una proposta referent als nous assentaments definits al PDUSUG al 

nostre àmbit d’estudi, tant aquelles actuacions en sòl destinat a habitatge com a sòl destinat a 

actuacions industrials.  

6.2 DISSE	Y DELS SAES 

En aquest apartat, d’acord amb les pautes marcades a l’apartat 3.2, es proposarà un redisseny 

per als SAES projectats als termes municipals d’Aiguaviva, Riudellots de la Selva i Vilobí 

d’Onyar, per tal d’acomplir els objectius, tant ambientals com econòmics i socials que s’han 

considerat al llarg del projecte. 

6.2.1 Àrea d’estudi 

L’emplaçament on es projecta establir-hi l’àrea d’activitat econòmica i el dispositiu 

intermodal de mercaderies és el format per dues parcel·les, una de 160 hectàrees i l’altra de 90 

collindants, situades a les coordenades UTM E 481.992,0 m - N 4.639.363,0 m 

(aproximadament, aquest és el punt en el que s’uneixen les dues parcel·les). Està situada als 

termes municipals de Riudellots de la Selva i d’Aiguaviva. 

D’aquestes 250 hectàrees, està previst que 12 vagin destinades a el dispositiu intermodal de 

mercaderies i les 238 restants a activitats econòmiques. 
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Figura 6.1. Àrea d’activitat econòmica. Font: PDUSUG 

 

El Dispositiu Intermodal de Mercaderies designa una terminal on s’executa el moviment de 

mercaderies en una mateixa unitat o vehicle utilitzant successivament dos o més modes de 

transport sense manipular la mercaderia en els intercanvis, tal i com es pot observar a la 

següent figura. 

 

 

Figura 6.2. Cadena logística de transport combinat Font: Ministerio de Fomento 
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No s’ha considerat adient modificar les àrees destinades a activitats econòmiques, tal com si 

que es farà en les àrees destinades a sòl urbà i als nusos de comunicacions.  

Actualment la parcel·la està ocupada per cultius de secà i massa boscosa sense que s’hi detecti 

la presència d’espècies protegides, ni de tipus animal ni de tipus vegetal.  

La zona és un important nus de comunicacions: 

• A l’oest, la parcel·la limita amb l’autopista A-2. 

• A l’est, limita amb l’autopista AP-7. 

• També a l’est, es troba el Parc Aeroportuari i Logístic de La Selva. 

• I més a l’est, s’hi ubica l’Aeroport Girona – Costa Brava. 

Partint d’aquestes premisses, i amb l’aplicació de directrius exposades anteriorment, es 

procedeix a proposar un disseny per a l’àrea. 

6.2.2 Proposta d’actuació en matèria social  

Generació de llocs de treball 

La pròpia naturalesa del SAE és la de crear llocs de treball. En la mesura del possible, 

s’intentarà que aquests llocs de treball estiguin diversificats i que siguin contractes indefinits. 

En aquest supòsit, els llocs de treball que depenguin de les administracions públiques, com 

ara de secretariat o de parcs i jardins, hauran de ser atorgats amb criteris de selecció estrictes i 

de qualitat. 

Accessibilitat 

Segons el Codi d’Acessibilitat de Catalunya, als edificis plurifamiliars del SAE o ls que sigui 

obligatori la instal·lació d’ascensor, almenys s’haurà de disposar: 

• Un itinerari practicable que uneixi els edificis amb l’exterior i amb les dependències 

d’ús comunitari que hi puguin estar al seu servei. 
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• Un itinerari practicable que uneixi l’edificació amb la via pública, amb edificacions 

o serveis annexos d’ús comunitari i amb edificis veïns. 

 

Figura 6.3. Espai de gir de l’itinerari practicable 

Tot i no ser obligatori, es recomana que tots aquests itineraris, o almenys els d’una part dels 

edificis, no només siguin practicables si no que a més siguin adaptats. Es a dir, que 

compleixin les condicions (més restrictives que per practicables) del punt 2.2 de l’annex 2 del 

Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

No es consideraran adequats sòls d’aprofitament amb pendents superiors a 10%, essent 

recomanables tan sols aquells que tinguin pendents inferiors al 5%.  

S’evitaran les tanques en la mesura del possible. En cas de posar-ne, que siguin visualment 

permeables, exceptuant les zones de serveis a on seran opaques. Preferiblement tancaments 

sense canvis formals i constructius i amb l’ús de vegetació com a expressió del verd vertical. 

Agrupació territorial 

El SAE projectat s’integrarà en la xarxa comarcal de SAEs. Per tant, seria important aprofitar 

aquesta circumstància per a crear clústers amb les diferents empreses ja existents. 

És per això que s’intentarà crear sinèrgies amb les empreses instal·lades als polígons 

industrials de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, tals com el Polígon Industrial de Girona 

Sector Davant, Central i Ponent (Riudellots) i el Polígon Industrial l’Empalme (Vilobí 

d’Onyar). Aquestes empreses estan dedicades sobretot al negoci de comerç a l'engròs i 

intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes. 
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-Per tal d’aprofitar al màxim aquestes sinèrgies que es poden crear, el disseny del SAE tindrà 

contemplarà les infraestructures de mobilitat existents a la zona, descrites anteriorment. La 

reorganització prevista d’aquestes infraestructures a partir dels criteris descrits en aquest 

apartat. 

Comunicacions 

D’acord amb l’emplaçament del SAE (franquejat per un important xarxa de carreteres i amb 

la propera arribada de l’alta velocitat), es considera adequat comptar amb la següent xarxa 

d’equipaments de transport públic, d’acord amb la reorganització prevista a l’apartat 5.4. 

Bicicletes i vianants 

Es farà una senyalització acurada dels itineraris de bicicleta i vials que connectaran el SAE 

amb els nuclis urbans de Riudellots i Vilobí. Dins del propi SAE es disposarà d’aparcaments 

específics per a bicicletes, així com d’un sistema de lloguer. 

Per tal de millorar la seguretat dels seus usuaris, es pavimentarà amb materials diferenciats 

per a cada ús, així com una diferent il·luminació. 

Autobús, tramvia i foment d’alternatives al transport privat 

Retenir les parades dels  autobusos interurbans que presten servei a les localitats veïnes, 

especialment els de les empreses Teisa, Autocars Mas i Barcelona Bus. Per tal de no 

sobrecarregar el servei, s’intentarà que es complementin els horaris de les diferents 

companyies per tal de tenir un major nombre de parades i de freqüència de pas. 

Als carrers estructurants del SAE hi existirà un carril reservat per autobusos, en la mesura del 

possible. 

Des de la direcció del SAE es facilitarà la creació dels serveis de car pooling (viatges 

compartits, tractant de facilitar la posada en contacte de conductors que desitgin compartir 

viatges) i car sharing (cotxe multiusuari, es basa en el fet de posar una flota de vehicles a 

disposició dels socis o beneficiaris). 

Accessibilitat, logística i distribució 
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De cara a una millor gestió logística, s’optarà per a la contractació conjunta d’aquests serveis, 

per tal de millorar la circulació de vehicles pesants dins del polígon i a les seves rodalies. 

Altres mesures que es poden implantar per tal de millorar aquests sistemes són: 

• Previsió de microplataformes de distribució de mercaderies. 

• Regulació d’accessos i restriccions de pas de vehicles pesants. 

• Habilitar diferents accessos al sector, segons zones de manera que quedi ben 

comunicat amb els eixos viaris. 

• Regulació de les zones de càrrega i descàrrega. 

• Adaptació dels vials a camions i transports pesants (vies amples, rotondes, etc.) 

Autosuficiència en ells mateixos 

La Llei d’Urbanisme en el seu article 58, apartat d: 

Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que estableix l'article 

34.3 i preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament urbanístic derivat en 

substitució total o parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti que no cal 

destinar–los a equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ésser 

superiors al 5% de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals. 

De l’aplicació d’aquest article es desprèn que s’haurà de fer una reserva de sòl de com a 

mínim un 5% del total per destinar-se a equipaments públics. 

No obstant això, la mitjana de superfície destinada a equipaments es situarà en l’interval 

d’entre el 6 i el 8%, tot incloent el sòl necessari per al sistema de serveis tècnics. Aquests 

serveis tècnics seran: 

• Depuradora de 40 m2/ha. 

• Transformadors. 

• Basses de laminació 

• Etc. 
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Al ser el SAE projectat molt accessible als nuclis de població que l’envolten (Vilobí d’Onyar 

i, sobretot, Riudellots de la Selva), serà coherent que s’emplacin usos i activitats que 

corresponguin a necessitats d’un conjunt més ampli que no pas el propi SAE, és a dir, 

guarderies, centre d’ensenyament, equipaments esportius i culturals, etc. 

D’altra banda, es projectaran també equipaments relacionats amb les activitats econòmics que 

es realitzin al SAE o amb els usos que, en general, és recomanable que se situïn a una certa 

distància del conjunt de la població. En aquest sentit, entre els possibles equipaments 

projectats, hi destaquen els següents: 

• Centre de formació i servei per a l’empresa. 

• Contenidors de reciclatge i punt verd. 

• Centre de docència i formació per a joves i adults. 

• Centres de protecció i seguretat: parc de bombers, mossos d’esquadra, protecció civil. 

• Serveis a la mobilitat: Benzineres, estacions ITV, centre de diagnòstic del vehicle. 

Diversificació 

Establiment de criteris de compatibilitat entre les activitats i la residència, tenint en compte la càrrega i 

descàrrega, les molèsties per contaminació acústica i el perill per càrrega de foc dels productes 

Tots els SAE’s cerquen trobar activitats que, com a indicador bàsic, incorporin un major 

nombre de llocs de treball per superfície de sostre edificat. Tot i això, degut a estar allunyats 

dels centres urbans, es dedica principalment el sòl a usos urbans, amb relacions de llocs de 

treball per superfície de sostre molt més altes que per a usos terciaris o oficines. 

Em aquest sentit, i, d’acord amb allò exposat anteriorment, s’intentarà diversificar els usos del 

SAE tot incorporant-hi els usos terciaris. 

Flexibilitat 

El SAE haurà de ser flexible en la regulació de les condicions de l’ús i l’aprofitament, que 

possibiliti atendre les demandes actuals i els futurs canvis en els models econòmics i de 

producció industrial. La flexibilitat ha de ser la base de la normativa de planejament del SAE, 

per tal de poder atendre demandes diferents i adaptar-se als temps als possibles canvis de 
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cicles econòmics i productius, cobrant aquest punt major rellevància tal i com estem 

actualment en un context de Crisi Econòmica. 

6.2.3 Proposta d’actuació en matèria ambiental 

En aquest apartat es recullen les normatives i recomanacions que seran d’aplicació a les 

diverses tipologies d’edifici existents als SAES, essent algunes d’elles generals per a tots els 

tipus i d’altres concretes. 

Construcció 

Gestió de terres 

Durant el període de construcció del SAE, en el cas de fer grans 

moviments de terres, es recomana emmagatzemar els 

excedents de terra en un espai especialment habilitat als terrenys 

del nou SAE a fi i a efecte d’aprofitar-la quan hi hagi dèficit de 

terres o amb el propòsit d‘utilitzar-la en operacions 

d’enjardinament. 

Al nou SAE hi haurà superfícies de zona verda. Es recomanable 

emmagatzemar la terra fèrtil sense compactar en piles de fins a 

1,5 metres per al seu posterior ús.   

 

Seguretat vial 

Observant la disposició del nou SAE, s’observa que durant la fase d’execució s’haurà de 

disposar d’una sèrie de vials provisionals que permetin desviar el trànsit rodat de l’autopista 

A-2 cap a l’aeroport i, d’altra banda, habilitar l’accés de vehicles a 

l’obra. Les operacions d’habilitació s’hauran de realitzar sense 

causar impactes ambientals. 

Amb la finalitat d’evitar possibles problemes de trànsit, caldrà 

realitzar les operacions d’habilitació de carrils provisionals, 

senyalització viaria i instal·lació d’elements de seguretat viaria 
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nocturns. En tot cas es prioritzarà la instal·lació de lluminàries de 

baix consum. 

 

 

 

Biodiversitat 

En el cas d’utilitzar elements de vegetació o arbres als espais exteriors de l’edifici, convé que 

siguin d’espècies autòctones i resistents a les condicions climàtiques de l’emplaçament. 

Sobretot s’ha de procurar que siguin espècies resistents a l’escassetat d’aigua de la zona. En 

aquest sentit, es proposa d’utilització de la morera blanca, la palmera canària, el pi 

pinyoner, el til·ler de fulla gran o els ficus.  

 

 

 

 

Entre les zones de pas entre els diferents edificis s’hi ubicaran espècies vegetals de fulla 

caduca, afavorint així la creació d’ombres a l’estiu i zones assolellades a l’hivern.  

La plantació de les espècies recomanades anteriorment pot esmorteir l’acció del vent, reduir 

els nivells de soroll i com a element de confort ambiental, contribuint així a un major 

benestar entre les persones ocupades dins del SAE. 
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Integració paisatgística 

Paisatge d’influència immediata  

(la descripció ha d’anar tota junta). El paisatge afectat per la construcció del SAE és el que es 

pot veure a continuació. 

 

Figura 6.4. Paisatge d’influència immediata a Vilobí d’Onyar (I) 
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Figura 6.5. Paisatge d’influència immediata a Vilobí d’Onyar (II) 

Hi predominen els conreus de secà juntament amb petites extensions d’arbres, 

majoritàriament pinedes i perxades. 

Seguint les pautes marcades, es proposa el tracte del nou SAE com un espai lliure vertebrador, 

capaç de fer de connector de transport públic i nodes intermodals i de trencament de 

l’aïllament físic de les urbanitzacions existents a la zona. 

En aquest sentit, es proposa l’adequació de la volumetria i gra de l’edificació en el context 

paisatgístic de l’entorn. Es proposa la següent composició arquitectònica. 
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Figura 6.6. Composició arquitectònica que genera valor afegit al paisatge 

Per tal de mantenir una composició uniforme, s’articularan les volumetries edificatòries de 

manera que no distorsionin la continuïtat paisatgística.  

 

Els edificis, els paviments i, en general, tots els elements construïts, tindran un color de tons 

suaus, per tant de no desentonar amb el paisatge ja existent a la zona. Per tant, es descartaran 

tons vermellosos i groguencs i s’apostarà per tons marrons o verds, intentant que quedin 

integrats en l’entorn. 

Les teulades de les edificacions, en la mesura del possible, es cobriran amb vegetació, per tal 

d’aconseguir l’efecte de les anomenades “teulades verdes”. Aquest tipus de teulades 

compleixen una funció ecològica, i destaquen per els següent avantatges: 

• Conrear fruites, verdures i flors.  

• Millorar la climatització de l'edifici. 

• Prolongar la vida del terrat. 

• Reduir el risc d'inundacions. 
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• Filtrar contaminants i CO2 de l'aire. 

• Actuar com a barrera acústica, el sòl bloqueja els sons de baixa freqüència i les plantes 

els d'alta freqüència. 

• Filtrar contaminants i metalls pesants de l'aigua de pluja. 

• Protegir la biodiversitat de zones urbanes. 

Els terrats verds també poden reduir la pèrdua de calor i reduir el consum d'energia a l'hivern, 

per tant es considera molt avantatjosa la seva instal·lació a tots els terrats d’elements 

construïts al SAE. 

 

Figura 6.7. Exemple d’edifici amb “teulat verd” 

Els materials de construcció que es faran servir a les obres incideixen de varies formes sobre 

la sostenibilitat mediambiental. Per tant, aquests s’escolliran tenint en compte el cicle global 

de vida a la selecció de materials: 

• Materials naturals i poc processats. 

• Materials produïts en un entorn el més a prop possible. 

• Materials duradors oposat a materials degradables. 
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. 

Figura 6.8. Exemple d’integració amb l’entorn de la façana d’una nau industrial 

 

 

Integració al paisatge comarcal 

En el disseny del SAE i la seva posterior construcció es preservarà ha de preservar la 

continuïtat del paisatge, per exemple, distribuint les construccions de la següent manera. 

 

Figura 6.9. Exemple de continuïtat del paisatge 

En el cas concret de l’àrea d’activitat econòmica de Riudellots de la Selva i d’Aiguaviva, s’ha 

cregut convenient que la preservació de la continuïtat es farà en direcció N-S, seguint el traçat 
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tant de l’autopista AP-7, com de la N-II i el traçat del TAV. La distribució seguiria el següent 

patró a la zona. 

Figura 6.10. Continuïtat de paisatge. Font:Elaboració pròpia en base al PDUSUG 

  

Llegenda 

     Límits de l’Àrea d’Activitat Econòmica 

     Traçat de l’AP-7 

     Traçat de la N-II 

     Traçat del TAV 

 

Les naus, tal i com s’observa a la Figura 6.9, s’orientarien en perpendicular a la xarxa viària i 

de ferrocarril, per salvaguardar millor la integritat paisatgística de la zona. 

Cicle hídric 

Aprofitament d’aigua 

S’instal·laran sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials a totes i cada una de les naus que es 

construeixin. Aquests sistemes captaran aigua de la pluja per a usos de neteja i reg.  
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Es tindran en compte els següents principis específics en allò referit a la gestió d’aigües 

durant tota la fase de vida del SAE: 

• Els fluxos d’aigua i ecosistemes d’especial protecció seran identificats i protegits. 

• Es mantindran les àrees humides amb l’objectiu de conservar hàbitats, filtrar els fluxos 

d’aigua superficial i tractar les aigües residuals. 

• Les aigües residuals es tractaran preferencialment mitjançant tractaments biològics, 

com ara llits orgànics de filtració o sistemes de purificació d’aigua. 

A la zona projectada hi existeix un aqüífer, que pot ser aprofitat per al seu ús en el SAE, 

sempre sota la supervisió de les autoritats competents en matèria d’aigua a la zona (en aquest 

cas l’ens competent és l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA). 

Estalvi d’aigua 

Tant a les naus industrials com als edificis d’oficines, ja siguin d’ús públic o privat, s’hi 

instal·laran mecanismes economitzadors d’aigua. Tal i com disposa el CTE, als diferents 

edificis es procedirà a la instal·lació de:  

Mecanismes economitzadors d’aigua 

Edifici Mecanisme(s) 

Edifici d’oficines Descàrrega de WC de doble polsador 

Edifici d’oficines Mecanismes compactes de doble polsador 

Font: Elaboració pròpia en base al CTE. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.11 Mecanismes economitzadors d’aigua 
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Reaprofitament d’aigües 

Depenent del tipus d’indústria que s’instal·li al SAE, es disposarà de diferents sistemes de 

reaprofitament de les aigües usades als processos industrials: 

Reciclatge de l'aigua en la indústria del paper  

A la indústria del paper l'aigua pot ser reciclada per mitjà de la filtració de membrana i de 

bioreactors de membrana (MBR). 

Reciclatge de l'aigua a la indústria tèxtil  

Per al reciclatge de l'aigua a la indústria tèxtil la filtració de membrana és l'opció més 

adequada comparada amb altres tècniques de tractament d'aigües residuals. 

Reciclatge de l'aigua a la indústria avícola  

L'aigua de refredament pot ser reciclada per mitjà de filtració i de desinfecció amb ozó . 

Reciclatge de l'aigua a la indústria de l'alimentació i la beguda  

Reciclatge de l'aigua de la indústria de l'alimentació i la beguda usant desinfecció amb raigs 

UV i filtració de membrana 

Desinfecció i reciclatge de l'aigua en l'horticultura d'hivernacle  

Reciclatge i desinfecció d'aigua per mitjà de tractaments de calor, filtració amb sorra i 

tractaments de ozó i UV . 

Tractament i reciclatge de l'aigua contaminada amb olis  

Per mitjà de la filtració de membrana i de tractaments de ozó i UV , l' oli pot ser eliminat de 

l'aigua. 

Estalvi i reutilització de les aigües superficials i subterrànies usades per a processos de 

refrigeració  

Estalvi de l'aigua de refrigeració mitjançant torres de refrigeració de recirculació oberta. 

Reciclatge d'aigua per a regadiu  
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Ús de l'efluent de les aigües residuals municipals per a aplicacions agrícoles. 

Qualitat de l’aire 

Al costat dels edificis, tant els d’ús industrial com de les oficines, s’hi col·locaran arbres de 

fulla perenne autòctons de la zona, concretament roures. 

Els arbres de fulla perenne són el tipus de vegetació que més partícules extreu de l’aire, 

partícules en la majoria dels casos menors de 10 micròmetres (PM10) de tamany. La reducció 

de temperatura per part de l'ombra dels arbres en places d'estacionament (aparcaments) 

disminueix la quantitat d'emissions evaporació en les actuacions estacionats. Estacionaments 

sense ombra d'arbres poden apreciar-se com illes de calor en miniatura, on les temperatures 

poden ser fins i tot majors que en les àrees circumdants. Àrees arbrades poden reduir 

significativament la temperatura de l'aire. Tot i que la principal massa d'emissions 

d'hidrocarburs prové dels tubs d'escapament de vehicles, el 16% d'aquestes emissions prové 

de l'evaporació que passa en els sistemes de distribució de combustible quan els vehicles estan 

apagats i els motors encara resten calents. Aquestes emissions evaporació i els gasos de 

combustió dels primers minuts d'operació d'un motor són altament perjudicials per al 

microclima local.   

•  Actuacions estacionats en platges d'estacionament amb un 50% de superfície arbrada 

emeten un 8% menys d'evaporació que vehicles estacionats en aparcaments amb 

només un 8% de superfície arbrada. 

• D'acord als positius efecte dels arbres en platges d'estacionament, ciutats com Davis, 

Califòrnia, van establir ordenances que determinen que les platges d'estacionament 

han de tenir un 50% de superfície arbrada.  

Els components volàtils de l'asfalt s'evaporen més lentament en estacionaments amb ombra i 

carrers. L'ombra no només redueix les emissions sinó també augmenta la durabilitat de l'asfalt 

i per tant la necessitat de manteniment. Menys manteniment implica menys asfalt calent (fums 

i vapors) i menys maquinària operant (emissions d'hidrocarburs). El mateix principi s'aplica al 

cobert d'acord amb asfalt.   



Aplicació de criteris de sostenibilitat en el disseny de polígons industrials  Pàg.71    
 

 

 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire de l’entorn exterior a les façanes dels 

edificis, l’apartat HS2 del CTE estableix com a exigència bàsica que l’evacuació dels gasos 

de combustió de qualsevol tipus de combustible es farà segons els resultats d’un estudi 

específic reglat pel CTE. 

Es plantaran arbres de fulla perenne al voltant dels edificis, 

ja que augmenten la qualitat de l’aire, humitegen l’aire fent 

sensació de frescor, oxigenen l’aire i disminueixen la 

contaminació. Es recomana especialment alzines i cedres, al ser 

autòctons de la zona. 

 

 

 

Eficiència energètica 

Eficiència energètica en els edificis 

• Cobertes enjardinades. 

Eficiència energètica en el planejament 

Per tal d’obtenir una millor eficiència energètica a l’hora de gestionar el flux d’energia 

necessari per al funcionament del SAE, s’optarà, en el cas del subministrament elèctric, per 

una contractació conjunta mitjançant convenis, per tal d’assolir una tarifa conjunta, cosa 
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que comportaria una rebaixa del preu, i, gràcies al millor coneixement del consum de cada 

empresa, es podrien aplicar mesures d’estalvi energètic a escala de cada sector. 

Pel que fa a l’enllumenat públic del SAE, s’optarà per l’ús de les energies renovables, 

implantant en la mesura del possible plaques solars, instal·lant làmpades de baix 

consum i ajustant específicament la intensitat lumínica a l’hora del dia i l’època de 

l’any.  Amb això s’aconseguirà una reducció dels costos a mig – llarg termini, així com una 

millora de la imatge pública i una aposta per la sostenibilitat de cara als ciutadans. 

Es faran estudis per a veure la viabilitat d’instal·lar plaques solars (ja sigui fotovoltaiques o 

tèrmiques) a les cobertes dels edificis o als espais morts dels aparcaments. 

 

 

 

 

 

 

 

Cicle de materials i residus 

Com ja s’ha proposat en la contractació d’altres serveis, es considera la contractació 

conjunta de serveis de recollida, transport i tractament dels residus produïts en el sector 

com la millor solució des d’un punt de vista ambiental, ja que repercutirà en un estalvi en les 

despeses corresponents a cada empresa. Aquest gestor es triarà seguint criteris de proximitat 

geogràfica per tal de minimitzar les emissions derivades del transport. Apart d’aquesta 

important millora econòmica, l’establiment d’aquesta mesura comportaria els següents 

beneficis: 

• Reducció de les molèsties de recollida i transport de residus, al ser totes gestionades 

per la mateixa empresa. 
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• Reducció dels desplaçaments per carretera, amb el conseqüent estalvi en carburant. 

• El “coneixement conjunt” permetrà un millor assessorament a les empreses, així com 

una millora del control i el tractament. 

Posaria l’ordre al contrari. El més rellevant és la reducció d’emissions i millora control, 

que a més a més, suposa una baixa en el cost econòmic.  

Més enllà del sistema de gestió dels residus propis produïts al SAE, hi ha tot una sèrie de 

mesures d’educació ambiental destinades a la reducció de la seva generació. 

Així, s’estableixen uns nivells mínims d’utilització de materials reciclats i de materials 

procedents de  processos de reciclatge, tant en la construcció com en la fase d’operació de les 

diferents empreses existents al SAE. A través de la següent figura s’expliquen els beneficis 

d’un sistema de producció basat en l’ús de materials reciclats 

 

Figura 6.12. Corba Oferta – Demanda de materials recicalts 

La corba de demanda pot estar representada per una empresa o per tot un sector industrial, on 

es troba la demanda d'un material al llarg de cert període. A més, aquest material pot ser 

reciclat o nou. Una condició és que la quantitat de material que s'empra en l'empresa o 

indústria sigui petita en relació amb el total, de manera que el preu pugui ser fix. El preu 

assenyalat com pv és la línia horitzontal que talla la corba de demanda en q0. Ara bé, l'empresa 

pot aconseguir el mateix material reciclat, però en aquest cas els costos són més complexos 

(recollida, separació, transport, reprocessament, entre altres). Per tant, el preu del material 
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reciclat serà més elevat (corba d'oferta de material reciclat creixent, com O1 i O2). Cadascuna 

d'aquestes corbes representa un ús diferent de tecnologies. 

Vegem que passa amb la corba O1. Si l'empresa o indústria s'enfronta a aquesta corba d'oferta, 

decidirà utilitzar q1 de materials reciclats (el productor farà servir material reciclat fins que el 

preu coincideixi amb el de matèries primeres). D'altra banda, la major part de les iniciatives 

municipals de reciclatge és aconseguir que els programes de separació i recollida de residus 

de la via pública minimitzin els seus costos de material reciclat. A la figura, aquests 

programes pretenen desplaçar cap avall la corba d'oferta de materials reciclats, diguem que de 

O1 a O2. Amb aquesta mesura, la utilització de materials reciclats augmentaria a q2. Una altra 

forma d'augmentar la taxa de reciclatge (q2 / q1), és de reduir la demanda general de materials 

mantenint constant l'ús de materials reciclats. En el gràfic 2, això implica desplaçar cap a 

l'esquerra la corba de demanda de materials. Aquesta reducció també podria aconseguir, per 

exemple, fabricant els mateixos productes amb menys materials. També podria donar-se com 

a resultat d'un canvi en les preferències dels consumidors a favor dels productes que utilitzen 

menys materials. Finalment, per reduir el total de les matèries emprades i augmentar 

simultàniament la quantitat de material reciclat, es pot augmentar el preu de les matèries 

primeres, d'aquesta manera s'incrementaria la demanda de material reciclat. Una altra mesura 

seria, si les autoritats s'apliquessin un impost que elevi el preu de les matèries primeres, per 

exemple, fins p2, els productors es desplaçarien cap amunt, al llarg de la corba d'oferta de 

materials reciclats i de la corba de demanda de matèries primeres. 

A les zones exteriors dels edificis papereres que possibilitin la recollida selectiva de les 

diferents fraccions envasos, paper i cartró i matèria orgànica. Això contribuirà a fer una 

separació més acurada de les diferents fraccions de residus, així com a millorar el benestar i la 

imatge del SAE. 

 

Figura 6.13. Papereres per a recollida selectiva 
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Les empreses hauran de gestionar adequadament els residus que generin, d’acord amb la 

normativa vigent. Tot i disposar de plans de gestió, les accions de les empreses i les dels seus 

empleats hauran d’anar encaminades a complir el principi de les 3 R: Reducció, Reutilització 

i Reciclatge. Una bona gestió dels residus comportarà una substancial millora econòmica i 

mediambiental. 

Borsa de subproductes 

Es crearà una borsa de subproductes de la que participin totes aquelles empreses del SAE que 

hi estiguin interessades, per tal de donar sortida a materials que es consideren residus per a 

algunes activitats econòmiques i podrien servir de matèries primeres per a d’altres. Serà la 

direcció del SAE la que es faci càrrec de la seva organització i de la seva correcta difusió 

entre les empreses. Aquesta borsa actuarà sempre d’acord amb la normativa vigent. 

Altres 

Reducció de la contaminació lluminosa  

Objectiu de l'enllumenat exterior 

Tota instal·lació d'enllumenat públic té per objectiu fonamental proporcionar 

durant les hores de manca de llum natural unes condicions de visibilitat que permetin la 

utilització de les àrees públiques per part dels ciutadans sense risc per a la seva seguretat 

i benestar físic.  

Lluminàries i control de les mateixes  

Un cop analitzats els diferents tipus de lluminàries (vapor de mercuri, vapor de sodi 

BP i vapor de sodi AP, inducció, halogenurs metàl·lics), es decideix optar per l’ús de 

làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que són les que ofereixen una alta 

eficiència energètica i més possibilitats de control del flux lluminós. Malgrat 

tenir un alt rendiment, tenen un alt control de les emissions lumíniques cap al 

hemisferi superior. 

Per tal d'actuar sobre l'enllumenat a determinades hores, es col·locarà un reductor 

de flux en capçalera que aportarà els següents avantatges: 
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• Estalvi d'energia per eliminació de sobretensions nocturnes de més del 10% del 

total consumit. 

• Estalvi d'energia per reducció de l'enllumenat en hores de baixa utilització de més del 

40% per instal·lacions de sodi. 

• Augment considerable de la vida de les llums en eliminar les sobretensions i efectuar 

sempre a l'arrencada en potència nominal. 

 

Figura 6.14. Lluminàries exteriors 

Reducció de la contaminació acústica 

A les zones industrials les molèsties sonores poden esdevenir un argument per associacions 

com les de veïns que poden retardar o impedir l'execució de projectes. Les bones pràctiques 

poden prevenir o minimitzar aquests impactes a més de tenir cura de la salut dels empleats.  

Establir franges horàries de treball per realitzar activitats amb un fort impacte sonor. 

S'aconsella realitzar aquestes activitats en horari diürn, estudiant els intervals de temps on el 

soroll generat sigui menys moles 

Efectuar mesuraments del nivell de soroll exterior per tal de determinar el nivell de soroll  

emès al polígon i conèixer si es compleixen els valors límits establerts per l'ordenança  

municipal corresponent.  
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Elaborar mapes sonors del polígon industrial. Amb aquests mapes es pot identificar les  

empreses que emeten a l'exterior un major nivell de soroll i aplicar mesures correctores o 

preventives per tal de corregir la contaminació acústica.  

Realitzar anàlisis periòdiques del nivell de soroll, ja que permeten comprovar tant l'evolució 

dels nivells d'emissió de soroll al polígon com la efectivitat de les mesures adoptades 

per reduir el mateix. En funció dels dades obtingudes s'ha d'avaluar si és necessari aplicar 

mesures correctores més eficaços o per contra si les mesures adoptades fins al moment 

són suficients per complir els límits de nivell de soroll establerts en la ordenança municipal 

corresponent. 

Considerar les següents mesures preventives per reduir el nivell sonor 

generat al polígon: 

• Mesures primàries o preventives: selecció i / o modificació d'equips adequats, 

instal·lació i / o manteniment per evitar vibracions i control de la sortida de gasos per 

xemeneies. 

• Mesures secundàries o correctives: allunyament del focus emissor, sistemes 

d'absorció acústica, cabines de aïllament acústic, silenciadors d'absorció i barreres 

acústiques.  

Dur a terme accions de sensibilització a responsables d'empreses contaminants, a usuaris de 

vehicles, a empleats de les empreses, als xofers, etc.  

Utilitzar paviment que absorbeixi el soroll en aquells punts més sensibles i / o prohibir la 

circulació de vehicles pesants en determinades franges horàries. 

Ordenació de les infraestructures d’energia i comunicacions 

Les infraestructures necessàries per al transport d’energia elèctrica i per a les 

radiocomunicacions s’instal·laran de manera que produeixin el mínim impacte i molèstia 

sobre les poblacions veïnes, el paisatge i l’ecosistema de la zona. 

En aquest sentit, i referint-se a les torres d’alta tensió encarregades de fer arribar l’electricitat 

fins a l’emplaçament, es minimitzarà el seu impacte ambiental aprofitant, en la mesura del 

possible, les infraestructures ja existents, i en el cas que això no sigui possible, s’intentaran 
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integrar amb l’entorn o instal·lar torres d’última generació les quals porten integrades turbines 

eòliques. 

 

Figura 6.15. Exemple de projecte d’aprofitament de torres elèctriques per a energia eòlica 

6.2.4 Proposta d’actuació en matèria econòmica 

Constitució d’ens gestors en col·laboració amb l’Administració pública 

L’ens gestor del SAE es constituirà com l’òrgan bàsic de direcció en matèria econòmica. La 

pertinença obligatòria de tots els propietaris ajudarà a assolir politiques comunes beneficioses 

en tots els àmbits. 

Contribuir a la millora continua 

Amb una bona definició i situació dels equipaments presents al SAE s’aconseguirà una base 

per a assolir una millora continua i, per tant, mantenir un creixement continu al llarg del 

temps. 

Serveis amb contingut innovador 

La diferenciació i la innovació en diferents serveis presents al SAE, tal com escoles bressol o 

centres de formació poden ajudar a millorar l’ambient laboral i aconseguir sinèrgies entre les 

diferents empreses instal·lades a l’emplaçament. 
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6.3 DISSE	Y DELS ASSE	TAME	TS URBA	S 

6.3.1 Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi lligada al disseny dels assentaments urbans es divideix en tres termes 

municipals: 

• 69,17 hectàrees al municipi d’Aiguaviva. 

• 69,65 hectàrees al municipi de Riudellots de la Selva. 

• 53,55 hectàrees al municipi de Vilobí d’Onyar. 

Aquestes zones són les que es poden apreciar a la següent figura. 

 

Figura 5.14. Àrees de sòl urbà en l’àmbit del Projecte 

A la figura es poden apreciar les àrees de sòl urbà de Riudellots de la Selva (    ), de Vilobí 

d’Onyar (    ) i d’Aiguaviva (    ). 
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Per al conjunt d’àrees urbanes es faran un seguit de propostes conjuntes, i, en un segon 

apartat, s’introduiran propostes concretes per a cada una de les àrees en qüestió. 

6.3.2 Distribució dels nous habitants a la zona 

Primerament es fa la correcció de l’arribada de nous habitants ja que d’acord amb les dades de 

desplaçament residència – treball de l’Idescat, més d’un 45% dels treballadors de Vilobí, 

Riudellots i Aiguaviva viuen fora d’aquests municipis14. També es té en compte que l’actual 

context de crisi econòmica farà ralentitzar o extingir els projectes d’implantació de moltes 

empreses, ajudant així a un creixement més planificat i sostenible. 

Per tant, aplicarem un factor corrector de 0,25 respecte al total de gent de la qual es preveu 

la seva arribada als municipis mencionats. 

 Total nous habitants = 67.504 * 0,25 = 16.876 nous habitants 

Aquest factor es decideix en base a les dades de l’IDESCAT exposades anteriorment, a 

l’actual context de crisi econòmica que frenaria moltes famílies a moure el seu lloc de 

residència i, lligat també a la crisi econòmica, la ralentització dels projectes d’implantació 

de les empreses al nou SAE, amb la conseqüent disminució de llocs de treball generats. 

Per tal d’assignar l’arribada dels nous habitants a cada un dels municipis de la zona, es tenen 

en compte principalment dos criteris: Proximitat amb el lloc de treball i dimensió del 

municipi. S’entén que, en igualtat de condicions, una persona es decantarà per aquell municipi 

més proper al lloc de treball i de major dimensió per sobre dels altres. 

En funció d’això, el repartiment dels nous habitants a la zona quedaria de la següent forma. 

Distribució de nous habitants 

Municipi Habitants de nova arribada Habitants totals 

Aiguaviva 2.131 2.845 

Riudellots de la Selva 5.922 7.906 

Vilobí d’Onyar 8.823 11.779 

Total 22.530 

Font: Elaboració pròpia 

                                                      
 
14 Dades de l’IDESCAT, mobilitat intermunicipal i intercomarcal, dades de 2009. 
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De la taula anterior es desprèn que, en el cas estudiat, els municipis multiplicarien fins a 3 la 

seva població. 

6.3.3 Proposta d’actuació  

Com s’ha vist en l’apartat anterior, de l’execució del PDUSUG als municipis de l’àmbit 

d’estudi i la posterior aplicació de criteris correctors, se n’esdevindrà l’arribada de 16.876 

nous habitants a la zona.  

Aquest reequilibri es fa en base a criteris de proporcionalitat respecte als habitants censats a 

cada un dels municipis actualment. D’aquesta forma, s’intenta esmorteir l’impacte de 

l’arribada d’aquests nous habitants. 

Proposta de reordenació del sòl urbà (ha) 

Municipi 	ou sòl urbà (ha) Sòl urbà total (ha) 

Aiguaviva 11,82 103,85 

Riudellots de la Selva 39,9 126,74 

Vilobí d’Onyar 49 107,93 

Total 338,52 

Font: Elaboració pròpia 

D’acord amb els criteris de sostenibilitat a tots els nivells que exerceixen d’eix vertebrador 

d’aquest projecte, es considera que una requalificació massiva per generar nou sòl urbà 

als municipis no seria, en cap cas, viable ni a nivell social, ni ambiental ni econòmic. 

Per tant, s’intentarà generar nous llocs d’habitatge seguint les premisses següents: 

• Renovació d’habitatge ja existent. 

• Ampliació/construcció d’un pis addicional a les edificacions ja existents. 

Partint d’aquestes premisses, es proposen les següents actuacions a cada municipi. 

Aiguaviva 

Al municipi d’Aiguaviva hi existeixen actualment 145 habitatges, que es distribueixen de la 

següent manera segons dimensió de la llar, tipus de nucli de la llar, habitatge familiar, règim 

de tinença, i superfície útil. 
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Habitatges a Aiguaviva 

Llars. Per dimensió. 

Una persona 17 

Dues persones 27 

Tres persones 35 

Quatre persones i més 66 

Llars. Per tipus de nucli. 

Una persona 17 

Dues persones o més sense nucli 5 

Parella sense fills 31 

Parella amb fills 76 

Pare o mare amb fills 9 

Dos nuclis o més 7 

Habitatges familiars. Per tipus. 

Principals 145 

Secundaris 7 

Vacants 38 

Altres 0 

Habitatges principals. Per règim de tinença.  

De propietat 108 

De lloguer 21 

Altra forma 16 

Total 145 

Habitatges principals. Per superfície útil 

Fins a 59 m2 1 

De 60 a 89 m2 22 

De 90 a 119 m2 52 

De 120 i més m2 70 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de IDESCAT. Dades de l’any 2005. 

 

L’arribada de tots aquests nous habitants provocarà que la població del municipi, actualment 

de 678 habitants, passi a ser de 2.845, causant un desequilibri notable en els serveis bàsics 

dels que disposa. Tot i que la capital de comarca, Girona, és a poc menys de 15 minuts en 
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cotxe, l’arribada dels nous habitants farà que obligatòriament el municipi s’hagi de dotar de 

serveis que actualment no té. 

Riudellots de la Selva 

Al municipi de Riudellots de la Selva no s’hi proposa cap requalificació de sòl que actualment 

té usos agrícoles a sòl urbà. Segons els càlculs descrits anteriorment, es presenta un escenari 

en el qual Riudellots passarà a incrementar la seva població fins a arribar als 7.906 habitants. 

Habitatges a Riudellots de la Selva 

Llars. Per dimensió. 

Una persona 79 

Dues persones 100 

Tres persones 124 

Quatre persones i més 202 

Llars. Per tipus de nucli. 

Una persona 79 

Dues persones o més sense nucli 16 

Parella sense fills 97 

Parella amb fills 272 

Pare o mare amb fills 23 

Dos nuclis o més 18 

Habitatges familiars. Per tipus. 

Principals 505 

Secundaris 0 

Vacants 21 

Altres 0 

Habitatges principals. Per règim de tinença.  

De propietat 424 

De lloguer 38 

Altra forma 43 

Total 505 

Habitatges principals. Per superfície útil. 

Fins a 59 m2 2 
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Habitatges a Riudellots de la Selva 

De 60 a 89 m2 82 

De 90 a 119 m2 206 

De 120 i més m2 215 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de IDESCAT. Dades de l’any 2005. 

L’arribada de tots aquests nous habitants provocarà que la població del municipi causi un 

desequilibri notable en els serveis bàsics dels que disposa. Tot i que la capital de comarca, 

Girona, és a poc menys de 15 minuts en cotxe, l’arribada dels nous habitants farà que 

obligatòriament el municipi s’hagi de dotar de serveis que actualment no té. 

Vilobí d’Onyar 

Al municipi de Vilobí es proposa la reestructuració dels habitatges actualment existents. 

Aquest habitatges aniran destinats a zones residencials, que, combinats amb els previstos al 

PDUSUG i al POUM, absorbiran els 8.823 nous habitants que es preveu que arribin al 

municipi. 

L’arribada de tots aquests nous habitants provocarà que la població del municipi, actualment 

de 2.956  habitants, passi a ser de 11.779, causant un desequilibri notable en els serveis bàsics 

dels que disposa. Tot i que la capital de comarca, Girona, és a poc menys de 15 minuts en 

cotxe, l’arribada dels nous habitants farà que obligatòriament el municipi s’hagi de dotar de 

serveis que actualment no té. 

Habitatges a Vilobí d’Onyar 

Llars. Per dimensió. 

Una persona 131 

Dues persones 176 

Tres persones 161 

Quatre persones i més 277 

Llars. Per tipus de nucli. 

Una persona 131 

Dues persones o més sense nucli 22 

Parella sense fills 153 

Parella amb fills 344 
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Habitatges a Vilobí d’Onyar 

Pare o mare amb fills 60 

Dos nuclis o més 35 

Habitatges familiars. Per tipus. 

Principals 745 

Secundaris 100 

Vacants 159 

Altres 0 

Habitatges principals. Per règim de tinença.  

De propietat 608 

De lloguer 75 

Altra forma 62 

Total 745 

Habitatges principals. Per superfície útil 

Fins a 59 m2 13 

De 60 a 89 m2 115 

De 90 a 119 m2 315 

De 120 i més m2 302 

Font: Elaboració pròpia en base a dades de IDESCAT. Dades de l’any 2005. 

6.3.4 Mesures 

Com s’ha exposat anteriorment, per tal d’absorbir l’arribada de nous habitants a la zona es 

proposa la rehabilitació d’edificis i l’ampliació mitjançant un pis addicional als pisos ja 

existents. 

Aquestes mesures es duran a terme de la següent manera. 

• Tant a Riudellots de la Selva com a Aiguaviva la construcció d’un pis addicional sobre 

d’aquells que ara només en tenen dos (planta baixa i principal) aconseguiria absorbir 

amb suficiència l’arribada de nous habitants. 

• A Vilobí d’Onyar aquesta mesura no seria suficient i s’hauria de mirar de rehabilitar 

habitatges en mal estat o abandonats per tal de no haver de fer noves requalificacions. 
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Figura 5.15. Terreny agrícola al municipi d’Aiguaviva 

 

6.4 DISSE	Y DE LES I	FRAESTRUCTURES 

6.4.1 Objectiu 

La reorganització social i industrial de tota la zona exigirà una reordenació de les 

infraestructures disponibles a la zona, per tal d’adaptar-se a les noves necessitats. 

Actualment, la zona disposa d’una xarxa d’infraestructures molt potent (aeroport, pas de 

l’autopista i pròxima arribada del TGV), pel que es considera necessari només fer-hi 

modificacions, sense trobar necessari la construcció de noves. 

6.4.2 Proposta d’actuació  

La xarxa d’infraestructures de la que es disposa a la zona es pot veure a la següent figura. 
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Figura 5.16. Xarxa d’infraestructures  

S’hi pot apreciar l’Autopista AP – 7, la futura estació del TAV i la zona de l’Aeroport Girona 

– Costa Brava.  

Un cop vist això, i de cara a l’impacte de l’execució del Pla a la zona creant el SAE, es 

proposen tot un seguit de mesures encaminades a reorganitzar les infraestructures existents i 

crear-ne de noves per tal de poder donar el servei que sigui requerit un cop les activitats 

econòmiques estiguin en plena execució. 
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En primer lloc, es considerarà l’elaboració d’un pla de mobilitat conjunt per tal de 

diagnosticar les necessitats del sector en transport i logística. Aquest pla s’elaborarà amb 

l’objectiu de: 

• Avaluar i quantificar l’estat actual de la mobilitat i les tendències de futur juntament 

l’increment potencial de la nova mobilitat generada per la implantació. 

• Fixar el objectius consensuant-los en la mesura del possible d’una manera 

consensuada, configurar un escenari de mobilitat futur i proposar mesures, de les quals 

se’n avaluarà la seva viabilitat i s’establirà el programa, les prioritats i les assignacions 

pressupostàries. 

Accions específiques 

Una vegada establert el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), es considerarà aplicar les següents 

actuacions. 

Intercanviadors modals 

S’establiran autobusos llançadora des de l’intercanviador modal projectat a la línia d’alta 

velocitat fins al SAE. 

Organització i gestió de l’aparcament 

S’instal·laran aparcaments de dissuasió (park-and-ride) a les estacions de tren de Riudellots i 

Vilobí i a les parades d’autobús d’aquestes localitats per tal d’afavorir la intermodalitat. 

S’habilitaran aparcaments específics per a vehicles pesants i semipesants. 

L’aparcament del vehicle privat s’organitzarà de manera que eviti ocupar els espais destinats 

al vianant i a la bicicleta. 

S’estudiarà la possibilitat de preveure dotacions màximes d’aparcaments. Aquesta mesura no 

és aplicable universalment. Tot i això, en els sectors amb un bon nivell d’accessibilitat de 

transport públic, tal i com es preveu i s’intentarà aconseguir en el present cas, pot ser una 

bona mesura per aconseguir canvis en el repartiment modal de la mobilitat. 
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Connexió amb els nuclis urbans 

Les interconnexions del SAE amb els nuclis urbans més propers (Riudellots i Vilobí d’Onyar) 

i les infraestructures de mobilitat es farà seguint l’esquema de la següent figura. 
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Figura 5.17. Xarxa logística i de connexió amb els municipis. Font: Llibre d’estil dels SAES  
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Tal i com es pot apreciar a la figura, es crearan diversos aparcaments de bicicletes dins del 

propi SAE. D’altra banda, s’intentarà que els aparcaments públics estiguin ubicats fora del 

complex industrial i a prop del servei de bicicletes o de les estacions de transport públic. 
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7. ESTUDI D’IMPACTE AMBIE	TAL 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar, avaluar i caracteritzar els efectes ambientals 

significatius (positius o negatius) derivats del desenvolupament d’aquest projecte, 

especialment en els recursos naturals i en els espais i aspectes identificats com a d’interès o 

vulnerables en els apartats precedents d’aquest projecte. 

També es farà referència a aquells impactes que s’eviten o es milloren respecte a la proposta 

inicial del Pla analitzat en el present projecte.  

7.1 IMPACTE DERIVAT DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

La gran zona de creixement al centre de l’àmbit que proposa el Pla es planteja en l’àrea 

situada entre el corredor d’infraestructures de mobilitat i les àrees urbanes ja classificades, 

consolidades o pendents de desenvolupament, situades a l’oest del municipi de Vilablareix, al 

nord-est del municipi d’Aiguaviva, i al nord-oest del municipi de Fornells de la Selva. 

Aquesta àrea de creixement es considera compatible des del punt de vista ambiental donada la 

inexistència d’espais o elements ambientalment d’interès i pel fet de suposar un creixement 

compacte i continuo amb la trama urbana existent. Alhora, donat que els creixements es 

troben continguts en l’espai que limiten les grans infraestructures, s’evita la dispersió i es 

minimitza la possible afectació a la connectivitat ecològica de l’àmbit. Des del punt de vista 

paisatgístic caldrà prestar atenció als creixements situats al límit de la taca urbana pel fet que 

esdevindran en un futur les façanes urbanes més exposades. En aquest sentit, el Pla defineix 

les façanes de protecció paisatgística i estableix en la normativa les determinacions que caldrà 

atendre en base al lloc on s’ubiquen aquestes façanes.  

A la zona sud del Sistema Urbà, concretament associada a la zona de l’aeroport, el Pla 

planteja una amplia zona destinada a acollir les àrees de creixement logístic i activitats 

econòmiques associades del sistema urbà. Aquesta gran zona de creixement suposarà 

l’ocupació de zones actualment ocupades per camps de conreu i taques boscoses. Des del punt 

de vista ambiental, però, aquesta zona s’ubica en un espai fortament antropitzat, donada la 

seva ubicació entre el nucli de Riudellots i l’aeroport de Girona, i fragmentat per grans 

infraestructures, pel fet d’ubicar-se en el nus on conflueixen les principals infraestructures de 

mobilitat regional i del propi sistema urbà. 
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7.1.1 Impactes ambientals evitats degut a les propostes del projecte 

De les propostes d’aquest projecte, es poden llistar un seguit d’impactes que s’atenuaran o 

evitaran. 

• Impacte derivat de les noves zones d’extensió urbana.  

El projecte proposa no contemplar la requalificació prevista de sòl urbà als municipis 

estudiats. S’han estudiat mesures per tal de que no fos necessària. Per tant, es considera que 

l’impacte negatiu a nivell de sòl queda totalment evitat. 

• Impacte paisatgístic derivat de la construcció del SAE 

S’introdueixen diferents mesures per tal d’atenuar l’impacte paisatgístic derivat de la 

construcció de les naus industrials a la zona. Es considera que aquest impacte queda reduït 

substancialment respecte a les premisses inicials del Pla. 

• Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

Dins de les propostes del present projecte existeixen aquelles que aposten pel foment del 

transport públic i per la creació de xarxes per al transport en bicicleta i sistemes de car-

sharing. És difícil de quantificar aquesta reducció quantitativament, però qualitativament 

queda definida. 
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8. PRESSUPOST 

El càlcul del pressupost de l’elaboració d’aquest estudi es descomposa en dues parts: 

En primer lloc s´ ha considerat el cost dels recursos humans necessaris per a la realització del 

projecte durant les etapes d’estudi teòric, desenvolupament del projecte i documentació. 

Aquest cost s’ha calculat mitjançant el producte del preu de l’hora per nombre d´ hores 

emprades per cada recurs. 

En segon lloc s’ha considerat les despeses que ha sorgit en la realització del projecte 

(material, desplaçaments i consultes). 

Recursos humans 

El projecte ha estat desenvolupat durant 6 mesos, durant els quals s’han desenvolupat tasques 

enginyerils i administratives (Taula 8.1). Les tarifes de facturació per hora de treball de les 

diferents categories laborals han estat obtingudes del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya. 

En la fase Estudi teòric s’inclouen les hores dedicades a l’estudi teòric i documental de la 

informació referent a la gestió dels residus municipals i al deposició en abocador d’aquests. 

Les hores dedicades a la concepció i desenvolupament dels apartats que conformen aquest 

estudi s’associen a Desenvolupament. Incloses en aquest apartat les hores dedicades a la 

realització de càlculs i redacció de la memòria de l’estudi. 

La Directora del projecte, Dra. Maria Dolors Calvet, ha exercit les funcions de corrector en el 

temps assignat a l’apartat Consulta i revisió.  

A Edició es comptabilitzen les hores de feina dedicades a donar format. 

Taula 8.1 Facturació per recursos humans. 

Fase de l’estudi  Categoria RRHH Dedicació (h) Tarifa (€/h) Facturació (€) 

Estudi teòric Enginyer Junior 165 
36 

5.948 

Desenvolupament Enginyer Junior 420 15.120 

Consulta i revisió Consultor expert 20 150 3.000 
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Fase de l’estudi  Categoria RRHH Dedicació (h) Tarifa (€/h) Facturació (€) 

Edició Administratiu 180 12 2.160 

TOTAL  26.220 

Font:Elaboració pròpia. 

 

Recursos materials 

Aquest cost està constituït pels següents elements: 

• Desplaçaments (reunió amb persones consultades, documentació, etc.). 

• Material d’oficina (paper, fotocòpies, impressió, i altres). 

• La facturació per aquest motiu es troba resumida a la següent taula. 

   Concepte Facturació (€) 

Desplaçaments 68 

Material d’oficina (paper, fotocòpies, etc.) 110 

TOTAL 178 

Font:Elaboració pròpia. 

Pressupost total d’elaboració de l’estudi 

Per a la determinació del cost total del projecte (Taula 8.3), es sumen els diversos conceptes  

en que s’ha dividit el mateix i se li aplica el corresponent Impost del Valor Afegit (IVA).  

Concepte Facturació(€) 

Recursos Humans 26.220 

Recursos Materials 178 

Subtotal 26.390 

IVA (16%) 4.222,40 

TOTAL 30.612,40 

Font:Elaboració pròpia. 

Així, l’estudi realitzat queda establert en una facturació per raó de: 

TRE	TA MIL SISCE	TS DOTZE AMB QUARA	TA EUROS.  
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CO	CLUSIO	S 

Els criteris descrits en el present projecte són una eina pensada per ajudar a millorar el disseny 

de polígons industrials. Segueix algunes indicacions del Codi Tècnic de l’Edificació i està 

pensat per a ser aplicat en qualsevol tipus de complex situat a Catalunya, ja que està basada en 

normativa i criteris definits a la legislació catalana. També pot ser útil per tal d’avaluar 

polígons industrials ja existents. 

L’aprovació de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible fixa les bases per a que els 

criteris de sostenibilitat s’estenguin a tots els àmbits de l’economia des del moment de disseny 

dels projectes, i que aquests no estiguin supeditats a d’altres interessos econòmics. 

Respon a la necessitat d’aplicar solucions tècniques sostenibles al món industrial per tal de fer 

un ús més eficaç del sòl, l’energia, l’aigua i altres vectors industrials. S’ha tractat de englobar 

tots i cada un dels vectors ambientals existents; tot i així, queda obert a futures ampliacions o 

reinterpretacions de lleis, normatives o estratègies que puguin sorgir. 

Si s’apliquen els criteris durant la fase de disseny d’un polígon industrial, permetrà que 

s’instal·lin i es creïn les eines necessàries per a una futura gestió sostenible, ja que ara per ara 

primen els aspectes econòmics sobre els socials i ambientals i, per tant, aquests aspectes no 

queden ben integrats a la gestió del polígon. 

Aplicar la metodologia en la fase de disseny d’un polígon industrial és molt recomanable ja 

que, a més a més de ser una eina senzilla d’utilitzar que dóna resultats tant numèrics com 

visuals, ajuda a reduir l’impacte ambiental generat en el territori. 

D’altra banda, com a enginyers industrials,  hem de prioritzar la progressiva implantació de 

criteris sostenibles a tots els nivells industrials, tant en la fase de disseny, com en els sistemes 

de producció o la logística interna i externa. És per això que espero que els indicadors aquí 

descrits serveixin a mode fiable per a fer un anàlisi ràpid i precís, i puguin ajudar a 

desenvolupar polígons industrials més sostenibles al nostre país. 
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