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ANNEXOS 

A - POLÍGONS INDUSTRIALS DE REFERÈNCIA 

Grazalema, Cadis. 

 

Grazalema ha aprovat un projecte de polígon industrial totalment integrat al paisatge, en el 

que es respecten els elements naturals i vegetals existents al terreny. El 28% de la superfície 

d’aquest polígon estarà destinada a zones verdes, cosa que suposa fins a 4 vegades més 

respecte els polígons industrials existents a la zona. 

Recolzat pel Ministeri d’Indústria, la Junta de Andalucía i la Diputació comarcal, s’ha invertit 

prop de 1 milió d’euros en l’abastament d’aigües, el sanejament del terreny, l’habilitació dels 

accessos i l’urbanització, tot preveient una arribada esglaonada de treballadors pels quals el 

municipi també ha desenvolupat mecanismes per absorbir.  

Stapylton, Austràlia 

El polígon industrial de Stapylton, creat al 2007, és un exemple de polígon industrial 100% 

autosuficient. 

A les 4 hectàrees del parc industrial tant l’enllumenat del carrer, les bombes d’aigua i els 

sistemes de seguretat empleen energia solar. Disposen de 6 tancs de 45.000 litres d’aigua, 

que pot ser utilitzada tant com aigua potable (previ tractament) o aigua per reg i 

manteniment de la propietat. Per tant, el polígon no està connectat a la xarxa pública 

d’abastament d’aigua ni de clavegueram, tot i que, evidentment, en disposa.  
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La Unión, Murcia 

Aquest projecte pilot abordarà línies d'actuació com l'ús en construccions industrials de 

biomaterials, energies renovables i la definició de criteris de disseny i instal·lacions per 

aconseguir la major ecoeficiència. "L'objectiu és crear naus i infraestructures industrials 

'verds' i autosuficients energèticament, amb un clar benefici tant mediambiental com 

empresarial".  

La iniciativa compta amb tres fases i donarà lloc a un centre demostratiu ia la construcció 

d'una sèrie de naus i equipaments per a indústries. 

La primera fase del projecte consistirà en elaborar estudis relacionats amb els criteris de 

sostenibilitat a les instal·lacions industrials, i la segona, en un concurs d'idees per 

desenvolupar un projecte, i l'última, en l'execució d'obres. 
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Bangalore, India 

El polígon industrial de Bangalore ofereix als clients una instal·lació de fabricació 

d'última generació en el cor de les principals polígon industrial de Bangalore, Peenya.  

Amb una gran col·lecció de màquines de CNC d'Amada, Japó, i amb el suport d'altres 

màquines, els nostres enginyers, la numeració dels vint i els treballadors que sumen 

més de 300, la fabricació de més de 60.000 components de xapa cada mes. 
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B – IMPACTE AMBIENTAL DEL PLA 

En aquest apartat es desenvolupa l’anàlisi del consum de recursos on es va una aproximació 

quantitativa de què suposaran les propostes del Pla. 

Al final de l’apartat es mostra una matriu que resumeix els principals impactes que derivaran 

de les propostes del Pla identificant, per cadascun d’aquests, el sentit, intensitat, relació, 

manifestació i duració de l’impacte. 

1.1 IMPACTE DE LES NOVES ÀREES D’EXTENSIÓ URBANA 

L’impacte de les noves àrees de creixement que preveu el Pla vindrà determinat per 

l’ocupació del sòl, el consum de recursos i l’impacte sobre espais d’interès i el paisatge que 

aquests poden suposar. L’augment de demanda de recursos que suposarà el 

desenvolupament de les noves àrees d’extensió urbana s’estima amb detall al punt 5.4. 

A banda dels sectors previstos pels planejaments municipals, el Pla Director ordena dos 

grans àrees receptores dels futurs creixements residencials i per activitats econòmiques del 

Sistema Urbà de Girona. Una la situa a l’oest de l’àrea urbana central consolidada i la destina 

a usos preferentment residencials, i l’altra destinada a usos logístics i per activitats 

econòmiques la situa al sud del sistema urbà. 

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 
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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. 

El Pla també defineix en aquesta zona unes façanes de protecció paisatgística per tal de 

minimitzar l’impacte paisatgístic derivat del desenvolupament d’aquest sector.  

Associat a aquesta zona de creixement logístic, el Pla proposa àrees de creixement 

residencial al nucli de Riudellots en continuïtat amb la trama urbana actual, completant 

teixits. 

Alhora, cal tenir en compte un impacte positiu respecte a les àrees de creixement urbà que 

fa referència a la proposta del Pla de desclassificar sòls urbanitzables no executats que, per 

les seves característiques i situació, no es consideren adequats ni necessaris pel 

desenvolupament del sistema d’assentaments de l’àrea urbana de Girona. Concretament, 

aquests sectors ocupen un total de 132,9 ha i es localitzen a Bescanó, a la zona de l’Estanyol 

Parc; a Riudellots, a una  zona industrial i un sector comercial-residencial de Can Mestres; a 

Celrà a part d’un sector ubicat entre la carretera de Juià i les Gavarres; i una part del sector 

urbanitzable del nucli de Salitja, a Vilobí d’Onyar. 

 

 

 

 


