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Resum 

El següent projecte està destinat a l’estudi i anàlisi de l’evolució del Polígons Industrials i 
d’activitats econòmiques a Catalunya des de l’any 1968 a l’actualitat, per definir quines 
haurien de ser avui en dia les característiques i mides ideals per a un Polígon Industrial o 
d’activitats econòmiques en un marc sostenible.  

El projecte es basa en la cerca de dades de cada un dels 33 polígons estudiats. S’han 
elegit polígons de totes les demarcacions de Catalunya per tenir un resultat territorial 
homogeni. A més a més, s’han estudiat polígons de diferents períodes, ordenats 
cronològicament, per poder fer un estudi uniforme. 

L’anàlisi de les dades s’ha clarificat mitjançant gràfics que donen una millor idea de 
l’evolució dels polígons industrials i d’activitats econòmiques. 

Finalment, s’ha especificat quines serien les característiques òptimes per un polígon 
industrial sostenible a la actualitat, tenint en compte l’evolució que s’ha produït i les 
necessitats productives, econòmiques i mediambientals de l’actualitat. Aquestes 
característiques del polígon industrial sostenible actual son les següents: 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

• Moderar el consum de sòl. 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes. 

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 

• Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat. 

• El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori. 

• La mobilitat és un dret i no una obligació. 

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 

• Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 

urbans. 
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1. Documentació dels polígons industrials a Catalunya. 

S’ha realitzat una recerca de polígons industrials de tota Catalunya per fer aquest estudi. 
Els polígons s’han seleccionat de les 4 demarcacions de Catalunya i  per poder tenir un 
estudi generalitzat i no centrar l’anàlisi en zones molt més industrialitzades com Barcelona. 

A l’elecció dels polígons industrials catalans, també s’ha tingut en compte l’any d’aprovació 
del polígon, per tenir els polígons repartits cronològicament. Així, l’estudi de l’evolució dels 
polígons queda repartit de forma homogènia.  

Per realitzar l’estudi, s’ha seleccionat una sèrie de paràmetres de cada un dels polígons 
que els defineixen d’una forma completa. Aquesta informació es mostrarà per cada un dels 
polígons en forma de taula resum. Cada taula conté la localització del polígon, la seva 
superfície total, els percentatges de sòl públic i privat, informació sobre els vials, i la 
zonificació. La documentació detallada de cada una de les parts està a l’Annex A d’aquest 
projecte, junt a la secció dels perfils de tots els vials de cada un dels polígons. 

A continuació, es mostrarà la informació de cada un dels polígons per diferents etapes. Les 
etapes s’han elegit en funció dels polígons dels quals s’ha aconseguit suficient informació 
per realitzar l’estudi. Tenim 33 polígons industrials repartits en 6 etapes diferents, 
compresos entre l’any 1968 i el 2008. 

 

1.1. Primera Etapa: 1968 – 1985 

La primera etapa consta de 6 polígons industrials,i comença a l’any 1968, ja que es la 
primera data a la que s’ha aconseguit informació completa sobre un polígon industrial.  

En aquesta etapa, 5 dels 6 polígons industrials estudiats pertanyen a la demarcació de 
Barcelona, ja que al principi va ser la primera zona explotada industrialment. 

En primer lloc s’exposaran les dades de cada un dels polígons per separat, per desprès, 
als següents apartats del projecte, realitzar un anàlisi i comparació entre ells i descriure els 
punts en comú. 
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Informació dels polígons industrials 

El primer polígon estudiat és el “Sector Industrial Les Fallulles”,de la demarcació de 
Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 
1968.  

 

Sector Industrial Les Fallulles 1968 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 

Superfície total del 
sector 506.500 m2 

% Sòl públic 45,25% 

% Sòl Privat 54,75% 

Nombre de carrers 
tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 31m 
1 central: 12m 

2 laterals: 6m 

2 central: 2m 

Extrems: 1,5m 
- - - 

Vial B 48m 
1 central: 14m 

2 laterals: 8,5m 
Extrems: 1,5m - 2 de 8,5m - 

Vial C 15 m 1 de 7m 2 de 1,5m 2 de 2,5m - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial 

Ocupació màx. 75 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 

Edificabilitat neta - 

Alçada màxima 
Donada per la relació entre el volum màxim edificable i la 

superfície edificada 

Volum màxim 8 m3/ m2s 

Façana mínima 30 m 

Separació als vials 5 m 

Separació a partions 4 m 

Places d’aparcament  - 
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El segon polígon elegit és la zona industrial de “La Post” de la demarcació de Barcelona, a 
Gavà. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1978. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Zona Industrial La Post 1978 Gavà (Barcelona) 

Superfície total del sector 372.964 m2 

% Sòl públic 43,88% 

% Sòl Privat 56,12% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 27m 2 de 8m 2 de 4m  1 de 3m - 

Vial B 20m 2 de 7m 2 de 2m  1 de 2m - 

Vial C 15m 1 de 9m 2 de 3m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial 

Ocupació màx. 75 % 

Parcel·la mínima 1.000 m2 

Edificabilitat neta - 

Alçada màxima 16 m 

Volum màxim 12 m3/ m2s 

Façana mínima 20m** 

Separació als vials 10 m 

Separació a partions 3 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 4 treballadors 

*L’alçada màxima pot ampliar-se a 15m en casos en que es demostri que es necessari. 

**Les construccions a les parcel·les laterals permeten 10m de façana mínima 
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El següent polígon elegit és el “Polígon Industrial ESTRUCH” de la demarcació de 
Barcelona, a El Prat del Llobregat. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1983. 
A continuació tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial Estruch 1983 El Prat del Llobregat (Barcelona) 

Superfície total del sector 479.105 m2 

% Sòl públic 55,12% 

% Sòl Privat 44,88% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 30m 1 de 14m 2 de 2m 
1 de 4m 
(dreta) 

1 de 8m  - 

Vial B 20m 1 de 11m 2 de 2m 2 de 2,5m - - 

Vial C 15m 1 de 11m 2 de 2m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial. Grau I Zona Industrial. Grau II 

Ocupació màx. 50 % 70 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2* 800  m2* 

Edificabilitat neta 0,94 m2sostre/ m2sol 1,15 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15 m 15m 

Volum màxim - - 

Façana mínima 36 m 18 m 

Separació als vials 12 m 10 m 

Separació a partions 5 m 3 m 

Places d’aparcament  - - 

*En cas de construir una vivenda la parcel·la mínima serà de 1.000 m2. 
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El quart polígon és el “Sector industrial RIAMBAU” de la demarcació de Lleida, a la 
Tàrrega. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1983. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Sector Industrial “Riambau” 1983 Tàrrega (Lleida) 

Superfície total del sector 144.900 m2 

% Sòl públic 47,10% 

% Sòl Privat 52,90% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 20m 2 de 7m 2 de 1,5m - 1 de 2m - 

Vial B 14m 1 de 7m 2 de 1,5m 2 de 2m - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació 
Subzona aïllada 

mitjana. 
Subzona aïllada 

petita 
Industria petita 
entre mitgeres  

Ocupació màx. 50 % 50 % 100 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 1.200 m2 450 m2 

Edificabilitat neta 
0,55 m2sostre/ 

m2sol 
0,7 m2sostre/ 

m2sol 
0,7 m2sostre/ 

m2sol 

Alçada màxima 15 m 15 m 9 m 

Volum màxim - - - 

Façana mínima - 35 m - 

Separació als vials 10 m 10 m - 

Separació a partions 6 m 5 m - 

Places d’aparcament  1 aparc. / 200 m2 1 aparc. / 200 m2 - 
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El següent polígon és la zona industrial “Municipal Moià” de la demarcació de Barcelona, a 
Moià. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1985.  

 

Zona Industrial Municipal Moià 1985 Moià (Barcelona) 

Superfície total del sector 66.804 m2 

% Sòl públic 47,50% 

% Sòl Privat 52,50% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 17m 2 de 5,60m 2 de 2,40m - 1 de 0,80m - 

Vial B 12m 1 de 6,60m 2 de 1,5m 1 de 2,40m - - 

Vial C 10m 1 de 6,40m 2 de 1,80m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial  

Ocupació màx. 50 % 

Parcel·la mínima 500 m2 

Edificabilitat neta - 

Alçada màxima Lliure 

Volum màxim 4  m3/ m2s 

Façana mínima 15 m 

Separació als vials 4 m 

Separació a partions 2 m 

Places d’aparcament  - 
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1.2. Segona etapa: 1986 – 1990 

La segona etapa consta també de 6 polígons industrials. Aquesta etapa és més curta, ja 
que ja es construïen molts més polígons industrials i hi ha molta més informació a la que 
accedir. Hi ha polígons industrials de totes les demarcacions de Catalunya. 

Com en el cas anterior, en primer lloc s’exposen les dades de cada un dels polígons per 
separat, per poder realitzar als següents apartats del projecte, un anàlisi i comparació entre 
ells i descriure els punts en comú. 
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Informació dels polígons industrials 

El primer  polígon estudiat és el “Polígon industrial del  Pla” de la demarcació de Barcelona, 
a Molins de Rei. La seva data d’aprovació definitiva va ser l’any 1986. Les seves dades són 
les següents: 

 

Polígon Industrial del Pla 1986 Molins de Rei (Barcelona) 

Superfície total del sector 301.250 m2 

% Sòl públic 24,47% 

% Sòl Privat 75,53% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 20 m 1 de 15,6m 2 de 3,20 m - - - 

Vial B 15 m 1 de 10,80m 1 de 3,20 m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació 
Zona Industrial. Gran 

parcel·la 
Zona Industrial. Petita 

parcel·la 

Ocupació màx. 70 % 70 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 450 m2 

Edificabilitat neta 2 m2sostre/ m2sol m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15 m 10 m 

Volum màxim 9,5 m3/ m2s 9,5 m3/  m2s 

Façana mínima 30 m 15 m 

Separació als vials 5 m 9 m 

Separació a partions 3 m Fins a la meridiana 

Places d’aparcament  - - 

 



Pàg. 12  Memòria 

 

 

El segon polígon elegit és el polígon de “Cervera Industrial” de la demarcació de Lleida, a 
Cervera. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1987. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Cervera Industrial 1987 Cervera (Lleida) 

Superfície total del sector 256.187 m2 

% Sòl públic 35,00% 

% Sòl Privat 65,00% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 16m 1 de 8m 2 de 1,5m 1 de 2m - 2 de 2m 

Vial B 22m 1 de 8m 
2 de 4m  

(1,5 + 2,5) 
1 de 2m  2 de 2m 

Vial C 14m 1 de 7m 2 de 1,5m - - 2 de 2m 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Indústria Aïllada 
Indústria entre 

mitgeres Tipus I 
Indústria entre 

mitgeres Tipus II 

Ocupació màx. 60 % - - 

Parcel·la mínima 2.000 m2 450 m2 1.100 m2 

Edificabilitat neta - - - 

Alçada màxima - - - 

Volum màxim - - - 

Façana mínima - 12 m 20 m 

Separació als vials - - - 

Separació a partions - - - 

Places d’aparcament  - - - 
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El tercer polígon elegit és el polígon industrial “Vilanoveta” de la demarcació de Barcelona, 
a Sant Pere de Ribes. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1988. 

 

Polígon Industrial Vilanoveta 1988 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 

Superfície total del sector 289.086 m2 

% Sòl públic 35,00% 

% Sòl Privat 65,00% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 21m 1 de 12m 2 de 2m 1 de 5m - - 

Vial B 20m 1 de 11m 2 de 2m 1 de 5m - - 

Vial C 16m 1 de 12m 2 de 2m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial 

Ocupació màx. 70 % 

Parcel·la mínima 500 m2 

Edificabilitat neta 1 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 8 m  

Volum màxim - 

Façana mínima 10 m 

Separació als vials 2 m 

Separació a partions 2 m 

Places d’aparcament  -  
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El següent polígon és del sector industrial de Cassà de la Selva, de la demarcació de 
Girona. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1988. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

 

Sector Industrial 1988 Cassà de la Selva (Girona) 

Superfície total del sector 326.200 m2 

% Sòl públic 33,34% 

% Sòl Privat 66,66% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 30m 1 de 14m 2 de 2m 1 dcha 4m 1 de 8m   

Vial B 20m 1 de 11m 2 de 2m 2 de 2,5m   

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial Aïllada 

Ocupació màx. 70 % 

Parcel·la mínima 1.500 m2 

Edificabilitat neta 0,75 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 9,00 m 

Volum màxim 5,50  m3/ m2s 

Façana mínima 5,50 m 

Separació als vials 5,00 m 

Separació a partions - 

Places d’aparcament  - 
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El quart polígon és el polígon industrial “Olius” de la demarcació de Lleida, a Olius. La seva 
data d’aprovació definitiva va ser l’any 1989. A continuació tenim les dades concretes del 
polígon: 

 

Polígon Industrial Olius 1989 Olius (Lleida) 

Superfície total del sector 124.234 m2 

% Sòl públic 33,38% 

% Sòl Privat 66,62% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 20m 2 de 7m 2 de 1,5m - 1 de 2m - 

Vial B 15m 1 de 8m 2 de 1,5m - - 2 de 2m 

Vial C 10m 1 de 6,40m 2 de 1,80m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació 
Subzona aïllada mitjana. 

Subzona aïllada petita 

Industria petita entre 
mitgeres  

Ocupació màx. 70 % 100 % 

Parcel·la mínima 1.500 m2 - 

Edificabilitat neta - - 

Alçada màxima 15 m 9 m 

Volum màxim 9 m3/ m2s 9 m3/ m2s 

Façana mínima 30 m 12 m 

Separació als vials 5 m 5 m 

Separació a partions 3 m 3 m 

Places d’aparcament  15% parcel·la - 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

El següent polígon és la zona industrial “Sud de Mollerussa” de la demarcació de Lleida, a 
Mollerussa. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1990. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Zona Industrial Sud Mollerussa 1990 Mollerussa (Lleida) 

Superfície total del sector 40.677 m2 

% Sòl públic 26,80% 

% Sòl Privat 73,20% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

20m 2 de 6m 2 de 4m - - - - 

12m 1 de 6m 2 de 3m - 
-              - 

- 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Extensiva  

Ocupació màx. 70 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 

Edificabilitat neta 0,90 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 14 m 

Volum màxim - 

Façana mínima - 

Separació als vials - 

Separació a partions - 

Places d’aparcament  - 
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El darrer polígon agafat és el “Polígon industrial de Bellpuig” de la demarcació de Lleida, a 
la comarca de Bellpuig. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2000. A 
continuació tenim les dades concretes del polígon: 

 

Sector Industrial Sup-3 1990 Ponts (Lleida) 

Superfície total del sector 87.710 m2 

% Sòl públic 41,00% 

% Sòl Privat 59,00% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

12m 1 de 8m 2 de 2m - - -  

12,5m 1 de 8m 
1 de 2m    

1 de 2,5m 
- - -  

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Extensiva  

Ocupació màx. 70 % 

Parcel·la mínima 800 m2 

Edificabilitat neta - 

Alçada màxima 9 m 

Volum màxim - 

Façana mínima 20 m 

Separació als vials 5 m 

Separació a partions 5 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 
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1.3. Tercera etapa: 1991 – 1994 

La tercera etapa també és curta, ja que en aqueta època també es varen fer molts de 
polígons industrials a tota Catalunya. S’han seleccionat 7 polígons industrials de totes les 
províncies de Catalunya per poder fer un anàlisi generalitzat. 

Com als apartats anteriors, es realitza una presentació de la taula resum de cada un dels 
polígons estudiats. 
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Informació dels polígons industrials 

El primer polígon elegit és el sector “Camp de la Serra” de la demarcació de Barcelona, a 
Els Hostalets de Pierola. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1991. Les 
característiques del polígon són: 

 

Sector Camp de la Serra 1991 Els Hostalets de Pierola (Barcelona) 

Superfície total del sector 124.310 m2 

% Sòl públic 30,53% 

% Sòl Privat 69,47% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 21m 2 de 7 m 2 de 2 m - 1 de 3 m - 

Vial B 13m 1 de 7 m 2 de 1,5 m 2 de 1,5 m - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial Aïllada Zona Industrial mitjanes 

Ocupació màx. 70 % 70 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 - 

Edificabilitat neta 1,10 m2sostre/ m2sol 1,10 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 10 m 10 m 

Façana mínima 20 m 20 m 

Separació als vials 10 m 10 m 

Separació a partions 3 m - 

Places d’aparcament  - - 
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El segon polígon elegit és el “Camí del Ral Polígon 1” de la demarcació de Barcelona, a 
Gavà (Castelldefels). La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1991. A continuació 
tenim les dades concretes del polígon: 

Camí del Ral (Polígon 1) 1991 Gavà, Castelldefels (Barcelona) 

Superfície total del sector 795.477 m2 

% Sòl públic 53,30% 

% Sòl Privat 47,70% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 22,50m 1 de 14m 
1 de 2,5m 
1 de 6m 

- - - 

Vial B 33m 2 de 7m 2 de 2,5m - 1 de 4m 2 de 5m 

Vial C 17,50m 1 de 7m 2 de 4m 1 de 2,5m - - 

Vial D 16,50m 1 de 9,50m 2 de 3,5m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial 

Ocupació màx. 60 % 

Parcel·la mínima 

Tipus I:  10.000 m2 

Tipus II:  3.500 m2 

Tipus III:  5.000 m2 

Edificabilitat neta 1,00   m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15 m  

Volum màxim lliure 

Façana mínima - 

Separació als vials 12 m 

Separació a partions 6 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 80 m2 

*L’alçada màxima pot ampliar-se a 15m en casos en que es demostri que es necessari.  
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El següent polígon és del parc d’activitats agroalimentàries del Pla d’Urgell, de la 
demarcació de Lleida, a Vila-sana. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1991. 
Les dades del polígon són: 

 

Parc d’activitats agroalimentàries del Pla d’Urgell 1991 Vila-sana (Lleida) 

Superfície total del 
sector 300.304 m2 

% Sòl públic 35,59% 

% Sòl Privat 64,11% 

Nombre de carrers 
tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 32m 2 de 7 m 2 de 3 m 2 de 3 m 1 de 6 m - 

Vial B 16m 1 de 10 m 2 de 3 m - - - 

Nombre de zones 
de zonificació 

Zonificació 
Zona Industria 

mitgeres 

Zona 
Industria 
aïllada 
mitjana 

Zona Industria 
aïllada gran 

Servei de 
carretera 

Ocupació màx. 60% 50% 55% 55% 

Parcel·la mínima 800 m2 2.000  m2 5.000  m2 1.500  m2 

Edificabilitat neta 
1,10 m2sostre/ 

m2sol 
1,00 m2sostre/ 

m2sol 
1,10 m2sostre/ 

m2sol 
1,10 m2sostre/ 

m2sol 

Alçada màxima 10m 10m 10m 10m 

Volum màxim - - - - 

Façana mínima 15 m 30 m 50 m 50 m 

Separació als vials 10 m 10 m 
Principals: 26 m 

Secundaris: 10 m 

Principals: 26 m 

Secundaris: 10 m 

Separació a partions - 15 m 6 m 6 m 

Places d’aparcament 
1 aparc. / 100 

m2 o 1,5 
treballadors 

1 aparc. / 100 
m2 1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 
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El quart polígon és el polígon industrial “La Nora” de la demarcació de Lleida, a Alcoletge. 
La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1992. A continuació tenim les dades 
concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial “La Nora” 1992 Alcoletge (Lleida) 

Superfície total del sector 97.335 m2 

% Sòl públic 31,70% 

% Sòl Privat 68,30% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 15 m 1 de 9 m 2 de 3 m - - - 

Vial B 12 m 1 de 7 m 2 de 2,5 m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Aïllada Industria Petita 

Ocupació màx. 60 % Donat pel plano 

Parcel·la mínima 1.000 m2 2.103 m2 

Edificabilitat neta 1 m2sostre/ m2sol 1 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 10 m* - 

Volum màxima - - 

Façana mínima 30 m 30 m 

Separació als vials 5 m 5 m 

Separació a partions 5 m 5 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 

*L’alçada màxima pot ampliar-se a 15m en casos en que es demostri que es necessari.  
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El següent polígon és la zona industrial “El Gat” de la demarcació de Girona, a Sant Joan 
de les Abadesses. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1992. A continuació 
tenim les dades concretes del polígon: 

 

Zona Industrial “El Gat” 1992 Sant Joan de les Abadesses (Girona) 

Superfície total del sector 39.047 m2 

% Sòl públic 69,89% 

% Sòl Privat 30,11% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 15m 1 de 9m 2 de 3m - - - 

Vial B 12m 1 de 7m 2 de 2,5m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial Aïllada Zona Industrial entre Mitgeres 

Ocupació màx. 60 % 
Donat per les dades    
(profunditat = 20m) 

Parcel·la mínima 1.200 m2 250 m2 

Edificabilitat neta 1,2 m2sostre/ m2sol 1,2 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 10 m 8 m 

Volum màxim 

Donat per les altres 
dades Donat per les altres dades 

Façana mínima 25 m 12 m 

Separació als vials 5 m - 

Separació a partions 5 m - 

Places d’aparcament  - - 
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El següent polígon és la zona industrial “Can Maleta” de la demarcació de Girona, a 
Riudarenes. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1993. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Zona Industrial “Can Maleta” 1993 Riudarenes (Girona) 

Superfície total del sector 94.026 m2 

% Sòl públic 24,45% 

% Sòl Privat 75,55% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

20m 2 de 6m 2 de 4m - - - - 

12m 1 de 6m 2 de 3m - 
-              - 

- 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Extensiva  

Ocupació màx. 60 % 

Parcel·la mínima 2.000 m2 

Edificabilitat neta 0,80 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima Il·limitat 

Volum màxim - 

Façana mínima 20 m 

Separació als vials 5 m 

Separació a partions 3 m 

Places d’aparcament  - 
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El darrer polígon agafat és el polígon industrial de “Els Massets” de la demarcació de 
Lleida, a Bellvei. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1994. Le dades del 
polígon són: 

 

Els Massets 1994 Bellvei (Lleida) 

Superfície total del sector 239.088 m2 

% Sòl públic 35,62% 

% Sòl Privat 64,38% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 25,50m 1 de 12m 2 de 3m 
1 de 5m        

1 de 2,5m 
- - 

Vial B 12m 1 de 8m 2 de 2m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial I 
Zona Industrial II (entre 

mitgeres) 

Ocupació màx. 50 % - 

Parcel·la mínima 2.500 m2 800 m2* 

Edificabilitat neta 0,85 m2sostre/ m2sol 0,85 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15 m 8 m 

Volum màxim - - 

Façana mínima 30 m 20 m 

Separació als vials 15 m** 10 m 

Separació a partions 3 m 5 m 

Places d’aparcament  - - 

*Superfície màxima de la parcel·la es de 10.000 m2 

** La distància respecte la carretera N-340 es de 10m. 
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1.4. Quarta etapa: 1995 – 2000 

A la quarta etapa s’han seleccionat 6 polígons industrials de totes les demarcacions de 
Catalunya per a poder fer un anàlisi generalitzat. En primer lloc s’exposaran les dades de 
cada un dels polígons per separat, per a realitzar després l’anàlisi i comparació entre les 
característiques de cada polígon i descriure els punts en comú als següents apartats. 

 
Informació dels polígons industrials 

El primer polígon elegit és el polígon industrial “Alió- Bràfim” de la demarcació de 
Tarragona, a Alió. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1995. A continuació 
tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial Alió-Bràfim 1995 Alió (Tarragona) 

Superfície total del sector 72.936 m2 

% Sòl públic 31,20% 

% Sòl Privat 68,60% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges verdes 

Vial A 24m 1 de 14m 2 de 2,5m  2 de 2,5m - - 

Vial B 16m 1 de 12m 2 de 2m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Petita Industria Mitjana Industria Gran 

Ocupació màx. 60 % 60 % 60 % 

Parcel·la mínima 1.000 m2 3.000 m2 7.000 m2 

Edificabilitat neta 1,20 m2sostre/ m2sol 1,20 m2sostre/ m2sol 1,20 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 8m 8m 8m 

Façana mínima 15 m 30 m 60 m 

Separació als vials 5 m 10 m 10 m 

Separació a partions 3 m 5 m 5 m 
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El segon polígon elegit és el polígon industrial “Era del Comte” de la demarcació de Lleida, 
a Almacelles. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1996. A continuació tenim 
les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial Era del Comte 1996 Almacelles (Lleida) 

Superfície total del sector 181.105 m2 

% Sòl públic 40,00% 

% Sòl Privat 60,00% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 20m 2 de 6,5m 2 de 3m - 1 de 1m - 

Vial B 25m 2 de 7m 2 de 4m - 1 de 3m - 

Vial C 18m 1 de 12m 2 de 3m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Petita Industria Mitjana 

Ocupació màx. 900 m2 1.200 m2 

Parcel·la mínima 1.000 m2 2.100 m2 

Edificabilitat neta 1,02 m2sostre/ m2sol 1,01 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 10m* 10m* 

Volum màxim - - 

Façana mínima 20 m - 

Separació als vials 7 m 7 m 

Separació a partions 5 m 5 m 

Places d’aparcament  - - 

*Per necessitats específiques i funcionals es podrà arribar a 15m. 
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El següent polígon és el “Polígon Industrial EL CAROL” de la demarcació de Barcelona, a 
Vallbona d’Ainoa. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1997. A continuació 
tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial “El Carol” 1997 Vallbona d’Ainoa (Barcelona) 

Superfície total del sector 124.679 m2 

% Sòl públic 43,17% 

% Sòl Privat 56,83% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 14m 1 de 6m 2 de 1,5m 2 de 2,5m - - 

Vial B 8m 1 de 6m 2 de 1m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Zona Industrial 

Ocupació màx. 70 % 

Parcel·la mínima - 

Edificabilitat neta 1,00 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 11 m 

Volum màxim - 

Façana mínima - 

Separació als vials 6,50 m 

Separació a partions 5,00 m 

Places d’aparcament  2 aparc. / 250 m2 
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El quart polígon és el “Sector Industrial Nord” de la demarcació de Girona, a Blanes. La 
seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1998. A continuació tenim les dades 
concretes del polígon: 

 

Sector Industrial Nord 1998 Blanes (Girona) 

Superfície total del sector 135.688 m2 

% Sòl públic 36,91% 

% Sòl Privat 63,09% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 26m 2 de 7m 2 de 4m - 1 de 4m - 

Vial B 16m 1 de 7m 2 de 2m 2 de 2,5m - - 

Vial C 10m 1 de 7m 
1 de 2m 
1 de 1m  

- - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Petita Industria Mitjana 

Ocupació màx. 60 % 75 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 600 m2 

Edificabilitat neta 0,90 m2sostre/ m2sol 1,20 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15,00 m 11,50 m 

Volum màxim 4 m3/ m2s 6 m3/ m2s 

Façana mínima 36 m - 

Separació als vials 12 m 6 m 

Separació a partions 6 m* 3 m 

Places d’aparcament  - - 

*són 6m respecte el llindar posterior i 4 m als laterals. 
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El següent polígon és el “Polígon Industrial Sector Ponent” de la demarcació de Girona, a 
Riudellots de la Selva. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1999. A 
continuació tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial “Sector Ponent” 1999 Riudellots de la Selva (Girona) 

Superfície total del sector 201.763 m2 

% Sòl públic 59,13% 

% Sòl Privat 40,87% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 16m 1 de 13m 2 de 1,5m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Gran Industria Petita 

Ocupació màx. 75 % 75 % 

Parcel·la mínima 2.500 m2 1.500 m2 

Edificabilitat neta 1 m2sostre/ m2sol 1 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 12 m 12 m 

Volum màxim 9 m3/ m2s 9 m3/ m2s 

Façana mínima 35 m 25 m 

Separació als vials 5 m 5 m 

Separació a partions 4 m 4 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 150 m2 1 aparc. / 150 m2 
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El darrer polígon agafat és el polígon industrial de “Bellpuig” de la demarcació de Lleida, a 
la comarca de Bellpuig. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2000. A 
continuació tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial de Bellpuig 2000 Bellpuig (Lleida) 

Superfície total del sector 81.752 m2 

% Sòl públic 40,61% 

% Sòl Privat 59,39% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 20,75m 1 de 14,75m 2 de 3m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria Petita Industria Mitjana 

Ocupació màx. 100 % Aplicant les distàncies de 
l’edificació als límits de la parcel·la 

Parcel·la mínima 500 m2 2.000 m2 

Edificabilitat neta 1 m2sostre/ m2sol 0,90 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 9 m 9 m 

Volum màxim - - 

Façana mínima 15 m 30 m 

Separació als vials 4 m 24 m 

Separació a partions 3 m 5 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 
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1.5. Cinquena etapa: 2000 – 2003 

En aquesta etapa s’han seleccionat 4 polígons industrials de. En primer lloc s’exposaran 
les dades de cada un dels polígons per separat, per desprès realitzar el anàlisi i 
comparació entre les característiques de cada polígon i descriure els punts en comú. 
 
Informació dels polígons industrials 

El primer polígon elegit és el polígon de “Les Minetes” de la demarcació de Barcelona, a 
Santa Perpètua de Mogoda. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2001. A 
continuació tenim les dades concretes del polígon: 

Les Minetes 2001 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) 

Superfície total del sector 901.785 m2 

% Sòl públic 52,44% 

% Sòl Privat 47,56% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 16,50m 1 de 7,00m 
1 de 3,5 m 1 

de 4m 
1 de 2m - - 

Vial B 20m 1 de 14m 2 de 3m - - - 

Vial C 22m 2 de 7m 2 de 3,5m - 1 de 1m - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria petita Industria existent Equipament privat 

Ocupació màx. 60 % 60% 50% 

Parcel·la mínima - 2.400 m2 - 

Edificabilitat neta  1,00   m2sostre/ 
m2sol 

1,00   m2sostre/ 
m2sol 

1,00   m2sostre/ 
m2sol 

Alçada màxima 15 m 15 m 15 m 

Façana mínima - 30 m - 

Separació als vials 10 m 10 m 10 m 

Separació a partions 5 m 5 m 5 m 

Places d’aparcament  

1 aparc. / 100 m2 
o 1,5 treballadors 

1 aparc. / 100 m2 o 
1,5 treballadors 

1 aparc. / 100 m2 o 
1,5 treballadors 
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 El segon polígon elegit és el polígon industrial “Catalunya Sud” de la demarcació de 
Tarragona, a Tortosa. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2001. A continuació 
tenim les dades concretes del polígon: 

 

Polígon Industrial Catalunya Sud 2001 Tortosa (Tarragona) 

Superfície total del sector 825.622 m2 

% Sòl públic 35,19% 

% Sòl Privat 64,81% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 14m 1 de 8m 2 de 3m - - - 

Vial B 20m 2 de 4m 2 de 3m - 
Passeig 
de 6m 

- 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Industria gran 
Industria 
existent Equipament privat 

Ocupació màx. 
- 50 % 

Ve donada pels gàlibs 
PLANO 

Parcel·la mínima 20.000 m2 3.500 m2 800 m2 

Edificabilitat neta 
1,00 m2sostre/ 

m2sol 
1,00 m2sostre/ 

m2sol 
- 

Alçada màxima 12m (15m) 12m (15m) 8 m 

Volum màxim lliure lliure lliure 

Façana mínima 100 m 60 m 15 m 

Separació als vials 20 m 8 m 8 m 

Separació a partions 10 m 8 m 10 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 

*L’alçada màxima pot ampliar-se a 15m en casos en què es demostri que és necessari.  
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El següent polígon és el “Subsector industrial 1” de la demarcació de Barcelona, a La 
Cellera de Ter. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2002. A continuació tenim 
les dades concretes del polígon: 

*hi haurà també 15m respecte la parcel·la del fons i 25m respecte el domini públic hidràulic. 

Subsector Industrial 1  2002 La Cellera de Ter (Barcelona) 

Superfície total del sector 79.854 m2 

% Sòl públic 37,86% 

% Sòl Privat 62,14% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 14m 1 de 6m 2 de 1,5m 2 de 2,5m - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Naus Aïllades Naus en Filera 

Ocupació màx. 
70 % 

Aplicant les distàncies de 
l’edificació als límits de la parcel·la 

Parcel·la mínima 2.000 m2 - 

Edificabilitat neta 0,90 m2sostre/ m2sol - 

Alçada màxima 8 m 7,5 m 

Volum màxim - - 

Façana mínima - 12 m 

Separació als vials 5 m 5 m 

Separació a partions 6 m* 0 m 

Places d’aparcament  - - 
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El quart polígon és el “Sector Industrial Nord” de la demarcació de Girona, a la comarca de 
Blanes. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 1998. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

 

Zona Industrial Joheria Centre 2003 Sant Gregori (Girona) 

Superfície total del sector 79.743 m2 

% Sòl públic 33,39% 

% Sòl Privat 66,61% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 23m 2 de 6m 2 de 2,5m 1 de 4,5m 1 de 1,5m - 

Vial B 13m 1 de 8m 2 de 2,5m - - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Gran i Mitjana Industria Petita Industria 

Ocupació màx. 70 % 70 % 

Parcel·la mínima 2.000 m2 2.000 m2 

Edificabilitat neta 0,75 m2sostre/ m2sol 0,75 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 15 m 15 m 

Volum màxim 6 m3/ m2s 4 m3/ m2s 

Façana mínima 20 m 10 m 

Separació als vials 10 m 6 m 

Separació a partions 5 m 3 m 

Places d’aparcament  - - 
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1.6. Sisena etapa: 2003 – 2007 

En aquesta darrera etapa, s’estudien també s’han elegit 4 polígons, compresos entre els 
anys 2004 i 2007. Els polígons elegits són de diferents llocs de Catalunya. Es realitza un 
estudi de les característiques de cada un per separat, per després exposar els punts en 
comú,  exposant conclusions sobre el tipus de polígons que es construïen en aquest 
període de temps.  
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Informació dels polígons industrials 

El primer polígon elegit és la zona industrial “Pamodín SL” de la demarcació de Lleida, a  
Seròs. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2004. A continuació tenim les 
dades concretes del polígon: 

Zona Industrial Pamodín SL 2004 Seròs (Lleida) 

Superfície total del sector 138.686 m2 

% Sòl públic 21,53% 

% Sòl Privat 78,47% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 16,50m 
1 de 

7,00m 
1 de 3,5 m 
1 de 4m 

1 de 2m - - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Equipament privat 

Ocupació màx. 40 % 

Parcel·la mínima - 

Edificabilitat neta  0,40 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 12 m 

Façana mínima - 

Separació als vials 12 m 

Separació a partions 6 m 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 o 1,5 treballadors 
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El segon polígon elegit és el sector industrial “Emportells” de la demarcació de Tarragona, 
a Benissanet. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2005. A continuació tenim 
les dades concretes del polígon: 

 

Sector Industrial Emportells 2005 Benissanet (Tarragona) 

Superfície total del sector 94.299 m2 

% Sòl públic 34,46% 

% Sòl Privat 65,54% 

Nombre de carrers tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 14m 1 de 8m 2 de 3m - - - 

Vial B 20m 2 de 4m 2 de 3m - 
Passeig 
de 6m 

- 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació Indústria Aïllada Indústria entre mitgeres 

Ocupació màx. 60 % Donada pels gàlibs 

Parcel·la mínima 2.000 m2 600 m2 

Edificabilitat neta 0,90 m2sostre/ m2sol 0,60 m2sostre/ m2sol 

Alçada màxima 10m 8m 

Volum màxim - - 

Façana mínima 15 m 12 m 

Separació als vials 10 m 5 m 

Separació a partions - - 

Places d’aparcament  1 aparc. / 100 m2 1 aparc. / 100 m2 
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El següent polígon és el subsector industrial “Les Tapies II” de la demarcació de 
Tarragona, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La seva data d’aprovació definitiva va ser a 
l’any 2006. A continuació tenim les dades concretes del polígon: 

 

Sector Industrial Les Tapies II 2006 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) 

Superfície total del 
sector 170.685 m2 

% Sòl públic 39,15% 

% Sòl Privat 60,85% 

Nombre de carrers 
tipus 

Nombre 
Vials 

Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 16m 1 de 7,50m 
1 de 5,50m    

1 de 3m 
- - - 

Vial B 18,50m 1 de 7,50m 
1 de 5,50m     

1 de 3m 
1 de 2,50 m 
(vorera 3m) 

- - 

Nombre de zones de 
zonificació 

Zonificació 
Indústria 
aïllada I 

Indústria 
aïllada II 

Indústria 
mitgeres I 

Indústria entre 
mitgeres II 

Ocupació màx. 70% 70% 
Donada pels 

gàlibs 
Donada pels 

gàlibs 

Parcel·la mínima 8.000 m2 2.000 m2 1.300 m2 600 m2 

Edificabilitat neta 
0,90 m2sostre/ 

m2sol 
0,90 m2sostre/ 

m2sol 
0,74 m2sostre/ 

m2sol 
0,74 m2sostre/ 

m2sol 

Alçada màxima 12 m 12 m 10 m 10 m 

Volum màxim - - m3/ m2s m3/ m2s 

Façana mínima 60 m 30 m 25 m 15 m 

Separació als vials 10 m 10 m 10 m 10 m 

Separació a partions 5 m 5 m 5 m 5 m 

Places d’aparcament 
1 aparc. / 
110 m2 

1 aparc. / 
110 m2 

1 aparc. / 
110 m2 

1 aparc. / 110 
m2 
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El quart polígon és el “Sector Industrial Sud-Oest” de la demarcació de Barcelona, a Sant 
Just Desvern. La seva data d’aprovació definitiva va ser a l’any 2007.  

 

Polígon Industrial del Sud-Oest 2007 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Superfície total del 
sector 356.012 m2 

% Sòl públic 24,84% 

% Sòl Privat 75,16% 

Nombre de  

carrers tipus 

Nombre Vials Amplitud Calçades Voreres Aparcament 
Separador 
Calçades 

Franges 
verdes 

Vial A 25m 1 de 12m 
1 de 4m           
1 de 6m 

1 de 3m - - 

Vial B 20m 1 de 13,75m 
1 de 2,5m        
1 de 3,75 

- - - 

Vial C 12m 1 de 8m 2 de 2m - - - 

Nombre de  

zones de  

zonificació 

Zonificació 
Indústria 
aïllada     

(A-I,A-II) 

Indústria 
compartida      

(B-I) 

Indústria 
compartida  

(B-II) 

Indústria 
compartida  

(B-III) 

Indústria 
agrupada          

(C-III) 

Ocupació màx. 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Parcel·la mínima 1.000 m2 1.000 m2 2.500 m2 5.000 m2 5.000 m2 

Edificabilitat neta 
2,0 

m2sostre/ 
m2sol 

1,40 m2sostre/ 
m2sol 

1,60 
m2sostre/ 

m2sol 

1,80 
m2sostre/ 

m2sol 
1,80 m2sostre/ 

m2sol 

Alçada màxima 
Depèn del 

vial* Depèn del vial* 
Depèn del 

vial* 
Depèn del 

vial* Depèn del vial* 

Volum màxim - - - - - 

Façana mínima 25 m 25 m 50 m 100 m 18 m 

Separació als vials 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 

Separació a partions 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 

Places d’aparcament 
1 aparc. / 
100 m2 

1 aparc. / 100 
m2 

1 aparc. / 
100 m2 

1 aparc. / 
100 m2 

1 aparc. / 100 
m2 
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 *Depenent del vial tenim un tipus 
d’alçada: 

  

 

 

 

 

Amplada carrer Alçada Plantes 

Fins a 10m 13,00m PB + 2 PL 

10 a 15m 16,50m PB + 3 PL 

Més de 15m 20,00m PB + 4 PL 
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2. Anàlisi de les dades per etapes. 

 

En aquest apartat s’analitzen les dades de cada una de les etapes de l’evolució dels polígons 
industrials a Catalunya. Per a fer l’anàlisi s’ha realitzat una taula resum de les dades més 
importants de tot els polígons industrials de cada una de les etapes estudiades. Els paràmetres 
seleccionats per aquesta taula resum de cada etapa són el percentatge de sòl públic, el 
percentatge de sòl privat, l’amplitud dels vials principal i secundari del polígon i el factor 
d’ocupació màxim de la parcel·la del polígon. 

Amb els valors dels paràmetres de cada un dels polígons, s’han realitzat uns gràfics per 
estudiar les característiques comuns en una mateixa etapa i poder veure l’evolució dels 
polígons any a any, dècada a  dècada. S’han realitzat 3 tipus de gràfics diferents per a cada 
una de les etapes. Al primer gràfic s’ha realitzat una comparació entre el percentatge de sòl 
que es destina a públic o a privat al polígon industrial. Al segon gràfic s’observen els metres 
d’amplitud dels vials principal i secundari de cada un dels polígons per tenir una idea de les 
mides generals de cada una de les etapes. Finalment, al tercer gràfic s’observa l’evolució del 
factor d’ocupació màxima de les parcel·les de cada un dels polígons industrials. 
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2.1. Primera etapa: 1968 – 1985. 

 

 

 

 
Les 

Fallulles 
La Post Estruch Riambau 

Municipal 
Moià 

Demarcació Barcelona Barcelona Barcelona Lleida Barcelona 

Any 1968 1978 1983 1983 1985 

% Sòl Públic 45,25% 43,88% 55,12% 47,10% 47,50% 

% Sòl Privat 54,75% 56,12% 44,88% 52,90% 52,50% 

Amplitud  Vial Principal 31,00m 27,00m 30,00m 20,00m 17,00m 

Amplitud Vial 
secundaria 

15,00m 15,00m 15,00m 14,00m 10,00m 

Factor d’ocupació 75% 75% 70% 100% 50% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades 

En aquest primer gràfic podem veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que el percentatge destinat a sòl privat és major que el destinat a sòl públic, 
però en aquesta etapa, els valors són molt igualats.   

 

 

Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 22m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 15m. 
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En aquest gràfic observem els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. Està compres entre el 50 i el 100%. 
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2.2. Segona etapa: 1986 – 1990. 

 

 
Industrial 

del Pla 
Cervera Vilanoveta 

Cassà 
de la 
Selva 

Olius Mollerussa Ponts 

Demarcació Barcelona Lleida Barcelona Girona Lleida Lleida Lleida 

Any 1986 1987 1988 1988 1989 1990 1990 

% Sòl Públic 24,47% 35,00% 35,00% 33,34% 33,38% 26,80% 41,00% 

% Sòl Privat 75,53% 65,00% 65,00% 66,66% 66,62% 73,20% 59,00% 

Amplitud           
Vial 
Principal 

20,00m 22,00m 21,00m 30,00m 20,00m 20,00m 12,50m 

Amplitud           
Vial 
secundaria 

15,00m 14,00m 16,00m 20,00m 10,00m 12,00m 12,00m 

Factor 
d’ocupació 

70% 60% 70% 70% 100% 70% 70% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades: 

En aquest primer gràfic podem veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que es destina un percentatge major de sòl privat. La diferència entre sòl privat 
i públic es major durant aquesta etapa. 

 

Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 20m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 15m. 
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En aquest gràfic observem els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. 

En aquest cas està comprés entre el 60 i el 100%. 
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2.3. Tercera etapa: 1991 – 1994. 

 

 
Camp de la 

Serra 
Camí del 

Ral 
Vila-
Sana 

La 
Nora 

El Gat 
Can 

Maleta 
Els 

Massets 

Demarcació Barcelona Barcelona Lleida Lleida Girona Girona Girona 

Any 1991 1991 1991 1992 1992 1993 1994 

% Sòl Públic 30,53% 53,30% 35,59% 31,70% 69,89% 24,45% 35,62% 

% Sòl Privat 69,47% 47,70% 64,11% 68,30% 30,11% 75,55% 64,38% 

Amplitud           
Vial Principal 

21,00m 33,00m 32,00m 15,00m 15,00m 20,00m 25,50m 

Amplitud           
Vial 
secundaria 

13,00m 16,50m 16,00m 12,00m 12,00m 12,00m 12,00m 

Factor 
d’ocupació 

70% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades 

En aquest primer gràfic podem veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que es destina un percentatge major de sòl privat.  

 

  Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 20m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 12m. 
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En aquest gràfic observem els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. 

En aquesta etapa el valor està compres entre 50 i 70%. 
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2.4. Quarta etapa: 1995 – 2000. 

 

 
Aliò-

Bràfim 
Era del 
Compte 

El Carol 
Industrial 

Nord 
Sector 
Ponent 

PP4 

Demarcació Tarragona Lleida Barcelona Girona  Girona  Lleida 

Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

% Sòl Públic 31,20% 40,00% 43,17% 36,91% 59,13% 40,61% 

% Sòl Privat 68,60% 60,00% 56,83% 63,09% 40,87% 59,39% 

Amplitud           
Vial Principal 

24,00m 25,00m 14,00m 26,00m 16,00m 20,75m 

Amplitud           
Vial secundaria 

16,00m 18,00m 8,00m 10,00m - - 

Factor 
d’ocupació 

60% 90% 70% 75% 75% 100% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades: 

En aquest primer gràfic es pot veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que es destina un percentatge major de sòl privat. 

 

Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 20m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 12m. 
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En aquest gràfic s’observa que els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. 

Observem que el factor d’ocupació està compres entre el 60 i 100%. 
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2.5. Cinquena etapa: 2001 – 2003. 

 

 Les Minetes Catalunya Sud Cellera del Ter Sant Gregori 

Demarcació Barcelona Tarragona Barcelona Girona 

Any 2001 2002 2003 2004 

% Sòl Públic 52,44% 35,19% 37,86% 33,39% 

% Sòl Privat 47,56% 64,81% 62,14% 66,61% 

Amplitud  Vial Principal 22,00m 20,00 m 14,00m 23,00m 

Amplitud  Vial Secundaria 16,50m 14,00 m 8,00m 13,00m 

Factor d’ocupació 60% 50% 70% 70% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades 

En aquest primer gràfic es pot veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que es destina un percentatge major de sòl privat. 

 

  Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 20m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 15m. 
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En aquest gràfic observem els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. 

El factor d’ocupació màxima esta compres entre el 50 i el 70%. 
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2.6. Sisena etapa: 2004-2007. 

 

 Pamodín Emportells Les Tapies II Sud-Oest 

Demarcació Lleida  Tarragona Tarragona Barcelona 

Any 2004 2005 2006 2007 

% Sòl Públic 21,53% 34,46% 39,15% 24,84% 

% Sòl Privat 78,47% 65,54% 60,85% 75,16% 

Amplitud  Vial Principal 16,50m 20,00m 18,50m 25,00m 

Amplitud  Vial Secundaria - 14m 16m 12m 

Factor d’ocupació 40% 60% 70% 60% 
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Gràfics per l’anàlisi de les dades: 

En aquest primer gràfic es pot veure els percentatges de sòl públic i privat que es destina dins 
cada polígon  en aquesta etapa. 

Es pot observar que es destina un percentatge major de sòl privat. 

 

Al segon gràfic adjunt, es comparen els valors de les amplituds de el vial principal i secundari 
del polígon industrial. 

Podem comprovar, que les mides dels vials principals s’aproximen als 20m, i que els vials 
secundaris s’aproximen a 15m. 
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En aquest gràfic s’observen els factors d’ocupació màxima de les parcel·les de cada polígon 
industrial. 

El factor d’ocupació esta compres entre el 40 i el 70%. 
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3. Anàlisi de les dades per demarcacions. 

Per tenir un major coneixement de l’evolució del polígons industrials a Catalunya, també 
s’han analitzat els paràmetres dels polígons per demarcacions. Així també es té en compte 
la localització del polígon i les possibles diferències entre les demarcacions catalanes. 

3.1. Barcelona 

A continuació es mostren les dades dels polígons industrials estudiats de la demarcació de 
Barcelona.  

Polígon Any Poble % Sòl Públic % Sòl Privat 
Factor 

d'ocupació 

Les Fallulles 1968 Sant Vicenç 
dels Horts 

45,25% 54,75% 75,00% 

La Post 1978 Gavà 43,88% 56,12% 75,00% 

Estruch 1983 
El Prat del 
Llobregat 

55,12% 44,88% 70,00% 

Municipal Moià 1985 Moià  47,50% 52,50% 50,00% 

El Pla 1986 Molins de Rei  24,47% 75,53% 70,00% 

Vilanoveta 1988 
Sant Pere de 
Ribes  

35,00% 33,34% 70,00% 

La Serra 1991 
Els Hostalets 
de Pierola  

30,53% 69,47% 70,00% 

Camí del Ral   1991 Castelldefels 53,30% 47,70% 60,00% 

El Carol 1997 
Vallbona 
d'Anoia 

43,17% 56,83% 70,00% 

Les Minetes  2001 

Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

52,44% 47,56% 60,00% 

Polígon Sud-Oest 2007 
Sant Just 
Desvern  

24,84% 75,16% 60,00% 
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Aquí es representen les dades a uns gràfics per veure l’evolució dels diferents paràmetres. 

Sòl públic 

 

Al gràfic adjunt es pot observar l’evolució del percentatge de sòl públic a la demarcació de 
Barcelona des de l’any 1968 fins a l’actualitat. Es pot veure que a aquesta demarcació, 
amb el pas dels anys el percentatge de sòl públic disminueix arribant al valor mínim a 
l’actualitat. S’observen 3 etapes molt concretes que s’explicaran amb més profunditat al 
punt 4 d’aquest projecte.  

En aquest cas es pot observar l’evolució del sòl privat des de l’any 1968 fins a l’actualitat. 
Lògicament, el gràfic és l’antònim de l’anterior. El percentate de sòl privat ha anat 
augmentant amb els anys a aquesta demarcació, arribant al valor màzim a l’actualitat. 
Aquestes dades es comentaran amb major profunditat al punt 4. 

Sòl Privat 
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Factor d’ocupació màxima de la parcel·la 

 

El factor d’ocupació màxima de parcel·la a la demarcació de Barcelona, com es pot 
observar al gràfic adjunt, que el factor d’ocupació a pasat de un 75% als primers anys a un 
60% a la actualitat. Aquest tema es comentarà amb més profunditat al punt 4 d’aquest 
projecte. 
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3.2. Lleida 

 A continuació es presenten els polígons industrials estudiants que pertanyen a la 
demarcació de Lleida: 

  

 

Nom Polígon Any Poble %Sòl Públic %Sòl Privat 
Factor 
d'ocupació 

Riamblau 1983 Tàrrega 47,10% 52,90% 100,00% 

Cervera Industrial 1987 Cervera  35,00% 65,00% 60,00% 

Sòl Industrial Olius 1989 Olius  33,38% 66,62% 100,00% 

Sud Mollerussa 1990 Mollerussa  26,80% 73,20% 70,00% 

Sup-3 de Ponts 1990 Ponts 41,00% 59,00% 70,00% 

Parc Pla d’Urgell.  1991 Vila-Sana 35,59% 64,11% 60,00% 

La Nora 1992 Alcoletge  31,70% 68,30% 60,00% 

Era del Comte 1996 Almacelles 40,00% 60,00% 90,00% 

Pla Parcial PP4 2000 Bellpuig 40,61% 59,39% 100,00% 

Pamodín SL 2004 Seròs 21,53% 78,47% 40,00% 
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A continuació es presenten els gràfics de l’evolució dels paràmetres elegits. 

Sòl Públic 

 

Al gràfic adjunt es pot observar l’evolució del percentatge de sòl públic a la demarcació de 
Lleida des de l’any 1968 fins a l’actualitat. En aquesta demarcació, també ha anat 
disminuint amb els anys el percentatge de sòl públic. Al gràfic podem observar 3 etapes 
que s’explicaran amb més profunditat al punt 4 d’aquest projecte. 

Sòl Privat 

 

En aquest cas podem observar l’evolució del sòl privat des de l’any 1968 fins a l’actualitat. 
El gràfic es el contrari de l’anterior. La destinació a sòl privat augmenta amb el pas dels 
anys situant-se al valor més alt a l’actualitat. 
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Factor d’ocupació màxima de la parcel·la 

 

El factor d’ocupació màxima de parcel·la a la demarcació de Lleida, com es pot observar al 
gràfic adjunt, ha variat molt amb els anys. 

Aquest paràmetre  s’estudiarà i comentarà  amb més profunditat al punt 4. 
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A continuació tenim les dades dels polígons industrials estudiats a la demarcació de 
Girona: 

 

Nom Polígon Any Poble 
% Sòl 
Públic 

% Sòl 
Privat 

Factor 
d'ocupació 

Cassà de la selva  
1988 Cassà de la Selva 33,34% 66,66% 70,00% 

"El Gat" 
1992 

Sant Joan de les 
Abadesses 

69,89% 30,11% 60,00% 

"Can Maleta" 1993 Riudarenes 24,45% 75,55% 60,00% 

Els Massets 1994 Bellvei 35,62% 64,38% 50,00% 

Sector Industrial 
Nord 

1998 Blanes 36,91% 63,09% 75,00% 

Sector Ponent 
1999 

Riudellots de la 
Selva 

59,13% 40,87% 75,00% 

Subsector 1 del 
sector industrial 

2002 La Cellera de Ter 37,86% 62,14% 70,00% 

Joheria Centre 2003 Sant Gregori 33,39% 66,61% 70,00% 
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3.3. Girona 

Els gràfics per l’estudi del paràmetres d’aquesta demarcació són els següents. 

Sòl Públic 

 

Al gràfic adjunt es pot observar l’evolució del percentatge de sòl públic a la demarcació de 
Girona des de l’any 1968 fins a l’actualitat.  En aquesta demarcació, tenim un nombre 
inferior de polígons industrials, ja que és una demarcació menys industrialitzada. 

Sòl Privat 

 

En aquest cas podem observar l’evolució del sòl privat des de l’any 1968 fins a l’actualitat. 
L’evolució d’aquest paràmetre també s’analitzarà amb una major profunditat al punt 4. 
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Factor d’ocupació màxima de la parcel·la 

 

El factor d’ocupació màxima de parcel·la a la demarcació de Girona, com es pot observar 
al gràfic adjunt, s’ha quedat a un 70%. Aquet paràmetre es comentarà al punt 4. 
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3.4. Tarragona 

Aquí estan les dades del polígons industrials d’aquesta demarcació: 

 

Els gràfics per estudiar els paràmetres d’aqueta demarcació sónels següents. 

Sòl Públic 

 

Al gràfic adjunt es pot observar l’evolució del percentatge de sòl públic a la demarcació de 
Tarragona des de l’any 1968 fins a l’actualitat. Es pot observar que el percentatge de sòl 
públic s’ha mantingut estable al voltant del 40%. 

 

Nom Polígon Any Poble 
% Sòl Públic % Sòl Privat 

Factor 
d'ocupació 

Alió-Bràfim 1995 Alió 31,20% 68,60% 60,00% 

Polígon Catalunya sud 2001 Tortosa 35,19% 64,81% 50,00% 

Emportells 2005 Benissanet 34,46% 65,54% 60,00% 

Les Tapies II 2006 
Vandellòs i 
l'Hospitalet de 
l'Infant 

39,15% 60,85% 70,00% 
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Sòl Privat 

 

En aquest cas podem observar l’evolució del sòl privat des de l’any 1968 fins a l’actualitat. 
La part privada, lògicament, també té un valor estable proper al 60%. 

Factor d’ocupació màxima de la parcel·la 

 

El factor d’ocupació màxima de parcel·la a la demarcació de Tarragona ha augmentat amb 
el temps, tinguent un valor d’un 70% a l’actualitat. Aquest paràmetre s’estudiarà i 
comentarà amb més profunditat al punt 4 del treball. 
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4. Anàlisi dels paràmetres dels polígons industrials de 
Catalunya. 

Després de presentar als punts 2 i 3 del projecte els anàlisi de les dades dels polígons 
industrials catalans, i visualitzar-les a diferents gràfics per a poder extreure més informació, 
en aquest quart punt del projecte es realitzaran les conclusions. 

S’analitzarà l’evolució dels paràmetres per poder extreure quins serien els valors més 
adients dels paràmetres d’un polígon industrial ideal sostenible a l’actualitat, basant-nos en 
l’evolució que s’ha produït i les necessitats actuals. 

Es realitzaran dos anàlisi diferents. La primera serà un estudi cronològic dels polígons, 
mirant quina evolució han tingut els polígons des de 1968 fins l’actualitat. La segona serà 
una anàlisi per demarcacions, per veure si hi ha algun tipus d’influència a les 
característiques d’un polígon depenent del lloc on es construeixi.  

 

4.1. Anàlisi de l’evolució dels paràmetres més importants dels polígons 
industrials. 

En aquest punt, s’analitzaran les etapes una per una, mirant els valors dels paràmetres i 
els gràfics realitzades al segon apartat del projecte. S’exposaran els valors de cada un dels 
paràmetres més representatius dels polígons industrials a una taula resum i es realitzarà 
una  explicació de cada una de les característiques elegides anteriorment, extraient punts 
en comú de tots els polígons industrials estudiats a cada etapa. 
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Primera Etapa: 1968 - 1985 

La primera etapa està formada per 6 polígons industrials, construïts entre l’any 1968 i l’any 
1985. Aquesta etapa es la que dura més anys, ja que al principi no es construïen tants 
polígons com en etapes posteriors i ha estat més difícil accedir als documents urbanístics 
dels polígons industrials. 

Es pot observar que el percentatge de sòl que es destina a sòl públic es menor que el de 
sòl privat, ja que el públic està al voltant d’un 46% i el privat d’un 54%. Aquesta dada es 
significativa, ja que es pot veure que en un principi, la idea era que més de la meitat del sòl 
es destinés a privat. 

Els vials tenen tots una relació entre l’amplitud del vial principal i del vial secundari 
semblant, ja que el principal sol tenir una amplitud que és proper al doble del secundari. 
Les amplituds d’aquesta etapa estan al voltant de uns 28 m els vials principals i uns 14 m 
els secundaris. 

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les a la zonificació està al voltant del 75%.  

La taula resum amb els valors més aproximats a tots els polígons industrials d’aquesta 
etapa és: 

 

% Sòl Públic 46% 

% Sòl Privat 54% 

Amplitud  Vial Principal 28 m 

Amplitud Vial secundaria 14 m 

Ocupació màxima de parcel·la 70% 

 

Respecte als gràfics realitzats al segon apartat del projecte, es pot extreure una idea de  
l’evolució de les dades durant aquest període. 

S’observa que el percentatges de sòl públic i privat es mantenen pràcticament estables a 
tots els polígons industrials. Es una etapa a la que no varen existir grans canvis en aquesta 
característica. 
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En el cas dels vials, s’observa que l’amplitud del vial principal va disminuint a mida que 
passa el temps, començant amb vials de més de 30m d’amplada, i acabant amb una 
amplitud de 15m. Però s’ha de tenir en compte que no es pot generalitzar, ja que l’amplitud 
dels vials pot dependre de la mida del polígon. 

El factor d’ocupació màxim de la parcel·la disminueix amb el pas del temps. Es va 
començar amb valors d’un 75% i el darrer polígon d’aquesta etapa esta al voltant d’un 
50%. Però per a treure una bona conclusió es necessita estudiar també les altres etapes i 
tenir un punt de vista més ampli.  

 
Segona Etapa: 1985 - 1990 

La segona etapa conté 7 polígons industrials, construïts entre l’any 1985 i l’any 1990. Es 
pot observar que aquesta etapa té més polígons que l’anterior i dura molt menys temps. 
Això és degut a que ja hi havia molts de polígons i es pot accedir a la documentació més 
fàcilment. 

En aquesta etapa, el percentatge de sòl destinat a sòl públic es menor que a l’anterior. Es 
produeix un descens a tenir en compte. El percentatge de sòl públic està al voltant d’un 
35% mentre que el de sòl privat està a un 65%. 

L’amplitud dels vials en aquesta etapa està més estable que a l’anterior. Els valors de 
l’amplitud del vial principal son pròxims als 22m i els secundaris a 10m. Per tant, es 
segueix complint més o menys la relació de l’etapa anterior de 2 per 1 a l’amplitud del vial 
secundari i del vial principal. 

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les també s’estabilitza al voltant del 70%. 

La taula resum amb els valors més aproximats a tots els polígons industrials d’aquesta 
etapa és: 

 

% Sòl Públic 35% 

% Sòl Privat 65% 

Amplitud  Vial Principal 22m 

Amplitud Vial secundaria 14 m 

Ocupació màxima de parcel·la 70% 
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Respecte als gràfics realitzats al segon apartat del projecte, es pot extreure una idea de  
l’evolució de les dades durant aquest període. 

El percentatge destinat a sòl públic observem que és pràcticament constant amb el pas 
dels anys, i ronda el 35% com s’ha comentat a la taula. Aleshores, el percentatge privat 
també es constant al valor de 65%. 

Els vials també son pràcticament constants al llarg d’aquesta etapa, situant-se a uns valors 
de 22m i 14m els vials principals i secundaris. 

El factor d’ocupació màxim de la parcel·la també pren un valor més o menys definit d’un 
70%. 

 
Tercera Etapa: 1991 - 1994 

La tercera etapa esta formada per 7 polígons industrials construïts entre l’any 1991 i l’any 
1994. Es pot observar que el percentatge de sòl que es destina a sòl públic segueix baix, al 
voltant d’un 35%. Hi ha 2 polígons industrials, Camí del Ral i El Gat, que fan que la mitjana 
sigui una mica superior i augmenti fins al 40%. Però la resta està al voltant del 35%. Per 
aquesta raó es suposa que aquests dos polígons industrials son excepcions, i suposem el 
valor habitual de l’etapa d’un 35% de destinació de sòl públic. El sòl privat, lògicament, és 
de 65%. 

Els vials segueixen tenint tots una relació entre l’amplitud del vial principal i el secundari 
semblant, ja que el vial principal sol tenir una amplitud que és el doble de la secundària. 
Les amplituds d’aquesta etapa estan al voltant d’uns 20 m els vials principals i uns 12 m els 
secundaris. 

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les a la zonificació disminueix, i està al voltant 
del 60%.  

La taula resum de l’etapa és: 

 

 
% Sòl Públic 35% 

% Sòl Privat 65% 

Amplitud  Vial Principal 20 m 

Amplitud Vial secundaria 12 m 

Ocupació màxima de parcel·la 60% 
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Podem observar que els percentatges de sòl públic i privat canvien molt d’un polígon 
industrial a un altre. Però tenint en compte els 2 casos que semblen excepcions, els valors 
dels altres polígons s’assemblen molt i agafen un valor molt pròxim al indicat a la taula. 

Els vials també tenen valors molt diferents, però es segueix complint més o menys a cada 
polígon la mateixa relació que hi ha entre els vials principal i secundari de les etapes 
anteriors.  

El factor d’ocupació màxim de la parcel·la disminueix amb el pas del temps. Es va 
començar amb valors d’un 70% i el darrer polígon d’aquesta etapa està al voltant d’un 
50%. Es pot dir que el valor més comú d’aquesta etapa és de 60%. 

 
Quarta Etapa: 1995 -  2000 

La quarta etapa està formada per 6 polígons industrials construïts entre l’any 1995 i l’any 
2000. Els polígons han estat escollits de totes les demarcacions de Catalunya. 

El percentatge de sòl que es destina a sòl públic augmenta, situant-se al voltant d’un 38%. 
Per tant, el percentatge de sòl destinat a la part privada és del 62%.  

Els vials segueixen tenint la mateixa relació que a les etapes anteriors. Els valors dels vial 
principals i secundaris son 24 m i 12 m respectivament.  

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les a la zonificació augmenta sensiblement 
respecte a l’etapa anterior i es situa a un 75%. 

La taula resum dels paràmetres més importants dels polígons industrials de l’etapa és la 
següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Sòl Públic 38% 

% Sòl Privat 62% 

Amplitud  Vial Principal 24 m 

Amplitud Vial secundaria 12 m 

Ocupació màxima de parcel·la 75% 
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Es pot observar que els percentatges de sòl privat i sòl públic són pràcticament constants 
durant aquesta etapa, situant-se als valors enunciats a la taula resum.  

En aquesta quarta etapa, els vials principals tenen valors molt diferents. Això pot ser per les 
diferents característiques de cada un dels polígons industrials, que fa que sigui necessari 
un vial major o menor en funció del possible tràfic que pot tenir, de la ubicació del polígon, 
del tipus de industries que hi haurà, etc... 

El factor d’ocupació màxim de la parcel·la d’aquesta etapa augmenta amb el pas dels anys. 
Si s’hagués de dir un valor mig del factor, seria d’un 75%. Amb el pas dels anys, poc a poc 
es va intentant aprofitar més el sòl de la parcel·la. 

 
Cinquena Etapa: 2001 -  2003 

La cinquena etapa està formada per 4 polígons industrials, i comprèn des de l’any 2001 
fins el 2003.  

Els percentatges de sòl públic i privat segueixen amb els valors que s’assolien a les etapes 
anteriors, és a dir, el valor del públic ronda el 35% mentre que el del sòl privat està al 65%.  

Els vials principal i secundari segueixen mantenint la mateixa relació que a les anteriors 
etapes. L’amplada del vial principal s’aproxima als 20m en general, i el vial secundari als 
12m. 

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les a la zonificació torna a disminuir una mica, 
situant-se a un 65%. 

La taula resum dels paràmetres més importants dels polígons industrials de l’etapa és la 
següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Sòl Públic 35% 

% Sòl Privat 65% 

Amplitud  Vial Principal 20 m 

Amplitud Vial secundaria 12 m 

Ocupació màxima de parcel·la 65% 
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Es pot observar que els percentatges de sòl privat i sòl públic són pràcticament constants 
durant aquesta etapa. Els valors d’aquests dos paràmetres pareix que s’assoleixen a  un 
35% per part del sòl públic, i un 65% per el sòl privat. 

Els vials principals i secundaris, com a totes les etapes, depenen molt del les 
característiques del propi polígon industrial i de la zona on aquest es construeix. 

El factor d’ocupació màxim de la parcel·la d’aquesta etapa augmenta amb el pas dels anys. 
Si s’hagués de dir un valor mig del factor, seria d’un 65%.  

 
Sisena Etapa: 2004 -  2007 

En aquesta darrera etapa de l’anàlisi, s’han elegit 4 polígons industrials, compresos entre 
l’any 2004 i el 2007.  

En aquesta etapa el percentatge de sòl públic mig dedicat a cada un dels polígons 
industrials, baixa i se situa pròxim al 30%. El privat, lògicament, augmenta situant-se al 
valor més alt de totes les etapes estudiades, al voltant del 70%. 

Els vials principals es situen a prop dels 20m d’amplada, i els secundaris augmenten 
lleugerament d’amplada, donant una millor circulació al polígon industrial, situant-se als 
14m. D’aquesta manera, es pot deduir que un dels objectius dels polígons industrials 
actuals és donar una major amplitud al polígon donant major fluïdesa al tràfic. 

El factor d’ocupació màxim per a les parcel·les a la zonificació se situa a un 65%. 

La taula resum dels paràmetres més importants dels polígons industrials de l’etapa és la 
següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Sòl Públic 30% 

% Sòl Privat 70% 

Amplitud  Vial Principal 20 m 

Amplitud Vial secundaria 14 m 

Ocupació màxima de parcel·la 65% 
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En aquesta darrera etapa, com ja s’ha comentat, els percentatges de sòl públic i privat 
s’allunyen encara més, quedant molt més desequilibrat. Amb el pas dels anys, s’observa 
que els percentatges queden més o menys igual, destacant que pràcticament sempre, es 
destina més sòl al sector privat que al públic. 

Els vials principals tenen valors molt diferents com a les altres etapes. Com ja s’ha 
comentat, pot ser per les diferents característiques i necessitats de cada un dels polígons 
industrials. 

El factor d’ocupació màxima per parcel·la augmenta poc a poc, situant-se a un 65%.  

 

 

4.2. Anàlisi de la influència de la demarcació en els paràmetres més 
importants dels polígons industrials. 

 

En aquest projecte també s’ha tingut en compte que per a definir el polígon industrial ideal 
sostenible, a part de necessitar saber l’evolució dels paràmetres més significatius dels 
polígons industrials durant els anys, també pot influir el lloc on es construeixen, ja que 
depenent de la demarcació poden tenir diferents ajudes, característiques o necessitats.  

Dels 33 polígons industrials estudiats, 11 pertanyen a Barcelona, 10 a la demarcació de 
Lleida, 8 a Girona i 4 a Tarragona. A l’hora de realitzar l’estudi, es va intentar agafar 
polígons industrials de totes les demarcacions catalanes, per tal d’intentar aconseguir uns 
resultats lo més generals possibles, però s’ha de tenir en compte que la demarcació de 
Barcelona, és la més industrialitzada, seguida de Lleida. 

L’anàlisi d’aquest punt es realitza per extreure possibles diferències entre els paràmetres 
més característics dels polígons industrials. Així, podrem afegir un petit annexa quant es 
defineixi el polígon industrial ideal sostenible, per donar diferents característiques que 
podria tenir depenent de la demarcació on es construeixi.  

Mitjançant l’observació dels gràfics realitzats al punt 3 d’aquest projecte, a l’estudi dels 
paràmetres per demarcacions, podem extreure diferents conclusions de alguns 
paràmetres. 
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Percentatge de sòl públic i privat. 

Mirant els gràfics realitzats al punt 3, es pot observar que la demarcació que destina més 
percentatge al sòl públic és la de Girona amb un 45,49%. Després, amb ordre decreixent 
segueixen Barcelona amb un 41,40%, Tarragona amb un 35,00% i Lleida amb un 31,71%.  

També es pot apreciar als gràfics de les demarcacions de Barcelona i Lleida (que són les 
que tenen major nombre de polígons estudiats) existeixes 3 cicles diferents a l’evolució del 
percentatge de sòl públic durant els anys. Cada un d’aquests cicles comença amb un alt 
percentatge de sòl públic, i amb el pas dels anys aquest va disminuint fins a valors molt 
menors que el inicial. Aquí tenim el gràfic de Barcelona on es pot apreciar aquest fet. 

 

S’ha de tenir en compte per analitzar el perquè d’aquests 3 cicles, que les dades facilitades 
de cada un dels polígons industrials estudiats, són les dades de quant es varen fer els 
polígons. Es a dir, que existeix un retard temporal d 2 anys entre l’aprovació i la construcció 
del polígon.  

Tenint en compte això s’observa que coincideix el segon cicle del gràfic amb la crisi 
mundial de petroli. Això te sentit, ja que amb la crisis, es va destinar molt percentatge de 
sòl al sector privat ja que no es podia invertir molt en sòl públic degut a la gran crisis que hi 
havia.   
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Factor d’ocupació màxim de la parcel·la 

Mitjançant els gràfics realitzats al punt 3 d’aquest projecte, s’observa que el factor 
d’ocupació canvia en funció de la demarcació on està el polígon industrial. La demarcació 
amb un factor d’ocupació major es la de Girona amb un factor del 75 %, seguida de Lleida 
amb un 69%, Barcelona amb un 66% i finalment Tarragona amb un 60%. 

Observant els gràfics i l’evolució d’aquest paràmetre en el temps,es pot afirmar que el 
paràmetre ha anat evolucionant en el temps, i a l’actualitat ronda el 65% en general. 
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5. Conclusions: Polígon Industrial ideal sostenible a la 
actualitat. 

Una vegada fet l’estudi i anàlisi dels polígons industrials catalans des de l’any 1968 fins a 
l’actualitat, es procedirà a l’explicació de les característiques dels paràmetres que es 
creuen necessàries per a la realització d’un polígon industrials ideal sostenible a l’actualitat. 

Per decidir com han de ser els paràmetres del polígon industrial ideal sostenible, s’ha tingut 
en compte l’evolució dels paràmetres durant tot els anys en que s’ha realitzat l’estudi, i les 
necessitats actuals a tots els nivells per fer que el polígon industrial sigui lo més òptim 
possible respectant les condicions actuals. 

Els paràmetres o característiques més importants del polígon industrial ideal sostenible són 
el perfil tipus del vial principal, el perfil tipus del vial secundari, el factor d’ocupació màxima 
per parcel·la, el coeficient brut d’edificabilitat, el percentatges de sòl públic i privat i el volum 
màxim edificable. 

Es realitzarà una taula per donar els valors de cada un dels paràmetres. La taula resum és 
la següent: 

 

Factor màxim d’ocupació per parcel·la 75% 

Coeficient brut d’edificabilitat 0,6 m2 de sostre / m2 de sòl 

% Sòl públic 45% (mínim 40%) 

% Sòl privat 55% (màxim 60%) 

Volum edificable 12 m3 / m2 de parcel·la 

Amplitud vial principal 25m 

Amplitud vial secundari 20m 
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Els perfils dels vials principal i secundari haurien de ser semblants als proposats a 
continuació: 

 

 

En el vial principal la calçada té doble sentit per facilitar la circulació ja que és el vial de 
major tràfic ja que des de ell es pot anar a gran part del polígon industrial. Les voreres son 
més amples que al vial secundari. A més a més, hi ha pàrking per a cotxes als dos costats. 

 

El vial secundari té un únic sentit. I és una mica més estret que el principal.  
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En els dos casos observem on han d’estar situades les naus industrials. L’altura, com ja 
s’ha comentat anteriorment, és de 12 m. Si es necessites fer una nau industrial de major 
altura, s’haurà de respectar l’angle de 45º dibuixat al perfil. Aleshores s’hauria de posar la 
nau més lluny de la vorera. 
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6. Cost econòmic del projecte. 

 
Cost real del projecte 

 

SOUS 

    Enginyer director 60 hores x 60 €/hora 3.600 € 

    Enginyer junior 120 hores  x 10 €/hora 1.200 € 

    Mecanògraf 120 hores x 5 €/hora 600 € 

    TOTAL 5.400 € 

EQUIPAMENTS 

    Ordenador portàtil  1.000 € 

    Arrendament oficina 4 mesos x 100 €/mes 400 € 

    Desplaçaments  40 € 

    Despeses fungibles   

        Folis  20 € 

        Tòners impressora  15 € 

    TOTAL 1.475 € 

COST REAL TOTAL DEL PROJECTE 6.875 € 

Tenint en compte sobre el cost un marge comercial d’un 100%, el cost 
total del projecte es de 13.750 €. 

Sobre aquest preu s’afegirà l’IVA corresponent al moment d’emetre la 
factura. 
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7. Impacte mediambiental als polígons industrials. 

A l’hora de realitzar aquest projecte sobre l’estudi de l’evolució dels polígons industrials a 
Catalunya, es va decidir no estudiar amb profunditat el impacte mediambiental. L’estudi 
d’aquest projecte es basa amb els paràmetres constructius més representatius del polígon, 
i s’estudia amb profunditat aquestes característiques constructives, deixant un poc de 
costat el impacte mediambiental. 

De totes formes, s’ha de tenir en compte que el impacte mediambiental es molt important a 
l’actualitat, i encara que no s’hagi estudiat amb profunditat, se li dedicarà aquest apartant 
parlant un poc per sobre dels punts més importants a tenir en compte. 

Actualment, el impacte mediambiental ha guanyat molt de pes dintre dels projectes 
d’enginyeria degut al gran impacte humà sobre la naturalesa.  

Amb el pas dels anys, els polígons industrial han hagut d’anar-se adaptant a les normatives 
mediambiental que s’han anat aprovant durant els anys. Al principi l’estudi del impacte 
mediambiental als polígons industrials es realitzava per a cada una de les parcel·les del 
polígon, tenint en compte el tipus de activitat que es realitzava. Amb el temps, el impacte 
mediambiental ha incrementat la seva importància com ja s’ha comentat anteriorment, i ha 
sofert molts de canvis. A la actualitat l’estudi del impacte mediambiental a un polígon 
industrial es una de les parts més importants a l’hora de construir-lo.  

Aquest estudi ha sofert un canvi molt important respecte el que es feia anteriorment, ja que 
es realitza un estudi del impacte del polígon industrial com a bloc al territori en el que es 
construirà. 

Els polígons industrials poden definir-se com a sistemes d’empreses que a la mateixa 
localització i que comparteixen infraestructura i serveis. Aquesta localització conjunta de les 
empreses a un espai delimitat pot implicar efectes mediambientals acumulatius, però per 
una altra banda, també pot suposar avantatges importants des de el punt de vista de gestió 
ambiental, ja que es poden aconseguir importats estalvis en costos i millores a l’eficiència. 
En definitiva, els polígons industrials son espais privilegiats per posar en pràctica 
importants experiències innovadores de gestió mediambiental conjunta. 
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A continuació s’exposaran els objectius més importants que s’han de tenir en compte des 
de un punt de vista mediambiental a l’hora de realitzar un polígon industrial sostenible a 
l’actualitat: 

•  El primer objectiu seria minimitzar l’alteració de les àrees naturals del voltant, lo 

que implica evitar al màxim les possibles distorsions a la flora, fauna, topografia, 

règim d’aigües i altres dimensions del terreny on es construirà el polígon.  

• En segon lloc, a l’hora de realitzar les obres, s’ha de minimitzar al màxim els 

residus. Els criteris més importants son la reutilització i el reciclatge dels materials 

de construcció. Reduint al màxim els materials perillosos utilitzats. 

• Finalment, s’ha de tenir en compte que el polígon es comporta com un bloc. El 

sistema de gestió d’aigües residuals deu ser conjunt. Es deu disposar, per al 

polígon industrial, d’una xarxa de clavegueram per a tot el polígon, d’una estació 

depuradora i de la possibilitat de tenir plantes de tractament d’aigües.   
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Annex A: Documentació i perfils dels vials dels polígons 
industrials catalans estudiants 

Aquest document conté tota la informació dels paràmetres de cada polígon industrial 
estudiat al projecte a una taula general, juntament amb els dibuixos de tots els perfils del 
carrers de cada un dels polígons industrials. 

El índex d’aquesta informació és el següent:  

1. SECTOR INDUSTRIAL LES FALLULLES     pàg. 1 

2. ZONA INDUSTRIAL LA POST      pàg. 2 

3. ESTRUCH POLÍGON INDUSTRIAL     pàg. 3 

4. SECTOR INDUSTRIAL “RIAMBAU”     pàg. 4 

5. ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL MOIÀ     pàg. 5 

6. POLIGON INDUSTRIAL DEL PLA     pàg. 6 

7. CERVERA INDUSTRIAL       pàg. 7 

8. POLIGON INDUSTRIAL VILANOVETA     pàg. 8 

9. SECTOR INDUSTRIAL CASSÀ DE LA SELVA    pàg. 9 

10. POLÍGON INDUSTRIAL OLIUS      pàg. 10 

11. ZONA INDUSTRIAL SUD MOLLERUSSA    pàg. 11 

12. SECTOR INDUSTRIAL SUP-3      pàg. 12 

13. SECTOR CAMP DE LA SERRA      pàg. 13 

14. CAMI DEL RAL  Polígon 1       pàg. 14 

15. PARC D’ ACTIVITATS AGROALIMENTARIES DEL PLÀ D’URGELL pàg. 15 

16. POLÍGON INDUSTRIAL “LA NORA”     pàg. 16 

17. ZONA INDUSTRIAL “EL GAT”      pàg.17 

18. ZONA INDUSTRIAL “CAN MALETA”     pàg. 18 
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19. ELS MASSETS        pàg. 19 

20. ZONA INDUSTRIAL ALIÓ-BRÀFIM     pàg. 20 

21. POLIGON INDUSTRIAL ERA DEL COMTE    pàg. 21 

22. ZONA INDUSTRIAL EL CAROL      pàg. 22 

23. SECTOR INDUSTRIAL NORD BLANES     pàg. 23 

24. POLIGON INDUSTRIAL SECTOR PONENT    pàg. 24 

25. PLA PARCIAL PP4 BELLPUIG      pàg. 25 

26. LES MINETES        pàg. 26 

27. POLIGON INDUSTRIAL CATALUNYA SUD    pàg. 27 

28. SUBSECTOR 1 DEL SECTOR INDUSTRIAL CELLERA DEL TER pàg. 28 

29. ZONA INDUSTRIAL JOHERIA CENTRE     pàg. 29 

30. ZONA INDUSTRIAL PAMODÍN SL     pàg. 30 

31. SECTOR INDUSTRIAL EMPORTELLS     pàg. 31 

32. SECTOR INDUSTRIAL LES TAPIES II     pàg. 32 

33. POLIGON INDUSTRIAL DEL SUD-OEST    pàg. 33 
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