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1. Introducció

La creixent complexitat dels processos 
industrials i de la organització del treball, 
amb la externalització d’algunes activitats 
i el desenvolupament del sector de serveis 
vinculats als processos productius, que 
demanden per a la seva eficiència la seva 
ubicació prop de les industries, així com la 
diversificació de les activitats productives, 
fa que els antics polígons industrials hagin 
derivat cap unes àrees que acullen, a més,  
activitats del sector serveis, algunes d’elles 
sense relació directa amb les activitats 
industrials, per aquesta raó, aquests polígons 
s’identifiquen actualment com àrees 
d’activitat econòmica. 

Les àrees d’activitat econòmica son un 
element fonamental pel desenvolupament 
econòmic i social del país, tanmateix la 
seva implantació en el territori ha estat, 
majoritàriament, fruit de motivacions fiscals 
dels municipis, fent ús de la seva autonomia, 
sense que existeixi una planificació territorial 
que tingui en compte criteris que haurien 

de ser determinants, com l’accessibilitat, 
les infraestructures de serveis i l’entorn 
econòmic i social.

El plantejament d’aquestes àrees des d’un 
punt de vista estrictament municipal ha 
donat lloc a una proliferació de polígons 
industrials, la major part de petita mida, 
en ocasions situats en emplaçaments poc 
favorables i amb unes normes urbanístiques 
dispars i excessivament rígides. Aquest 
fet està avalat per la data que aporta 
l’Observatori del Territori -2016- de que 
únicament un 17 % dels 948 municipis 
de Catalunya no disposa de sòl qualificat 
expressament per a l’activitat econòmica

Fruit d’aquest plantejament es un escenari 
que, en alguns casos es manifesta en 
polígons buits, altres amb urbanitzacions 
inacabades i, sovint, degradades i amb 
una oferta de sòl que, amb freqüència, per 
les seves característiques, no pot donar 
resposta als requeriments de la demanda, 
especialment els polígons construïts entre 
els anys 50 i 70 del segle passat, amb unes 
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prestacions molt diferents a les necessitats 
actuals i, en ocasions, desenvolupats molt 
lligats a la trama urbana residencial, sovint 
en la seva perifèria. Aquest problema de 
inadequació de l’oferta de sòl a la demanda 
s’ha anat agreujant per la demanda creixent 
de parcel·les de gran mida, en ocasions 
superiors al 10.000 m2, a les que no es pot 
atendre.

Al problema, derivat de la manca d’una 
planificació territorial, s’afegeix, com 
hem indicat, una normativa urbanística 
generalment molt rígida, incompatible amb 
uns processos industrials dinàmics, que 
requereixen la seva adaptació a continus 
canvis tecnològics i de la normativa 
industrial, que poden requerir modificacions 
en la implantació de l’activitat en el polígon, 
sovint incompatible amb les normes 
urbanístiques d’aplicació

En la implantació de les àrees d’activitat 
econòmica cal destacar la seva progressiva 
dispersió en el territori, contribuint al 
desenvolupament de la ciutat extensiva, 
majoritàriament a l’entorn dels grans eixos 
viaris, en contraposició a la ciutat compacta, 
però sense que aquesta implantació hagi 
estat fruit d’un anàlisi territorial i donant 
lloc a un important increment de la mobilitat 
obligada.

També cal destacar que l’activitat productiva, 
tradicionalment dominant en aquestes 
àrees, identificades genèricament, com 

polígons industrials, ha anat donant pas a 
activitats relacionades amb la prestació de 
serveis a les empreses i a les persones i a la 
comercialització dels productes, destacant 
les activitats relacionades amb la logística i 
el transport, el que ha estat possible gracies a 
l’ampliació dels usos admissibles en algunes 
àrees molt localitzades.

Un problema afegit es la deficient gestió 
dels polígons, essent molt rara la existència 
d’un òrgan específic que integri la necessària 
participació de les empreses implantades en 
ell.

Finalment, algunes de les àrees d’activitat 
econòmica s’han convertit en el contenidor 
d’activitats, bàsicament terciàries, que 
no tenen res que veure amb activitats 
econòmiques i que, per manca de sòl 
específic, o per la seva consideració 
d’activitats que poden generar un cert rebuig 
social, com poden ser centres religiosos, o 
locals d’activitats lúdiques, com discoteques, 
s’ubiquen en els polígons industrials, 
al·legant la compatibilitat dels horaris de 
funcionament entre les diferents activitats. 
En ocasions, la ubicació d’aquestes activitats 
en les àrees d’activitat econòmica ha estat 
afavorida per l’existència de parcel·les 
buides, sovint corresponents a sistemes que 
han estat objecte de cessió per a la dotació 
d’equipaments, ja que és difícil trobar serveis 
d’àmbit local que siguin realment d’interès 
pel polígon. En el cas de sectors d’activitats 
econòmiques separats del teixit urbà 



La problemàtica de les àrees d’activitat econòmica 
i la necessitat d'incrementar la competitivitat del territori i les empreses

5

residencial és, també, molt difícil, destinar 
les parcel·les d’equipaments a la prestació de 
serveis per a la col·lectivitat, aliens al sector.

Tots aquests problemes incideixen en la 
competitivitat de les empreses, el que en el 
marc de un mercat global, pot ser un factor 
clau en la seva viabilitat, pel que cal actuar 
amb decisió en aquestes àrees que formen 
part del que alguns urbanistes denominen els 
territoris oblidats (A. Jover i M. Morell: El 
sòl per activitats econòmiques, aportacions 
per a l’increment de la competitivitat del 
territori i de les empreses).

Una dada d’interès sobre la realitat dels 
polígons industrials la proporciona el 
cens del SIPAE (Sistema d’Informació 
de Polígons d’Activitat econòmica) del 
Departament d’Empresa i Treball, que 
identifica en Catalunya 1.423 polígons. 
Aquest cens va ser elaborat entre el 2018 i 
el 2019 i s’actualitza de forma permanent. 
A partir d’aquest cens CIMALSA ha 
desenvolupat el Pla d’IMPULS dels 
polígons industrials. Antoni Font Arellano, 
autor de diferents estudis sobre els sectors 
d’activitat econòmica, ressalta que, en termes 
quantitatius, en el territori de Catalunya hi 
ha uns 1.750 polígons industrials, un nombre 
superior al del cens de CIMALSA, que 
ocupen una superfície superior a les 32.000 
ha, i a la regió Metropolitana de Barcelona, 
més de 725, de totes dimensions, amb una 
superfície total de més de 16.700 ha (A. Font 
Arellano, catedràtic emèrit de la Universitat 

Politècnica de Catalunya: Patrons urbanístics 
de les activitats econòmiques. Regió 
Metropolitana de Barcelona -2012) 

Un exemple de la manca d’una planificació 
estratègica el constitueix l’entorn de la 
C-245, que és un important eix estructurant 
del territori als Termes municipals de 
Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels, 
delimitant amb la C-32 una franja que 
acollirà, amb el desenvolupament del sector 
dels Joncs a Gavà, quasi un continu de àrees 
d’activitat econòmica de 825 ha, totalment 
dispars i sense cap interrelació entre elles (21 
polígons i 120 instruments de planejament), 
fins i tot, entre les d’un mateix municipi. 
En aquest eix, a més de naus industrials, 
es localitzen grans superfícies comercials, 
especialment als nusos d’accés als nuclis 
urbans (4 a l’accés a Sant Boi i 5 a Gavà), 
sectors de innovació tecnològica, àrees mixtes 
terciàries i industrials o de suport logístic, 
etc.

2. El sistema metropolità 
de les activitats econòmiques.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
dels trenta-sis municipis, hi ha 250 àrees 
d’activitat econòmica que ocupen mes de 
10.000 has de sòl - un 27% del total del sòl 
urbà de l’AMB -, el que posa de manifest 
la forta incidència d’aquests sectors en el 
territori. En la ciutat de Barcelona encara 
existeixen 848 ha de sòl considerat industrial, 
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bàsicament a la zona Franca, a Sant Andreu i 
a Sant Martí.

A l’àmbit metropolità les àrees d’activitats 
econòmiques, a les darreres dècades, 
s’han anant desenvolupant prioritzant la 
màxima accessibilitat i connectivitat amb 
les infraestructures aero-portuàries i amb 
les infraestructures viàries que permeten la 
connectivitat internacional o regional.

En aquest àmbit s’identifiquen dotze eixos, 
on es localitzen bàsicament les activitats 
econòmiques metropolitanes, tots ells lligats 
a la xarxa viària bàsica. Entre ells destaquen 
els eixos de la AP7 i la B-30 (corredor 
del delta del Llobregat, Castellbisbal – 
Cerdanyola, i Vilafranca – Castellví de 
Rosanes), el de la C-32, i els de la C-17, la 
N-340 i la N-II / A2. Per la concentració 
d’activitats econòmiques destaca la comarca 
del Baix Llobregat.

Les claus 22a i 22b del Pla general 
metropolità corresponen a les zones de 
desenvolupament industrial en sòl urbà i sol 
urbanitzable respectivament, que estaven 
regulades per una normativa urbanística 
uniforme. Tanmateix, a nivell local han estat 
modificades, cercant una certa elasticitat, 
afectant als usos admesos, en ocasions 
incorporant activitats terciàries en substitució 
de les industrials, i modificant els paràmetres 
d’edificació, el que ha donat lloc a una gran 
heterogeneïtat en la normativa reguladora.

3. El sector públic 
en les àrees d’activitat 
econòmica

En la implantació de les àrees d’activitat 
econòmica cal destacar l’actuació de 
l’INCASÒL que, amb una visió d’àmbit 
territorial, ha anat posant en el mercat sòl 
en polígons, que responien a una estratègia 
de desenvolupament econòmic i social i que 
a l’incrementar l’oferta de sòl, apte per a 
edificar, i en ubicacions molt favorables, ha 
permès una contenció del preu del sòl.

Les actuacions de CIMALSA empresa 
pública de la Generalitat, encarregada de 
la promoció, el desenvolupament i la gestió 
d’infraestructures i centrals per al transport 
de mercaderies i la logística, proporciona, 
sens dubta, un valor afegit al teixit productiu 
català.

En el port de Barcelona la ZAL ha 
esdevingut, malgrat les seves limitacions 
en el transport ferroviari amb ample 
internacional, en una de les més importants 
plataformes logístiques intermodals del 
mediterrani.

També, en alguns municipis, ha estat l’entitat 
local la que ha posat en el mercat el sòl, 
però la manca d’estudis previs de viabilitat, 
ha donat lloc a que alguns dels polígons 
fracassats responguin a aquest tipus de 
promoció.
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4. Condicionants per 
una política més racional 
i eficaç de les àrees 
d’activitat econòmica

El principal problema es el de la escala 
del planejament urbanístic, essent l’escala 
municipal un factor que impossibilita una 
implantació racional de les àrees d’activitat 
econòmica. Un marc supramunicipal 
possibilitaria un millor aprofitament de les 
potencialitats reals del territori.

En aquest cas, per a no crear greuges entre 
els municipis, per la incidència en els seus 
recursos financers (IBI i IAE, com recursos 
recurrents), que pot tenir la implantació de les 
àrees d’activitat econòmica en un determinat 
emplaçament, caldria establir un mecanisme 
de redistribució, com ja es realitza actualment 
amb la redistribució de tributs de les centrals 
nuclears entre els municipis situats a l’entorn 
del que acull l’activitat. 

Una planificació supramunicipal tindria, 
també, una positiva incidència en la gestió 
del territori i en la reducció de la mobilitat 
generada, tant de mercaderies com de 
persones, el que fomentaria la sostenibilitat 
del transport al poder incidir en la dotació 
de infraestructures (xarxa viaria, ferrocarril, 
intercanviadors modals, subministrament 
d’energies renovables, etc.) i en gestió del 
transport públic des dels punts d’origen dels 
treballadors 

La actual legislació urbanística possibilita 
actuar en un marc supramunicipal a través 
de Plans Directors urbanístics  per a la 
implantació d’activitats d’especial rellevància 
social o econòmica, en el cas d’interès 
reconegut per la Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya, de 
conformitat el que disposa la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost, afegint l’apartat g) a l’article 56 
(Plans Directors urbanístics) i addicionant 
l’article 157 bis, al TRLU (Sectors d’interès 
supramunicipal).

Per altra part, es disposa d’excel·lents estudis 
sobre la situació actual de les àrees d’activitat 
econòmica, pel que amb la necessària 
col·laboració dels agents implicats, per 
a disposar de la millor informació sobre 
les necessitats reals del sector i amb una 
prospecció del que s’està fent en altres 
països, amb els que, en aquest marc global, 
les empreses que desenvolupen la seva 
activitat en sòl català han de competir, es 
poden adoptar les necessàries mesures que 
han de possibilitar un impuls de l’activitat 
econòmica i una millora de la competitivitat.

Al objecte d’optimitzar les prestacions de les 
àrees d’activitat econòmica i incrementar la 
competitivitat del territori i de les empreses 
es poden definir algunes línies d’actuació, 
entre les que es poden ressaltar les següents:
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Proposta del Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya

1

Analitzar la situació de les àrees existents i, 
a la vista de la seva ocupació i de les seves 
potencialitats, impulsar una política activa 
que tingui per objecte obtenir el màxim 
interès general, sigui canviant els usos, en els 
casos que siguin de interès, reduint o extingint 
aquelles altres poc competitives i possibilitant 
l’extensió d’aquelles ja saturades i amb demanda 
de sòl. En aquesta línia està el Pla d’Impuls 
i modernització dels polígons industrials i 
logístics de Catalunya, elaborat per CIMALSA 
(2019) i l’ELIEC (Estratègia logística per a la 
internalització de l’economia catalana 2020-
2040), promogut pel Departament de Territori i 
sostenibilitat).
   

2

Redactar un instrument de planificació 
sectorial, que contempli la implantació 
racional en el territori de les àrees d’activitat 
econòmica, atenent l’accessibilitat, la topografia 
i les condicions del sòl, les infraestructures de 
serveis públics existents i programades i l’entorn 
econòmic i social.

3
Crear nous models de gestió pública – privada 
amb un òrgan d’àmplies facultats, que 
pugui potenciar activitats col·laboratives, que 
possibiliten l’economia circular, la organització 
de sistemes de transport col·lectiu, la gestió 
dels equipaments del polígon, i incrementar la 
competitivitat del territori i de les empreses.

Son moltes les línies d’actuació però, sortosament, 
en bona part s’emmarquen en el camp de l’ordenació 
del territori i l’urbanisme i altres són, també, competència 
de la Generalitat de Catalunya. 
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4
Millorar l’accessibilitat, tant des del punt 
de vista de les infraestructures del transport, 
especialment del ferrocarril, com de la 
potenciació del transport públic. 

5
Establir normes urbanístiques flexibles, 
tant en relació als paràmetres (tipologia de 
les parcel•les, ocupació, alçada reguladora i 
sostre), com els usos que permetin la adaptació 
de l’activitat a uns requeriments tècnics, en 
ocasions variables en el temps. En relació als 
usos es convenient substituir l’actual regulació a 
través de la enumeració dels usos admesos per 
una relació dels expressament no admesos.

6
Fomentar la especialització de les àrees 
d’activitat econòmica i la potenciació de les 
activitats complementaries en una mateixa àrea, 
així com la incorporació d’empreses de serveis a 
l’activitat productiva. Igualment caldria assignar 
les parcel·les destinades a equipaments a aquells 
usos que realment donin servei al polígon

7
Potenciar les mesures que han de possibilitar 
una millora de la sostenibilitat ambiental dels 
sectors, tant pel que respecta a l’estalvi energètic 
i del consum d’aigua, com en la reducció de les 
emissions contaminants, i a la potenciació de les 
energies renovables.

8
Simplificar els tràmits administratius i reduir 
els terminis per a disposar de les llicències.

9
Potenciar les parcel·les grans (més de 10.000 
m2) en les noves àrees o en la regeneració de 
polígons existents i fomentar les naus de lloguer.

10
En aquelles àrees que estiguin en continuïtat 
amb sòl urbà residencial, millorar la seva 
integració. 

El Consell assessor d’infraestructures de 
Catalunya considera que en qualsevol cas, 
aquest és un camp on és necessària una 
estreta col·laboració publico-privada, tant 
en planificació, per a que doni resposta a les 
necessitats reals de industries i serveis, com en 
la gestió, que precisa de instruments àgils per 
a prendre decisions i per adaptar-se a un marc 
molt dinàmic.
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