
Explotació de les dades del 
Sistema d’Informació de Polígons 
d’Activitat Econòmica (SIPAE)

ELS POLÍGONS 

D’ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

DE 

LA DEMARCACIÓ

DE GIRONA

2019





Els polígons d’activitat econòmica  
de la demarcació de Girona

Explotació de les dades del Sistema d’Informació 
de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE)



Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona
Explotació de les dades del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE)

Autoria:
Gemma Peix Dordas
Andrea Iruela Espejo
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona

Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) 

Coordinació:
Helga Nuell Turon
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona

Amb la col·laboració de:
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona 

Assessorament lingüístic:
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona 

Correspondència i consultes:
Diputació de Girona
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
Departament de Promoció Econòmica

Fotografies:
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Arxiu Imatges PTCBG
Curto Imatges. Arxiu Imatges PTCBG
JD Andrews. Arxiu Imatges PTCBG
Maria Geli / Pilar Planaguma. Arxiu Imatges PTCBG
Pep Iglesias. Arxiu Imatges PTCBG
Pere Duran. Arxiu Imatges PTCBG
Miquel Millan. Oficina de Difusió de la Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5,17004. Girona
Telèfon 972 18 50 00 
promocioeconomica@ddgi.cat 
http://promoeco.ddgi.cat/

© Diputació de Girona
Desembre 2019



Introducció ................................................................................................................................7

Consideracions metodològiques ..............................................................................................9

Catalunya: principals dades ...................................................................................................11

Demarcació de Girona ........................................................................................................... 15

L’Alt Empordà  .........................................................................................................................27

El Baix Empordà ......................................................................................................................39

La Cerdanya ............................................................................................................................51

La Garrotxa ..............................................................................................................................63

El Gironès ................................................................................................................................77

El Pla de l’Estany .....................................................................................................................91

El Ripollès ..............................................................................................................................103

La Selva .................................................................................................................................115

 

Annexos

Annex I: Rànquing comarcal .................................................................................................129

Annex II: Mapes temàtics ......................................................................................................145

Annex III: Taules de dades ...................................................................................................153

 

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona
Explotació de les dades del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE)

Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE): 

Índex 



 6 | Demarcació de Girona



 Introducció | 7

Introducció
 

Aquesta publicació presenta l’anàlisi de les dades reco-
llides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat 
Econòmica (SIPAE), projecte desenvolupat en el marc del 
Pacte Nacional per a la Indústria, d’acord amb el mandat 
del Parlament de Catalunya1, amb què el Govern de Ca-
talunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu 
d’establir mesures de política industrial consensuades i 
que serveixin per a la transformació del model industrial 
de Catalunya i la reactivació del sector productiu2.

L’àmbit d’infraestructures i energia del Pacte Nacional 
per a la Indústria incorpora una línia d’actuacions especí-
fica en relació amb els polígons industrials amb l’objectiu 
de disposar d’una oferta de sòl industrial i de fomentar 
els polígons industrials com a eina de competitivitat. Una 
d’aquestes actuacions consisteix, precisament, a desen-
volupar una base de dades de polígons d’activitat econò-
mica existents i les seves capacitats. 

En aquest sentit, el 3 de juliol de 2017 el Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarrago-

na van signar un conveni que té per objecte elaborar un 
cens de polígons, de les empreses que hi estan instal·la-
des, que faciliti l’atracció d’inversions. 

El nou SIPAE es va realitzar durant la segona meitat del 
2017 i el primer semestre del 2018, i els resultats obtin-
guts es van presentar el dia 12 de desembre de 2018 a 
la seu del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 

En aquesta publicació s’analitza la informació resultant 
del nou SIPAE disponible a 11 d’abril de 2019. Concre-
tament es presenta informació de 324 polígons situats a 
les comarques gironines. A més de l’anàlisi global de la 
demarcació de Girona i de l’anàlisi de territorialitat per a 
cadascuna de les seves vuit comarques, l’informe inclou 
trenta rànquings, amb la posició i el valor de les quaran-
ta-dues comarques catalanes en cadascun dels àmbits 
mesurats (dades generals, urbanístiques, d’activitat, i de 
serveis, equipaments i infraestructures), i trenta mapes 
temàtics, amb la distribució d’aquests valors a les comar-
ques gironines. 

1. Resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016, del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria. 
2. El Pacte Nacional per a la Indústria va ser signat pel Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials el 24 de juliol de 2017.
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Consideracions metodològiques

Els antecedents 
El punt de partida del SIPAE, del qual en aquesta pu-
blicació es presenten les principals dades, és el SIPAE 
anterior, impulsat l’any 2006 per la Direcció General d’In-
dústria i altres organismes del Govern de la Generalitat 
de Catalunya. En aquella ocasió van participar en el pro-
jecte tots els ajuntaments que disposaven d’almenys un 
polígon d’activitat econòmica, mitjançant la validació de 
les dades dels seus polígons, corresponents a superfície, 
perímetre i coordenades geogràfiques. 

Quines són les principals característiques 
del nou SIPAE?
El SIPAE actual presenta diferències metodològiques 
fonamentals en el tractament de les dades respecte a 
l’anterior, si bé en ambdós casos es consideren polígons 
d’activitat econòmica aquells amb una superfície superi-
or a les 0,5 hectàrees. Tot i que el SIPAE actual no incor-
pora polígons no desenvolupats ni transformats (encara 
que el sòl tingui la classificació d’activitat econòmica), ni 
polígons desenvolupats en diverses fases ni espais ocu-
pats per una única empresa que no siguin pròpiament 
polígons, aquest estudi en concret de la demarcació de 
Girona, sí que els ha inclòs. A més, el SIPAE recull molta 
més informació que la relativa a superfície, perímetre i 
coordenades territorials recollida en el cens anterior. 

Quina informació s’ofereix?
La informació recollida i que s’ofereix es divideix en qua-
tre àmbits: 

• Dades generals: nom del polígon, municipi, comarca, 
perímetre, superfície, georeferenciació i any de creació. 

• Dades urbanístiques: nombre de parcel·les, usos per-
mesos, dimensions de les parcel·les, coeficient d’edifica-
bilitat, disponibilitat d’entitats de gestió i recepció defini-
tiva del polígon. 

• Dades d’activitat: nombre d’empreses, sectors d’activi-
tat predominant i percentatge d’ocupabilitat. 

• Dades de serveis, equipaments i infraestructures: 

–Dades de subministraments: aigua, gas (i tipologia), 
energia elèctrica, estació i/o subestació transformadora, 
telecomunicacions (telefonia fixa, mòbil o banda ampla). 

–Dades de serveis operatius: accessibilitat en trans-
port públic (bus, tren) i distància a infraestructures 
(port, aeroport, estacions de tren, autopistes o auto-
vies), servei de recollida de residus col·lectiu, central 
depuradora col·lectiva, servei privat de seguretat i 
vigilància, nombre de places d’aparcament i senya-
lització. 

Quin territori s’analitza? 
El SIPAE aplega informació de 324 polígons d’activitat 
econòmica situats en 97 municipis de la demarcació. 
S’han tingut en compte els tres polígons d’activitat eco-
nòmica situats al municipi de Fogars de la Selva3, que, 
tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, és un mu-
nicipi de la comarca gironina de la Selva. En canvi, no 
s’ha inclòs el polígon del municipi de Viladrau, que, tot i 
pertànyer a la demarcació de Girona, és un municipi de 
la comarca d’Osona. 

Quin ha estat el període de realització? 
La recollida d’informació del nou SIPAE s’ha realitzat du-
rant la segona meitat del 2017 i el primer semestre 2018.

 
Com es fa l’actualització del SIPAE? 

La informació del SIPAE continguda a la plataforma web 
s’anirà actualitzant a mesura que els ajuntaments que 
encara no han aportat informació dels seus polígons la 
vagin comunicant. La Direcció General d’Indústria del 
Departament d’Empresa i Coneixement es planteja fer 

Les dades del nou SIPAE que es presenten en aques-
ta publicació són les disponibles a 11 d’abril de 2019. 
Concretament, es presenta informació de 324 polígons, 
el 98,9 % dels polígons identificats de la demarcació de 
Girona, i de 1.480 polígons de Catalunya, el 92,9 % dels 
polígons catalans. 

Tot i que en el moment de fer aquesta publicació encara no 
es disposi de la informació del 100 % dels polígons d’activi-

tat econòmica, els elevats percentatges de resposta d’infor-
mació permeten fer una anàlisi exhaustiva i territorialitzada 
de la realitat dels polígons a la demarcació de Girona. 

S’espera que aquests percentatges augmentin a mesura 
que els ajuntaments que encara no han aportat informació 
dels seus polígons la vagin comunicant. Això pot compor-
tar petites variacions en alguns dels valors mesurats i en 
l’ordre que ocupen les comarques en alguns dels àmbits.

3. <http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae>
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actualitzacions regulars de la informació continguda al 
SIPAE. Aquestes actualitzacions també serviran per in-
corporar a la base de dades la informació dels polígons 
d’activitat econòmica que a hores d’ara no hi consta. 
 
Quina és la representativitat del nou  
SIPAE? 
El nou SIPAE recull informació actualitzada de 324 dels 
327 polígons de més de 0,5 hectàrees degudament 
identificats a la demarcació de Girona. Això representa 
el 99 % dels polígons desenvolupats. Per a Catalunya 
el nou SIPAE disposa d’informació actualitzada de 1.480 
dels 1.535 polígons de més de 0,5 hectàrees deguda-
ment identificats, el 92,9 % dels polígons desenvolupats. 
Tot i que en el moment de fer aquesta publicació encara 
no es disposa de la informació del 100 % dels polígons 
d’activitat econòmica (la informació és la disponible a 11 
d’abril de 2019), aquests elevats percentatges de res-
posta d’informació permeten fer una anàlisi exhaustiva 
i territorialitzada de la realitat dels polígons a la demar-
cació de Girona. S’espera que aquests percentatges 
augmentin a mesura que els ajuntaments que encara no 
han aportat informació dels seus polígons la vagin comu-
nicant. Això pot comportar petites variacions en alguns 
dels valors mesurats i en l’ordre que ocupen les comar-
ques en alguns dels àmbits. Cal dir que aquestes dades 
són significativament més baixes que les del cens ante-
rior, en què s’identificaven 360 polígons a la demarcació 
de Girona i 1.930 a Catalunya. Aquesta reducció es deu, 
com s’ha dit anteriorment, al fet que en els casos en què 
el municipi ho ha indicat, s’han unificat dos o més polí-
gons existents en un de sol i se n’han eliminat d’altres.
 
Quines són les fonts d’informació? 
A més de la informació facilitada pels ajuntaments dels 
municipis que disposen de polígons, s’ha comptat amb 
la col·laboració de consells comarcals, ajuntaments i en-
titats, que han aportat i validat la informació dels polí-
gons dels seus territoris. La Direcció General d’Energia 
i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació han verificat la informació en els àmbits 
dels subministraments. L’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya ha actualitzat la capa de polígons de la 
cartografia amb la informació que han facilitat els ens 
locals, i s’ha incorporat als sistemes d’informació geo-
gràfica corporatius de la Generalitat de Catalunya, i al 
Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN)4 de 
la Diputació de Girona. 

Com es difon la informació?
El Departament d’Empresa i Coneixement ha desenvo-
lupat una plataforma web5 on es poden consultar les 
principals dades del SIPAE a escala territorial, comarcal 
i municipal, i també permet accedir a la georeferenciació 
de cadascun dels polígons, així com a totes les seves 
dades vinculades i concretes, segons la informació faci-
litada i validada pels ens locals.

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Lo-
cal (PiDEL) de la Diputació de Girona disposa a la seva 
pàgina web d’un cercador de polígons industrials de la 
demarcació de Girona.

Quin ha estat l’equip del projecte?
L’equip de treball del projecte l’han format membres de la 
Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa 
i Coneixement, i de les diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. A la Diputació de Girona, la coordina-
ció i el seguiment del nou SIPAE els ha realitzat el servei 
de Promoció i Desenvolupament Local, que ha estat per-
manentment en contacte amb el Departament d’Empresa 
i Coneixement i ha participat en les sessions de coordi-
nació i seguiment que s’han fet periòdicament entre tots 
els membres de l’equip de treball. El servei de Promoció 
i Desenvolupament Econòmic Local ha validat els munici-
pis que actualment disposen de polígons d’activitat eco-
nòmica desenvolupats, i ha creat un directori de persones 
de contacte de cadascun d’aquests municipis. 

Posteriorment ha facilitat a aquests ajuntaments el proce-
diment i les instruccions per introduir les dades de cada 
polígon a l’aplicació informàtica creada per a l’entrada 
de la informació. 

Paral·lelament, també s’ha enviat als ajuntaments el cens 
inicial de polígons del seu municipi perquè indiquin si la 
llista esmentada és vigent o si s’han desenvolupat noves 
àrees d’activitat industrial. En tota la durada del projecte, 
el departament ha atès les consultes i incidències que 
han anat sorgint. 

Quines han estat les col·laboracions? 
El PiDEL ha comptat amb el suport dels ajuntaments de 
la demarcació de Girona que disposen de polígon d’ac-
tivitat econòmica i que han mostrat interès a col·laborar 
en aquest projecte.

4. <http:// http://promoeco.ddgi.cat/poligons-industrials>
5. <http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae> 
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Catalunya: dades principals

1. Informació resultant del SIPAE disponible a 11 d’abril de 2019. 
2. Els camps sense informació no s’han tingut en compte en el recompte final de dades.

*PR/PAE: Parcel·les per polígon d’activitat econòmica.
**PAE/hab.: Polígons d’activitat econòmica per cada 10.000 habitants (a 1 de gener de 2018).
***ha/hab.: Hectàrees de polígons d’activitat econòmica per cada 10.000 habitants (a 1 de gener de 2018).

A Catalunya hi ha instal·lades 45.398 empreses en els po-
lígons d’activitat econòmica, que representen una mitjana 
de 38 empreses per polígon i una ocupabilitat del 73 %. 

El 53 % dels polígons actualitzats tenen una superfície 
bruta de menys de 10 hectàrees, percentatge que dis-
minueix al 18 % quan analitzem els polígons que tenen 
entre 10 i 20 hectàrees, i al 21 % en el cas dels polígons 
de 20 a 50 hectàrees. Els polígons de més de 50 hectà-
rees suposen el 8 %.

Un 12 % dels polígons van ser creats abans de l’any 1970, 
mentre que un 32 % van ser creats a partir de l’any 2000.

El 88 % dels polígons d’activitat econòmica permeten l’ús 
industrial, tot i que, degut a la transformació actual de 
l’espai i a la seva evolució, un 53 % també permeten l’ús 
logístic, i un 61 % l’ús de serveis vinculats. 

El percentatge més elevat de les activitats industrials que 
es realitzen als polígons d’activitat econòmica destaca 
en les activitats de serveis, amb un 14 %, seguides de 
les altres activitats industrials, amb un 13 %. Les activi-
tats comercials també destaquen, amb un 11 % del total, 
seguides de les activitats d’alimentació i begudes i les 
activitats logístiques, amb un 9 %, i les activitats d’auto-
moció i altres mitjans de transport, amb un 7 %. 

Catalunya disposa de 1.480 polígons d’activitat eco-
nòmica repartits en 405 municipis. Aquests polígons 
sumen un total de 29.875 hectàrees (ha) de sòl i dis-

posen de 44.191 parcel·les. La mitjana és de 30 par-
cel·les per polígon i de gairebé dos polígons per cada 
10.000 habitants.1 

TAULA 1
Catalunya. Nombre de polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals2

Font: Elaboració PròPia.

Alt Pirineu i Aran 8 10 81 295 29,5 1,4 11,5
Camp de Tarragona 40 109 3.804 3.403 31,2 2,1 73,9
Comarques centrals 65 263 2.923 5.237 19,9 6,5 72,7
Comarques gironines 97 324 4.130 3.836 11,8 4,3 55,1
Metropolità 91 445 13.120 22.827 51,3 0,9 27,2
Penedès 53 152 2.442 4.321 28,4 3,2 51,6
Ponent 32 106 1.756 2.977 28,1 2,9 48,5
Terres de l’Ebre 19 71 1.619 1.295 18,2 4 90,8
Catalunya 405 1.480 29.875 44.191     30        2      40

Àmbit  
territorial

Municipis 
amb PAE

Polígons Superfície (ha) Parcel·les PR/PAE* PAE/hab.** ha/hab.***
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Pel que fa als serveis disponibles, el 38 % dels polígons 
disposen de servei de recollida de residus, el 25 % tenen 
central depuradora col·lectiva i el 14 % disposen d’entitat 
de gestió. El 41 % disposa del servei de transport públic 
(bus, metro o tren a un màxim de 500 metres del polígon), 
i només un 9 % disposa de servei de vigilància i seguretat 
disponible. El 52 % han estat recepcionats definitivament. 

En els principals subministraments disponibles també tro-
bem que el 68 % de polígons tenen accés a gas i que el 
95 % tenen estació i/o subestació transformadora pròpia. 

Finalment, gràcies a la informació facilitada pels ajunta-
ments dels municipis amb polígon i validada per la Se-
cretaria de Telecomunicacions a través de la consulta pú-
blica a les operadores d’aquest servei, el 67 % disposen 
d’un punt de fibra òptica a l’entrada del polígon. 

El mapa mostra els 405 municipis catalans on es troben 
els 1.480 polígons d’activitat econòmica de què es dispo-
sa d’informació en el moment de publicar aquest estudi3. 

MAPA 1  
Polígons als municipis de Catalunya

3. Segons la informació resultant del SIPAE disponible a 11 d’abril de 2019.
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Població1  763.988 7.543.825 10,1 %
Superfície (km²) 5.933 32.108 18,5 %
Densitat de població (hab./km2) 129 237 
Municipis2 223 947 23,5 %
Municipis amb PAE 97 405 24 %
   
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals

Polígons 324 1.480 21,9 %

Superfície (ha) 4.130 29.858,5 13,8 %
Parcel·les 3.836 44.004 8,7 %
Parcel·les per polígon 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 53,9 39,3 
   
Superfície (ha)      

< 10 ha 211 781 27 %
10 ha - 20 ha 56 267 21 %
20 ha - 50 ha 43 308 14 %
> 50 ha 14 124 11,3 %
   
Any de creació3      

Abans de 1970 52 180 28,9 %
1970-1990 114 451 25,3 %
1991-2000 68 375 18,1 %
Després de 2000 90 474 19 %
   
Empreses instal·lades i ocupabilitat4    

Empreses 3.789 45.398 8,3 %
Empreses per polígon 17 38 
Ocupabilitat 75 % 73 % 
   
Usos permesos      

Industrial 77 % 88 % 
Logístic 51 % 53 % 
Serveis 61 % 61 % 
Altres 63 % 59 % 
   

Dades principals de la demarcació 
 de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Catalunya %  demarcació de
 Girona / Catalunya

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Als 221 municipis de la demarcació de Girona s’hi han afegit Fogars de la Selva, que, tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, és un municipi de la Selva, 
i Bellver de Cerdanya, que és un municipi de la Cerdanya que pertany a la demarcació de Lleida. Se n’ha exclòs Viladrau, que, tot i pertànyer a la demarcació de 
Girona, és un municipi de la comarca barcelonina d’Osona.
3. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
4. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants5    

Alimentari i de begudes 14 % 9 % 
Altres activitats industrials 12, 5% 13 % 
Activitats de serveis  11,6 % 13,6 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 10,4 % 13 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 9,5 % 2 % 
Activitats logístiques 8,7 % 9 % 
Activitats comercials 7,6 % 11 % 
Material elèctric, electrònic i òptic, i de maquinària 6 % 4 % 
Automoció i altres mitjans de transport 5,6 % 7 % 
Plàstic i cautxú 3,3 % 3 % 
Paper i arts gràfiques  2,9 % 3 % 
Tèxtil, cuir i pell  2,7 % 4 % 
Fusta i fabricació de mobles 2,5 % 5 % 
Químic i de productes farmacèutics 2,5 % 4 % 
   
Principals serveis disponibles6    

Recollida de residus 120 560 21 %
% sobre el total de polígons 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva7 97 374 26 %
% sobre el total de polígons 30 % 25 % 
Entitat de gestió 19 200 10 %
% sobre el total de polígons 6 % 14 % 
Transport públic 132 607 22 %
% sobre el total de polígons 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 18 129 14 %
% sobre el total de polígons 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 139 765 18 %
% sobre el total de polígons 43 % 52 % 
   
Principals subministraments disponibles8    

Gas 190 1.008 18,8 %
% sobre el total de polígons 59 % 68 % 
Fibra òptica9 177 989 17,7 %
% sobre el total de polígons 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 291 1.410 20,6 %
% sobre el total de polígons 90 % 95 % 

5. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
6. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
7. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
8. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
9. Es considera que hi ha   quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 1 
Nombre de polígons (total: 324)

GRÀFIC 2 
Superfície dels polígons en hectàrees 
(total: 4.130)

GRÀFIC 3 
Nombre de parcel·les (total: 3.836)

La demarcació de Girona té 324 polígons, que 
representen el 22 % dels 1.480 polígons de 
tot Catalunya que han aportat informació al 
cens. Aquests 324 polígons estan repartits en 
97 municipis, inclosos els municipis de fora 
de la província: Fogars de la Selva i Bellver de 
Cerdanya. Les tres primeres comarques amb 
major nombre de polígons són la Selva, el Gi-
ronès i la Garrotxa, que aglutinen un percen-
tatge del 63 % dels polígons de la demarcació 
de Girona. Aquestes mateixes comarques es 
troben dins les deu primeres que encapçalen 
el rànquing de polígons industrials de tot Ca-
talunya, i sumen un 12 % dels polígons totals. 

Els polígons de la demarcació sumen 4.130  
hectàrees (el 13,8 % de la superfície total 
dels polígons catalans). La comarca de la 
Selva,  la del Gironès i la de l’Alt Empordà 
concentren conjuntament el 71 % de la su-
perfície dels polígons de la demarcació i el 
8 % de la superfície total de polígons cata-
lans. Entre les deu primeres comarques ca-
talanes amb més superfície de polígons hi 
trobem la Selva i el Gironès. 

La demarcació de Girona aple-
ga, en relació amb el total de po-
lígons catalans, el 22 % de polí-
gons, el 14 % de la superfície i el 
9 % de les parcel·les

Les 3.836 parcel·les (dels 324 polígons de 
la demarcació de Girona que han aportat 
aquesta dada) representen el 9 % de les 
parcel·les dels polígons catalans. L’Alt Em-
pordà és la comarca que té un nombre més 
alt de parcel·les, amb el 28 % del total de la 
demarcació de Girona, seguida de la Selva, 
el Gironès i la Garrotxa, que sumen un 55 % 
del total de la demarcació. Entre les vint pri-
meres comarques catalanes amb més par-
cel·les hi trobem l’Alt Empordà, la Selva, el 
Gironès i la Garrotxa, per ordre descendent. 

Demarcació 
 de Girona
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GRÀFIC 4 
Parcel·les per polígons

GRÀFIC 5
Polígons per cada 10.000 habitants

GRÀFIC 6
Hectàrees de polígons per cada 10.000 
habitants

A la demarcació de Girona, de mitjana, cada 
polígon té 22 parcel·les, mentre que la mit-
jana catalana se situa en 38 parcel·les per 
polígon. Com s’observa en el gràfic, l’Alt Em-
pordà és la comarca que té més parcel·les 
per polígon, 50, degut a la superfície dels 
seus polígons, gairebé de 1.000 hectàrees. 
Seguidament hi trobem el Gironès i el Baix 
Empordà, amb 23 i 20 parcel·les per polígon 
respectivament. 

Els polígons de les comarques 
gironines tenen una mitjana de 
22 parcel·les, que està per sota 
de les 38 del total de polígons 
catalans

A la demarcació de Girona hi ha 4 polígons 
per cada 10.000 habitants, valor que se si-
tua per sobre dels 2 que es registren a Cata-
lunya. El Ripollès és la comarca que registra 
el valor més elevat de la demarcació de Gi-
rona i dels polígons totals catalans, amb 12, 
i encapçala la llista del rànquing de polígons 
per cada 10.000 habitants. La segueix la co-
marca de la Garrotxa, amb una mitjana de 10 
polígons per cada 10.000 habitants, que es 
posiciona en el quart lloc del rànquing català.

A la demarcació de Girona hi ha 54 hectà-
rees de polígons per cada 10.000 habitants, 
valor que se situa per sobre de les 38 hec-
tàrees registrades a Catalunya. La Garrotxa 
és la comarca que més hectàrees per cada 
10.000 habitants té, amb un valor de 74, 
seguida de la Selva i del Ripollès, amb una 
mitjana de 69 cada una. Pel que fa al ràn-
quing, cap comarca gironina es troba dins 
les deu primeres, però la Garrotxa se situa 
en la dotzena posició respecte a les altres 
comarques catalanes. 
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GRÀFIC 7 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 8 
Polígons per any de creació

El 65 % dels polígons actualitzats de la demarcació de Gi-
rona tenen una superfície bruta de menys de 10 hectàrees, 
percentatge que augmenta fins al 82 % si hi afegim els polí-
gons de més de 20 hectàrees. Els polígons de 20 a 50 hec-
tàrees sumen el 13 %, mentre que els polígons de més de 
50 hectàrees, el 5 %. Aquestes proporcions són semblants 
a Catalunya, si bé a la demarcació s’aprecia una proporció 
lleugerament menor de polígons grans i un augment del 
nombre de polígons petits. 

Un 28 % dels polígons van ser creats a partir de l’any 2000, 
i un 16 %, abans del 1970. Els polígons creats entre el 
1970 i el 1990 sumen el 31 % del total, i els creats entre el 
1991 i el 2000, un 21 %. Aquestes proporcions són sem-
blants a les del total català, que es troba en les dades 
del cercle interior. El pes dels polígons més antics de la 
demarcació respecte als de Catalunya també és superi-
or en comparació amb el pes dels polígons més recents.  
El 29 % dels polígons catalans creats abans del 1970 es tro-
ben a les comarques gironines, mentre que aquest percentat-
ge baixa fins al 19 % en el cas de polígons creats a partir de 
l’any 2000. 

Quasi un terç dels polígons de la demarca-
ció van ser creats a partir de l’any 2000, i 
un 16 % abans de l’any 1970

En el conjunt dels polígons de la demarcació de Girona hi 
ha 3.789 empreses instal·lades, que representen el 8 % del 
total d’empreses dels polígons catalans. El 28 % d’aquestes 
empreses es troben als polígons del Gironès, i un 27 %, a la 
Selva. Les empreses instal·lades en els polígons d’aquestes 
dues comarques sumen el 5 % de les empreses instal·lades 
al conjunt de polígons catalans.

A la demarcació de Girona hi ha un total de 
14 polígons amb més de 50 hectàrees de 
superfície 

GRÀFIC 9 
Empreses instal·lades (total: 3.789)
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GRÀFIC 10
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 11
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 12
Polígons per usos permesos (%)

La majoria de polígons, el 77 %, permeten l’ús 
industrial. Aquest percentatge se situa una mica 
per sota del percentatge total català, que és d’un 
88 %. Degut a la transformació actual dels polí-
gons, també s’hi permeten altres usos: el 51 % 
permeten l’ús logístic, percentatge molt semblant 
al 53 % del total de Catalunya; el 61 % permeten 
l’ús de serveis vinculats, igual que els registrats 
del total català, i el 63 % permeten altres usos, 
valor que està per sobre del 59 % català. 

Vuit de cada deu polígons permeten l’ús 
industrial, i més de la meitat permeten 
també l’ús de serveis vinculats, l’ús lo-
gístic i altres usos

L’ocupabilitat mitjana és del 75 %, per sobre de la 
registrada a Catalunya (73 %). L’ocupabilitat màxima 
es troba a la Garrotxa, a la Selva i a la Cerdanya, amb 
un 81 % en tots els casos, mentre que la mínima es 
registra a l’Alt Empordà i al Pla de l’Estany  amb un  
57 % i un 65 % respectivament.

De mitjana, a la demarcació de Girona hi ha 17 em-
preses per polígon; menys de la meitat de les 38 
empreses que de mitjana hi ha a Catalunya. La co-
marca del Pla de l’Estany és la que més s’apropa 
a la mitjana de Catalunya, amb 36 empreses per 
polígon, seguida del Gironès, amb 26, i l’Alt Empor-
dà, amb 23. 
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L’activitat predominant és l’alimentària i de 
les begudes, amb el 14 % del total, seguida 
d’altres activitats industrials, amb el 13 %, i 
de les activitats de serveis, amb un 12 %. A 
continuació, trobem el sector de la metal·lúr-
gia i de productes metàl·lics (10 %), altres 
productes minerals no metàl·lics (ceràmica, 
vidre, etc.) i les activitats logístiques (aques-
tes dues últimes representen un 9 %). 

Les activitats següents van disminuint sig-
nificativament, fins a arribar al nombre més 
baix, en què es troben les activitats de plàstic  
i cautxú; paper i arts gràfiques; tèxtil, cuir i 
pell; fusta i fabricació de mobles; i químics  
i productes farmacèutics, cada una amb un 
3 % del total de la demarcació.

GRÀFIC 13
Sectors d’activitat predominants (%)

GRÀFIC 14
Polígons amb servei de recollida de residus

El 37 % dels polígons de la demarcació de 
Girona disposen de recollida de residus, 
percentatge un punt per sota del total de 
polígons catalans (38 %). L’Alt Empordà, la 
Garrotxa, la Cerdanya i el Baix Empordà són 
les comarques que més disposen d’aquest 
servei, amb un 57 %, 56 %, 56 % i 53 % res-
pectivament. 

Més d’un terç dels polígons dispo-
sen de recollida de residus pròpia  
i de central depuradora col·lecti-
va, i només el 6 % disposa d’una 
entitat de gestió
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El 30 % dels polígons de la demarcació de 
Girona tenen central depuradora col·lecti-
va, percentatge que se situa per sobre del 
26 % del total de polígons de Catalunya. 
Destaquen la Selva, el Gironès i l’Alt Em-
pordà, que es troben per sobre de la mit-
jana de demarcació, amb un 46 %, 37 % i  
32 %, respectivament. 

Els polígons de la Garrotxa són 
els que disposen de més trans-
port públic de la demarcació de 
Girona

Pel que fa a polígons que disposen d’enti-
tat de gestió podem observar percentatges 
més baixos. El 6 % dels polígons gironins 
disposen d’entitat de gestió d’algun tipus, 
si bé estan per sota de la mitjana de polí-
gons catalans, que se situa en un 14 %. El 
Baix Empordà i la Selva són les comarques 
amb major nombre de polígons amb entitat 
de gestió de la demarcació, amb un 13 % 
i un 10 %, respectivament. Per contra, tro-
bem dues comarques, el Pla de l’Estany i la 
Cerdanya, que no tenen cap polígon amb 
entitat de gestió de cap tipus. La resta de 
comarques es troben per sota la mitjana de 
la demarcació de Girona.

El 41 % dels polígons gironins disposen de 
transport públic (bus a l’entrada del polí-
gon o bé estació de tren com a màxim a 
500 metres del polígon), mateix valor que el 
dels polígons catalans. La Garrotxa predo-
mina sobre les altres comarques, amb un 
valor del 64 %, seguida de l’Alt Empordà, el 
Gironès i la Cerdanya, amb un 49 %, 48 % 
i 44 %, respectivament.

GRÀFIC 15
Polígons amb central depuradora  
col·lectiva (%)

GRÀFIC 16
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 17 
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 19
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 20 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 18 
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible (%)

Només un 6 % dels polígons de la demarca-
ció disposen de servei de vigilància i segu-
retat, percentatge que augmenta en un 9 % 
en el total de polígons de Catalunya. La Sel-
va és la comarca amb un valor més alt de la 
demarcació, amb un 10 %, seguida del Giro-
nès i el Pla de l’Estany, amb un 8 % i un 7 %, 
respectivament. Trobem dues comarques 
que no tenen servei de vigilància i seguretat: 
el Ripollès i la Cerdanya.

El 43 % dels polígons de la demarcació de 
Girona han estat recepcionats definitiva-
ment, valor que se situa per sota del 52 % del 
total català. La comarca del Ripollès aplega 
un 72 % de polígons recepcionats; és la co-
marca amb un percentatge més alt, seguida 
del Pla de l’Estany, amb el 64 %, el Baix Em-
pordà, amb el 57 %, i la Cerdanya, amb el 
56 %. La comarca amb un percentatge més 
baix és la Selva, amb un 30 %. 

El 60 % dels polígons de la demar-
cació de Girona tenen accés a gas 
i a fibra òptica, i gairebé tots dispo-
sen d’estació transformadora

El 59 % dels polígons de la demarcació te-
nen accés a gas en qualsevol de les seves 
modalitats, valor que se situa per sota del 
total de Catalunya (68 %). Les comarques 
del Pla de l’Estany i del Ripollès són les que 
tenen el percentatge més alt, amb un 79 % i 
un 69 %, respectivament. En canvi, les dues 
comarques amb els valors més baixos són 
la Cerdanya, amb un 22 %, i l’Alt Empordà, 
amb un 38 %. 
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GRÀFIC 21 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 22 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajun-
taments i validada per la Secretaria de Te-
lecomunicacions, a través de la consulta 
pública a les operadores d’aquest servei, el 
55 % dels polígons de la demarcació de Gi-
rona disposen d’un punt d’accés a fibra òp-
tica a l’entrada del polígon, un valor inferior 
als tretze punts percentuals del total català. 
El Baix Empordà és la comarca amb el valor 
més elevat de la demarcació, amb un 73 %, 
seguida del Ripollès, amb un punt percentu-
al de diferència (72 %), i de la comarca de la 
Garrotxa, amb un 69 %. En canvi, les comar-
ques de la Selva, l’Alt Empordà, la Cerdanya 
i el Pla de l’Estany no arriben a la meitat dels 
polígons que disposen d’aquest servei. 

El 90 % dels polígons de les comarques 
gironines disposen d’estació i/o subestació 
transformadora pròpia, com també passa 
en la resta de polígons de Catalunya. El 
Baix Empordà i el Pla de l’Estany tenen un 
valor del 100 %, seguides de la Selva, la 
Garrotxa i el Ripollès, amb un 99 %, 97 % i 
97 %, respectivament. Les comarques res-
tants se situen per sota del percentatge de 
la demarcació de Girona, i la comarca de 
la Cerdanya, amb un 67 %, registra el valor 
més baix. 
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MAPA 2 
Polígons als municipis de la demarcació de Girona 

1. Segons la informació resultant del SIPAE disponible a 11 d’abril de 2019.

En el mapa següent es mostren els 97 municipis de la de-
marcació de Girona on es troben els 324 polígons d’ac-
tivitat econòmica dels quals es disposa d’informació en 
el moment d’elaborar aquesta publicació1. Com s’ha dit 
en l’apartat de consideracions metodològiques, aquesta 
publicació presenta i analitza informació del 98,2 % dels 
polígons de la demarcació de Girona.
 

Les quatre primeres comarques de la demarcació de Giro-
na en nombre de polígons són la Selva, el Gironès, la Gar-
rotxa i l’Alt Empordà; dels 97 municipis amb polígons, es 
disposa d’informació de 69. Aquests municipis apleguen 
el 84 % dels polígons de la demarcació de Girona (272 
polígons). Aquestes mateixes comarques es troben entre 
les deu primeres amb més polígons en el rànquing català. 
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Població1  140.569 763.988 7.543.825 18,4 %
Superfície (km²) 1.358 5.933 32.108 22,9 %
Densitat de població (hab./km2) 104 127 237 
Municipis 68 223 947 30,5 %
Municipis amb PAE 17 97 405 17,5 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals    

Polígons 37 324 1.480 11,4 %
Superfície (ha) 763,6 4.130 29.858,5 18,5 %
Parcel·les 1.090 3.836 44.004 28,4 %
Parcel·les per polígon 50 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 2,6 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 54,3 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        

< 10 ha 19 211 781 9 %
10 ha - 20 ha 8 56 267 14,3 %
20 ha - 50 ha 6 43 308 14 %
> 50 ha 4 14 124 28,6 %
    
Any de creació2        

Abans de 1970 8 52 180 15,4 %
1970-1990 10 114 451 8,8 %
1991-2000 8 68 375 11,8 %
Després de 2000 11 90 474 12,2 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3      

Empreses 569 3.789 45.398 15 %
Empreses per polígon 23 17 38 
Ocupabilitat 57 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        

Industrial 70 % 77 % 88,1 % 
Logístic 59 % 51 % 52,5 % 
Serveis 73 % 61 % 60,6 % 
Altres 68 % 63 % 58,6 % 

Dades principals de l’Alt Empordà,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Alt
Empordà

Catalunya %  Alt Empordà / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4    

Activitats comercials 23,4 % 7,6 % 11 % 
Activitats de serveis  17,2 % 11,6 % 13,6 % 
Altres activitats industrials 17,2 % 12,5 % 13 % 
Automoció i altres mitjans de transport 10,9 % 5,6 % 7 % 
Alimentari i de begudes 9,4 % 14 % 9,3 % 
Activitats logístiques 7,8 % 8,7 % 9,1 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 6,3 % 10,4 % 12,8 % 
Material elèctric, electrònic i òptic, i maquinària 3,1 % 6 % 3,8 % 
Fusta i fabricació de mobles 1,6 % 2,5 % 4,9 % 
Plàstic i cautxú 1,6 % 3,3 % 2,7 % 
Químic i de productes farmacèutics 1,6 % 2,5 % 3,8 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 0 % 9,5 % 2,4 % 
Paper i arts gràfiques  0 % 2,9 % 2,9 % 
Tèxtil, cuir i pell  0 % 2,7 % 3,7 % 
    
Principals serveis disponibles5      

Recollida de residus 21 120 560 17,5 %
% sobre el total de polígons 57 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 12 97 374 12,4 %
% sobre el total de polígons 32 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 2 19 200 10,5 %
% sobre el total de polígons 5 % 6 % 14 % 
Transport públic 18 132 607 13,6 %
% sobre el total de polígons 49 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 2 18 129 11,1 %
% sobre el total de polígons 5 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 19 139 765 13,7 %
% sobre el total de polígons 51 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles7      

Gas 14 190 1.008 7,4 %
% sobre el total de polígons 38 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 12 177 988 6,8 %
% sobre el total de polígons 32 % 54 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 30 291 1.410 10,3 %
% sobre el total de polígons 81 % 90 % 95 % 

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 23 
Polígons de l’Alt Empordà sobre el total 
de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 24 
Superfície dels polígons de l’Alt Empordà 
sobre el total de la demarcació de Girona (%) 

GRÀFIC 25 
Parcel·les de l’Alt Empordà sobre el total  
de la demarcació de Girona (%)

L’Alt Empordà és la quarta comarca de la de-
marcació de Girona amb un major nombre 
de polígons. Els seus 37 polígons estan re-
partits en disset dels seixanta-vuit municipis 
de la comarca. Aquests polígons represen-
ten l’11% dels polígons de la demarcació de 
Girona que han aportat informació al cens. 

Les 764 hectàrees de sòl destinat a polígons 
de la comarca representen gairebé el 19 % 
dels polígons de la demarcació de Girona i el 
3 % de la superfície dels polígons catalans. 
L’Alt Empordà es troba entre les vint prime-
res comarques de tot Catalunya amb una 
major superfície dedicada a polígons.

Disset dels seixanta-vuit munici-
pis de la comarca tenen polígons; 
sumen, a de la demarcació de 
Girona, un 11 %  de polígons, un 
19 % de superfície i un 28 % de 
parcel·les 

L’Alt Empordà és la primera comarca de la 
demarcació de Girona amb un major nombre 
de parcel·les disponibles (ocupades o no). 
Les 1.090 parcel·les disponibles a la comar-
ca representen el 28 % del total de parcel·les 
dels polígons de demarcació de Girona, i el 
3 % del total de parcel·les disponibles en els 
polígons catalans.

L’Alt 
Empordà 
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GRÀFIC 26 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 27
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 28
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

L’Alt Empordà destaca per ser la primera 
comarca de la demarcació de Girona amb 
més parcel·les per polígon i la cinquena de 
tot Catalunya. Cada polígon de la comarca 
té, de mitjana, 50 parcel·les, valor molt su-
perior a la mitjana de la demarcació, que és 
de 22, i a la de Catalunya, que se situa en 
38 parcel·les. 

A l’Alt Empordà tenen, de mitja-
na, un total de 50 parcel·les per 
polígon; el valor més alt de tota 
la demarcació de Girona

A la comarca de l’Alt Empordà hi ha 3 po-
lígons per cada 10.000 habitants; gairebé 
la meitat dels de la demarcació de Girona, 
que en registra 4. Per contra, trobem que 
Catalunya té uns valors molt inferiors: 2 po-
lígons per cada 10.000 habitants. L’Alt Em-
pordà és la penúltima comarca amb més 
polígons per habitant de la demarcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és molt superior a la 
mitjana de Catalunya. A la comarca de l’Alt 
Empordà hi ha 54 hectàrees de polígons 
per cada 10.000 habitants, valor superior al 
de Catalunya, que és de 39 hectàrees per 
cada 10.000 habitants. Quant a la demar-
cació de Girona, el valor és molt semblant 
al de la comarca: gairebé 54 hectàrees per 
cada 10.000 habitants. La comarca se situa 
en el quart lloc entre les comarques giro-
nines, en superfície mitjana per habitant.
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GRÀFIC 29 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 30 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 31 
Empreses a polígons de l’Alt Empordà sobre 
el total de la demarcació de Girona (%)

En el gràfic 29 es mostra el 51 % dels polí-
gons actualitzats que tenen una superfície 
bruta de menys de 10 hectàrees, percentat-
ge que augmenta a un 65 % si hi afegim els 
polígons que tenen una superfície de 10 a 
20 hectàrees. Els polígons de 20 a 50 hectà-
rees se situen en un percentatge del 16 %, 
mentre que aquest percentatge disminueix 
quan observem els polígons de més de 50 
hectàrees, que suposen un 11 %. Respecte 
al cercle interior, que correspon a la superfí-
cie de polígons de la demarcació de Girona, 
podem observar que els percentatges es 
mostren molt semblants als de la comarca; 
es donen algunes petites diferències en els 
polígons de més de 50 hectàrees, que re-
presenten un 5 %. 

En el gràfic 30 es mostra que el 30 % dels 
polígons de la comarca van ser creats a par-
tir de l’any 2000, i el 21 %, abans del 1970. 
La gran majoria de polígons, el 41 % en con-
cret, van ser desenvolupats entre el 1970 i el 
1990. I, finalment, el 22 % dels polígons van 
ser creats entre el 1991 i el 2000. Respecte 
als polígons de la demarcació de Girona, en 
el cercle interior del gràfic s’observa que els 
percentatges són molt semblants; es dona 
alguna diferència significativa en els polígons 
creats entre el 1970 i 1990, amb deu punts 
percentuals de diferència, i en els polígons 
creats abans del 1970, amb cinc punts per-
centuals de diferència. 

El pes dels polígons antics de la comarca res-
pecte a la demarcació és superior al pes dels 
polígons més nous: el 15 % dels polígons de 
la demarcació creats abans del 1970 es tro-
ben a la comarca, mentre que només el 12 % 
dels polígons de la demarcació creats a par-
tir del 2000 són a la comarca.

En els polígons de la comarca de l’Alt Em-
pordà hi ha instal·lades 569 empreses, 
que representen un 15 % de les empreses 
instal·lades als polígons de la demarcació 
de Girona i un 1 % de les empreses instal-
lades als polígons catalans. 
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GRÀFIC 32
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 33
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 34
Polígons per usos permesos (%)

El 70 % dels polígons de la comarca per-
meten l’ús industrial; valor inferior al 77 % 
dels polígons que permeten aquest ús a la 
demarcació de Girona. Degut a la transfor-
mació actual dels espais, els polígons de la 
comarca també permeten altres usos, amb 
percentatges que varien: el 59 % permeten 
l’ús logístic, valor per sobre del 51 % regis-
trat per al total de la demarcació; el 73 % 
permeten l’ús de serveis vinculats, percen-
tatge per sobre del 61 % de la demarcació 
de Girona i el total de Catalunya; i el 68 % 
permeten altres usos, valor per sobre del 
de la demarcació de Girona i Catalunya, 
amb un 63 % i un 59 %, respectivament.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 57 %, valor inferior als regis-
trats a la demarcació de Girona, del 75 %, i 
a la dels polígons catalans, del 73 %.

A la comarca, hi ha, de mitjana, 23 empre-
ses instal·lades per polígon, valor superior 
a les 17 empreses per polígon que hi ha a 
la demarcació de Girona i inferior a les 38 
empreses per polígon que hi ha registra-
des a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empreses 
instal·lades en els polígons de l’Alt Empordà 
són: activitats comercials, amb un 23 %, i ac-
tivitats de serveis i altres activitats industrials, 
amb un 17 % del total de la comarca totes 
dues. Tot seguit, destaca l’11 % de les activi-
tats d’automoció i altres mitjans de comunica-
ció, i el 9 % del sector alimentari i de begudes. 

Per contra, observem que les activitats de la 
fusta i la fabricació de mobles, i les del plàs-
tic i cautxú i del sector químic i de produc-
tes farmacèutics se situen en un percentat-
ge del 2 % cada una. Les activitats d’altres 
productes minerals no metàl·lics, paper i arts 
gràfiques, i tèxtil, cuir i pell no les trobem a 
la comarca.

GRÀFIC 35
Sectors d’activitat predominant a 
l’Alt Empordà i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 36 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

L’Alt Empordà és la comarca gironina amb 
més polígons que disposen de servei de re-
collida de residus, amb un percentatge del 
57 %, bastant per sobre del 37 % del total 
dels polígons de la demarcació i del 38 % 
del total català. El 4 % dels polígons catalans 
que disposen d’aquest servei se situen en 
aquesta comarca. 

Vint-i-un polígons dels trenta-set 
de la comarca disposen de ser-
vei de recollida de residus propi; 
és la comarca gironina amb el va-
lor més elevat
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Només 12 dels 37 polígons de la comarca 
tenen central depuradora col·lectiva. Aquest 
32 % està per sobre del percentatge de la 
demarcació de Girona, que és d’un 30 %, i 
del total de Catalunya, d’un 25%. En nom-
bres absoluts, l’Alt Empordà és la tercera 
comarca gironina amb un major nombre de 
polígons que disposen del servei de central 
depuradora. 

Només dos polígons alt-empordanesos 
disposen d’algun tipus d’entitat de gestió. 
Aquest valor, corresponent al 5 % dels 37 
polígons de l’Alt Empordà, resta molt sem-
blant al 6 % de la demarcació de Girona, 
però molt lluny del 14 % del total de polígons 
de Catalunya que disposen del servei. 

La meitat dels polígons alt-em-
pordanesos disposen de trans-
port públic 

Gairebé la meitat dels polígons de la co-
marca disposen de transport públic (bus a 
l’entrada del polígon o estació de tren com 
a màxim a 500 metres del polígon), valor per 
sobre del 41 % dels polígons de la demar-
cació i el 41 % dels polígons catalans. Un 
14 % dels polígons de la demarcació que 
disposen de transport públic se situen a l’Alt 
Empordà. L’Alt Empordà és la segona co-
marca amb major nombre de polígons que 
disposen de transport públic.

GRÀFIC 37
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 38
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 39 
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 41
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 42 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 40 
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible (%)

Només dos dels polígons alt-empordanesos 
disposen de servei de seguretat i vigilància; 
un 5 % del total de polígons de la comarca, 
percentatge inferior al 6 % de la demarcació 
de Girona i al 9 % dels polígons catalans. 

Més de la meitat dels polígons de la comar-
ca estan recepcionats definitivament, per-
centatge per sobre del 43 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i molt semblant 
al percentatge dels polígons catalans. Un 
14 % dels polígons de la demarcació de Gi-
rona que han estat recepcionats definitiva-
ment es troben a l’Alt Empordà. 

Un 38 % dels polígons de la co-
marca disposen de subministra-
ment de gas, un 32 %, de fibra 
òptica, i un 81 %, d’estació trans-
formadora 

El 38 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats; percentatge inferior al de la demar-
cació de Girona, que se situa en un 59 %, i al 
del total de polígons catalans, amb un 68 %. 
Un 7 % dels polígons de la demarcació que 
tenen accés a gas se situen a la comarca de 
l’Alt Empordà. 
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GRÀFIC 43 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 44 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Teleco-
municacions, a través de la consulta pública 
a les operadores d’aquest servei, el 32 % 
dels polígons alt-empordanesos disposen 
d’un punt d’accés a fibra òptica a l’entrada 
del polígon; valor inferior al 54 % del total de 
la demarcació de Girona i al 67 % del total 
català. Un 7 % dels polígons de la demarca-
ció de Girona amb fibra òptica disponible se 
situen a la comarca de l’Alt Empordà. 

Un 81 % dels polígons de la comarca dispo-
sen d’estació i/o subestació transformadora 
pròpia; valor per sota del 90 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i del 95 % dels 
polígons catalans. El 10 % dels polígons de 
la demarcació amb estació i/o subestació 
transformadora disponible se situen a la co-
marca de l’Alt Empordà. 
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Polígons d’activitat econòmica  
de l’Alt Empordà

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

Font: Elaboració PròPia.

 Avinyonet de Puigventós La Timba 6 
 Bàscara Orriols 82,3 
 Cadaqués Pla del Sr. Llorenç 2,5 
 Castelló d’Empúries El Pla 18,1 
 Escala, l’ Els Recs 17,1
  Industrial Rec del Molí 3,3
   Muntanya Rodona 12,3 
 Far d’Empordà, el Les Pedroses 72,8
   Logis Empordà 72,7 
 Figueres Carretera de Roses 14,4
  Sector B2 S9 15,8
  Sector cementiri 4,8
  Sector duana-Vilatenim 5,8
  Sector industrial sud 21,1
   Sector recinte firal 41,8 
 Jonquera, la Polígon La Campa 7,5
  Polígon Mas Morató 7,3
  Polígon Oliveres 19,4
   Polígon Vilella 17,7 
 Llers Sector C2 37 
 Pedret i Marzà SAU I 1 i 2 6,9 
 Port de la Selva, el Zona industrial 4,1 
 Sant Pere Pescador Cooperativa Frutícola de l’Empordà 5,7 
 Santa Llogaia d’Àlguema Camps del Bosc 31,5 
 Vilafant Indelor. Mas d’en Fonsu. Canal de Roc 24,2
  Pont del Príncep 10,3
  S/n Vilafant 1 3,3
   S/n Vilafant 2 1,9 
 Vilajuïga Polígon Industrial de Vilajuïga 2,4 
 Vilamalla Empordà Internacional 135,9
   Pont del Príncep 28,5 
 Vila-sacra PA-10 Garcia de Pou 4,1
  Roqueta 4,1
  S/n Vila-sacra 2 3,6
  SUP-4 Camps de Manol 6,8
  SUP-5 Rec de la Font 5,9
  SUP-6 Garcia de Pou 5

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Població1  133.461 763.988 7.543.825 17,5 %
Superfície (km²) 701,7 5.933 32.108 11,8 %
Densitat de població (hab./km2) 190 127 237 
Municipis 36 223 947 16,1 %
Municipis amb PAE 14 97 405 14,4 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals    

Polígons 30 324 1.480 9,3 %
Superfície (ha) 391,1 4.130 29.858,5 9,5 %
Parcel·les 467 3.836 44.004 12,2 %
Parcel·les per polígon 20 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 2,3 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 29,3 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        

< 10 ha 16 211 781 7,6 %
10 ha - 20 ha 7 56 267 12,5 %
20 ha - 50 ha 7 43 308 16,3 %
> 50 ha 0 14 124 0 %
    
Any de creació2        

Abans de 1970 2 52 180 3,8 %
1970-1990 8 114 451 7 %
1991-2000 7 68 375 10,3 %
Després de 2000 13 90 474 14,4 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3      

Empreses 356 3.789 45.398 9,4 %
Empreses per polígon 17 17 38 
Ocupabilitat 68 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        

Industrial 87 % 77 % 88 % 
Logístic 73 % 51 % 53 % 
Serveis 53 % 61 % 61 % 
Altres 67 % 63 % 59 % 
    

Dades principals del Baix Empordà,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Baix
Empordà

Catalunya %  Baix Empordà 
/ demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4      

Activitats de serveis  21,4 % 11,6 % 13,6 % 
Activitats comercials 16,1 % 7,6 % 11 % 
Automoció i altres mitjans de transport 12,5 % 5,6 % 7 % 
Activitats logístiques 7,1 % 8,7 % 9,1 % 
Altres activitats industrials 7,1 % 12,5 % 13 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 7,1 % 9,5 % 2,4 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 7,1 % 10,4 % 12,8 % 
Alimentari i de begudes 5,4 % 14 % 9,3 % 
Fusta i de fabricació de mobles 5,4 % 2,5 %  4,9 % 
Material elèctric, electrònic i òptic, i maquinària 3,6 % 6 % 3,8 % 
Plàstic i cautxú 3,6 % 3,3 % 2,7 % 
Paper i arts gràfiques  1,8 % 2,9 % 2,9 % 
Químic i de productes farmacèutics 1,8 % 2,5 % 3,8 % 
Tèxtil, cuir i pell  0 % 2,7 % 3,7 % 
    
Principals serveis disponibles5      

Recollida de residus 16 120 560 13,3 %
% sobre el total de polígons 53 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 5 97 374 5,2 %
% sobre el total de polígons 17 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 4  19 200 21,1 %
% sobre el total de polígons 13 % 6 % 14 % 
Transport públic 7 132 607 5,3 %
% sobre el total de polígons 23 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 1 18 129 5,6 %
% sobre el total de polígons 3 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 17 139 765 12,2 %
% sobre el total de polígons 57 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles7      

Gas 19 190 1.008 10 %
% sobre total de polígons 63 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 22 177 988 12,6 %
% sobre total de polígons 73 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 30 291 1.410 10,3 %
% sobre total de polígons 100 % 90 % 95 % 

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 45 
Polígons del Baix Empordà sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 46 
Superfície dels polígons del Baix Empordà 
sobre el total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 47 
Parcel·les del Baix Empordà sobre el total 
de la demarcació de Girona (%)

El Baix Empordà és la cinquena comarca de 
la demarcació de Girona amb un major nom-
bre de polígons. Els seus 30 polígons estan 
repartits en catorze dels trenta-sis municipis 
de la comarca. Aquests polígons represen-
ten el 9,3 % dels polígons de la demarcació 
que han aportat informació al cens. 

Les 391 hectàrees del sòl destinat a polí-
gons de la comarca representen gairebé 
el 10 % dels polígons de la demarcació de 
Girona i l’1 % de la superfície dels polígons 
catalans. El Baix Empordà es troba entre les 
cinc primeres comarques de la demarcació 
de Girona amb una major superfície dedi-
cada a polígons.

Catorze dels trenta-sis municipis 
de la comarca tenen polígons; 
sumen, a la demarcació de Giro-
na, un 10 % del total de polígons, 
un 1 % de superfície i un 12 % de 
parcel·les 

El Baix Empordà és la segona comarca de 
la demarcació de Girona amb major nom-
bre de parcel·les disponibles (ocupades o 
no). Les 467 parcel·les disponibles a la co-
marca representen el 12 % de les parcel·les 
dels polígons de la demarcació de Girona i 
l’1 % del total de parcel·les disponibles en 
els polígons catalans.

El Baix
Empordà 
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GRÀFIC 48 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 49
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 50
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

El Baix Empordà és la tercera comarca de 
la demarcació de Girona amb el valor més 
alt de mitjana de parcel·les per polígon. 
Cada polígon de la comarca té, de mitjana, 
20 parcel·les; valor inferior al de la mitjana 
de la demarcació de Girona (22 parcel·les) i 
de Catalunya (38 parcel·les). 

Els polígons baix-empordanesos 
tenen, de mitjana, un total de 20 
parcel·les per polígon

A la comarca del Baix Empordà hi ha 2 po-
lígons per cada 10.000 habitants, la meitat 
que a la demarcació de Girona, que en 
registra 4. En canvi, Catalunya també té 2 
polígons per cada 10.000 habitants. El Baix 
Empordà és l’última comarca pel que fa al 
nombre de polígons per habitant de la de-
marcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és molt inferior a la 
mitjana de Catalunya. A la comarca del Baix 
Empordà hi ha 29 hectàrees de polígons 
per cada 10.000 habitants; valor inferior al 
de la demarcació de Girona, que és de 54, i 
al de Catalunya, que és de 39 hectàrees per 
cada 10.000 habitants. La comarca se situa 
en setè lloc entre les comarques gironines 
en superfície mitjana per habitant.
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GRÀFIC 51 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 52 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 53 
Empreses a polígons del Baix Empordà  
sobre el total de la demarcació de Girona (%)

El gràfic 51 mostra que el 54 % dels polí-
gons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix fins al 14 % amb els polígons que 
tenen una superfície d’entre 10 i 20 hectàrees. 
Els polígons d’entre 20 i 50 hectàrees se situen 
en un percentatge del 23 %, mentre que no hi 
ha cap polígon de més de 50 hectàrees. Res-
pecte al cercle interior, que correspon a la su-
perfície de polígons de Catalunya, podem ob-
servar que els percentatges es mostren molt 
semblants als de la comarca; hi ha algunes 
petites diferències en els polígons més grans 
de 50 hectàrees, amb un 5 %, i en els polígons 
de 20 a 50 hectàrees, amb un 13 %.

En el gràfic 52 es mostra que la gran majoria 
de polígons de la comarca, el 43 %, van ser 
desenvolupats a partir de l’any 2000, mentre 
que només el 7 % van ser-ho abans del 1970. 
El 41 % són polígons creats entre el 1991 i 
el 2000, mentre que un 23 % són del perío-
de 1991 i 2000. Respecte als polígons de la 
demarcació de Girona, tal com s’observa al 
cercle interior del gràfic, els percentatges són 
bastant diferents en els polígons creats abans 
del 1970, amb nou punts percentuals de di-
ferència, i en els polígons creats a partir del 
2000, amb quinze punts percentuals de dife-
rència. 

El pes dels polígons més antics de la comar-
ca respecte a la demarcació és inferior al pes 
dels polígons més nous: el 4 % dels polígons 
de la demarcació creats abans del 1970 se 
situen a la comarca, mentre que els polígons 
de la demarcació creats a partir del 2000 a la 
comarca se situa en el 14 %.

En els polígons de la comarca del Baix 
Empordà hi ha instal·lades 356 empreses, 
que representen el 9 % de les empreses 
instal·lades als polígons de la demarcació 
de Girona i un 0,8 % de les empreses ins-
tal·lades als polígons catalans. 
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GRÀFIC 54 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 55 
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 56
Polígons per usos permesos (%) El 87 % dels polígons de la comarca per-

meten l’ús industrial, un valor inferior al del 
77 % dels polígons que el permeten a la 
demarcació de Girona. Degut a la transfor-
mació actual dels espais, els polígons de 
la comarca també permeten altres usos, 
tot i que amb percentatges inferiors: el 
73 % permeten l’ús logístic, per sobre del 
51 % registrat per al total de la demarca-
ció; el 53 % permeten l’ús de serveis vin-
culats, per sota del 61 % de la demarcació 
de Girona i el total de Catalunya, i el 67 % 
permeten altres usos, per sobre de la de-
marcació de Girona i Catalunya, amb un 
63 % i un 59 %, respectivament.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de 
la comarca és del 68 %; valor inferior al 
registrat a la demarcació de Girona, del 
75 %, i al dels polígons catalans, del 73 %. 

A la comarca hi ha, de mitjana, 17 empre-
ses instal·lades per  polígon; valor igual al 
de les 17 empreses per polígon que hi ha 
a la demarcació de Girona i inferior a les 
38 empreses per polígon que hi ha regis-
trades a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empreses 
instal·lades en els polígons del Baix Em-
pordà són les activitats de serveis, amb un 
21 %; les activitats comercials i d’automoció, 
i altres mitjans de transport, amb un 16 % i 
un 13 %, respectivament, del total de la co-
marca. Seguidament, destaquen, amb un 
7 %, les activitats logístiques, altres activitats 
industrials, les d’altres productes minerals 
no metàl·lics, i les del sector metal·lúrgic i de 
fabricació de productes metàl·lics. 

Per contra, observem que les activitats que 
tenen menys pes a la comarca són les del 
material elèctric, òptic i de maquinària, i les 
del plàstic i cautxú, amb un 4 % ambdues 
activitats, i les del paper i arts gràfiques i les 
del sector químic i de productes farmacèu-
tics, amb un 2 %. Les activitats de tèxtil, cuir 
i pell no les trobem a la comarca.

GRÀFIC 57
Sectors d’activitat predominant al
Baix Empordà i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 58 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

El Baix Empordà és la quarta comarca gi-
ronina amb més polígons que disposen de 
servei de recollida de residus. El 53 % dels 
polígons en tenen, un valor molt per sobre 
del 37 % del total dels polígons de la demar-
cació i del 38 % del total català. El 3 % dels 
polígons catalans que disposen d’aquest 
servei es troben en aquesta comarca. 

Setze polígons dels trenta de la 
comarca disposen de servei de 
recollida de residus propi
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Només 5 dels 30 polígons de la comarca 
tenen central depuradora col·lectiva. Aquest 
17 % està per sota del percentatge de la 
demarcació de Girona, que és d’un 30 %, 
i del total de Catalunya, que és d’un 25 %. 
En nombres absoluts, el Baix Empordà és la 
cinquena comarca gironina amb un major 
nombre de polígons que disposen del servei 
de central depuradora. 

Només quatre polígons baix-empordanesos 
disposen d’algun tipus d’entitat de gestió. 
Aquest valor correspon al 13 % dels 30 polí-
gons del Baix Empordà; el doble respecte al 
6 % de la demarcació de Girona, però molt 
similar al 14 % del total de polígons de Cata-
lunya que disposen del servei. 

Un 23 % dels polígons de la comarca dis-
posen de transport públic (bus a l’entrada 
del polígon o estació de tren com a màxim 
a 500 metres del polígon); valor per sota del 
41 % dels polígons de la demarcació i dels 
polígons catalans. Un 5 % dels polígons de 
la demarcació que disposen de transport 
públic es troben al Baix Empordà. El Baix 
Empordà és la cinquena comarca amb ma-
jor nombre de polígons que disposen de 
transport públic.

GRÀFIC 59
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 60
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 61 
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 63
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 64 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 62 
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible (%)

Només un polígon baix-empordanès dispo-
sa de servei de seguretat i vigilància; cor-
respon al 3 % del total de polígons de la 
comarca, percentatge inferior al 6 % de la 
demarcació de Girona i al 9 % dels polígons 
catalans. 

Dels trenta polígons de la comar-
ca dinou disposen de subminis-
trament de gas; vint-i-dos, de 
fibra òptica, i trenta, d’estació 
transformadora 

Més de la meitat dels polígons de la comar-
ca han estat recepcionats definitivament; 
percentatge per sobre del 43 % dels po-
lígons de la demarcació de Girona i molt 
semblant al percentatge dels polígons ca-
talans. El 12 % dels polígons de la demar-
cació de Girona que han estat recepcionats 
definitivament es troben al Baix Empordà. 

El 63 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats; percentatge superior al de la de-
marcació de Girona, que és d’un 59 %, i al 
del total de polígons catalans, d’un 68 %. El 
10 % dels polígons de la demarcació que 
tenen accés a gas es troben a la comarca 
del Baix Empordà. 
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GRÀFIC 65 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 66 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajun-
taments i validada per la Secretaria de Te-
lecomunicacions, a través de la consulta 
pública a les operadores d’aquest servei, 
el 73 % dels polígons baix-empordanesos 
disposen d’un punt d’accés a fibra òptica a 
l’entrada del polígon; valor superior al 54 % 
del total de la demarcació de Girona i al 
67 % del total català. Un 13 % dels polígons 
de la demarcació de Girona amb fibra òp-
tica disponible es troben a la comarca del 
Baix Empordà. 

El 100 % dels polígons de la comarca dis-
posen d’estació i/o subestació transforma-
dora pròpia, un valor per sobre del 90 % 
dels polígons de la demarcació de Girona 
i del 95 % dels polígons catalans. El 10 % 
dels polígons de la demarcació amb estació 
i/o subestació transformadora disponible es 
troben a la comarca del Baix Empordà. 
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Polígons d’activitat econòmica  
del Baix Empordà

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

Font: Elaboració PròPia.

 Begur P-74 / Riera d’Esclanyà 24 
 Bisbal d’Empordà, la Polígon Industrial l’Aigüeta A-1 8,3
  Polígon Industrial l’Aigüeta A-2 6,5
  Polígon Industrial l’Aigüeta B-1 3,6
   Polígon Industrial l’Aigüeta B-2 4,9 
 Calonge i Sant Antoni Parc d’Activitats Econòmiques de Calonge (PAEC) 22,1 
 Castell-Platja d’Aro UA/C3 El Carrilet Mod 2,9
   UA/P4 Els Tallers de Fanals 6 
 Corçà Sector del Rissec 5
   Torreguinarda 26,3 
 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura Sector SUP CR3 11,3 
 Forallac Polígon Industrial de la Bordeta 2,3
   Polígon Industrial V-2 48,7 
 Mont-ras SAU 1C Industrial 6,4
   SAU 4 5,4 
 Palafrugell Antiga zona industrial 13,6
  Brugueres II 8,3
  Circumval·lació Nord 16,9
  Circumval·lació Nord - Les Brugueres 17,9
  La Fanga 10
   Vins i Licors Grau 3,6 
 Sant Feliu de Guíxols Bujons Industrial - Sant Amanç 21,4 
 Santa Cristina d’Aro SUD-15 Sector Molí d’en Reixach - Bernades (discontinu) 34,4
   SUD-16 Sector Molí d’en Tarrés 15,1 
 Torroella de Montgrí Polígon industrial de Torroella de Montgrí 38,1
  Zona industrial ctra. de Palafrugell 2,5
   Zona industrial ctra. de Sant Jordi 3,4 
 Ullà Mansana indus. Persianes Prats 1,1
   Polígon industrial d’Ullà 10,5 
 Vall-llobrega P. parcial industrial i de serveis portuaris 10,5

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Població1  16.524 763.988 7.543.825 2,2 %
Superfície (km²) 348,8 5.933 32.108 5,9 %
Densitat de població (hab./km2) 47 127 237 
Municipis2 17 223 947 7,6 %
Municipis amb PAE 1 97 405 1 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals    
Polígons 9 324 1.480 2,8 %
Superfície (ha) 50,8 4.130 29.858,5 1,2 %
Parcel·les 65 3.836 44.004 1,7 %
Parcel·les per polígon 16 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 5 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 28,4 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        

< 10 ha 7 211 781 3,3 %
10 ha - 20 ha 2 56 267 3,6 %
20 ha - 50 ha 0 43 308 0 %
> 50 ha 0 14 124 0 %
    
Any de creació3        

Abans de 1970 3 52 180 5,8 %
1970-1990 1 114 451 0,9 %
1991-2000 3 68 375 4,4 %
Després de 2000 2 90 474 2,2 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat4      

Empreses 24 3.789 45.398 0,6 %
Empreses per polígon 12 17 38 
Ocupabilitat 81 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        

Industrial 56 % 77 % 88 % 
Logístic 56 % 51 % 53 % 
Serveis 56 % 61 % 61 % 
Altres 56 % 63 % 59 % 
 

Dades principals de la Cerdanya,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Cerdanya Catalunya % Cerdanya / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. S’han inclòs tots els municipis de la Cerdanya (gironina i lleidatana).
3. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
4. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants5      

Activitats de serveis  20 % 11,6 % 13,6 % 
Alimentari i de begudes 20 % 14 % 9,3 % 
Altres activitats industrials 20 % 12,5 % 13 % 
Fusta i de fabricació de mobles 20 % 2,5 % 4,9 % 
Material elèctric, electrònic i òptic, i maquinària 20 % 6 % 3,8 % 
Activitats comercials 0 % 7,6 % 11 % 
Activitats logístiques 0 % 8,7 % 9,1 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 0 % 9,5 % 2,4 % 
Automoció i altres mitjans de transport 0 % 5,6 % 7 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 0 % 10,4 % 12,8 % 
Paper i arts gràfiques  0 % 2,9 % 2,9 % 
Plàstic i cautxú 0 % 3,3 % 2,7 % 
Químic i de productes farmacèutics 0 % 2,5 % 3,8 % 
Tèxtil, cuir i pell  0 % 2,7 % 3,7 % 
    
Principals serveis disponibles6      

Recollida de residus 5 120 560 4,2 %
% sobre el total de polígons 56 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva7 1 97 374 1 %
% sobre el total de polígons 11 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 0 19  200 0 %
% sobre el total de polígons 0 % 6 % 14 % 
Transport públic 4 132 607 3 %
% sobre el total de polígons 44 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 0 18 129 0 %
% sobre el total de polígons 0 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 5 139 765 3,6 %
% sobre el total de polígons 56 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles8      

Gas 4 190 1.008 2,1 %
% sobre el total de polígons 44 % 59 % 68 % 
Fibra òptica9 2 177 988 1,1 %
% sobre el total de polígons 22 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 5 291 1.410 2,1 %
% sobre el total de polígons 56 % 90 % 95 % 

5. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
6. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
7. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
8. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
9. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 67 
Polígons de la Cerdanya sobre el total 
de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 68
Superfície dels polígons de la Cerdanya sobre 
el total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 69 
Parcel·les de la Cerdanya sobre el total de 
la demarcació de Girona (%)

La Cerdanya és la comarca més petita de la 
demarcació de Girona quant a nombre de 
polígons. Els seus 9 polígons estan repartits 
en un dels disset municipis de la comarca. 
Aquests polígons representen el 2,8% dels 
polígons de la demarcació de Girona, i el 
0,6 % dels polígons catalans que han apor-
tat informació al cens. 

Les 51 hectàrees del sòl destinat a polígons 
de la comarca representen gairebé l’1 % 
dels polígons de la demarcació de Giro-
na i el 0,2 % de la superfície dels polígons 
catalans. La Cerdanya és la comarca amb 
menor nombre d’hectàrees per polígon a la 
demarcació de Girona, degut al nombre re-
duït de polígons que té. 

Només dos dels dissets municipis 
de la comarca tenen polígons; 
que representen el 3 % de po-
lígons, l’1 % de la superfície i el 
2 % de les parcel·les de la de-
marcació de Girona 

La Cerdanya té un total de 65 parcel·les 
disponibles a la comarca, que representen 
el 2 % de les parcel·les dels polígons de la 
demarcació de Girona i el 0,1 % del total 
de parcel·les disponibles en els polígons 
catalans.

La
Cerdanya
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GRÀFIC 70 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 71
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 72
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

La Cerdanya és la sisena comarca de la 
demarcació de Girona amb el valor més 
alt quant a nombre mitjà de parcel·les per 
polígon. Cada polígon té de mitjana, 16 par-
cel·les; valor inferior al de la mitjana de la 
demarcació de Girona i de Catalunya, amb 
un 22 % i un 38 %, respectivament.

Els polígons cerdans tenen, de 
mitjana, un total de 16 parcel·les 
per polígon

A la comarca de la Cerdanya hi ha 5 polí-
gons per cada 10.000 habitants; valor su-
perior al de la demarcació de Girona, que 
en registra 4. Per contra, els valors de Cata-
lunya són molt inferiors: 2 polígons per cada 
10.000 habitants. La Cerdanya és la tercera 
comarca amb més polígons per habitant de 
la demarcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és inferior a la mitja-
na de Catalunya. A la comarca de la Cer-
danya hi ha 28 hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants; valor inferior al de 
la demarcació de Girona, que és de 54, i 
al de Catalunya, que és de 39 hectàrees 
per cada 10.000 habitants. La Cerdanya és 
la comarca amb menor nombre d’hectàre-
es de polígons per cada 10.000 habitants, 
tant per les dimensions reduïdes del territori 
com pel nombre de polígons
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GRÀFIC 73 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 74 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 75 
Empreses a polígons de la Cerdanya sobre 
el total de la demarcació de Girona (%)

En el gràfic 73 es mostra que el 78 % dels po-
lígons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix fins al 14 % amb els polígons que 
tenen una superfície d’entre 10 i 20 hectàre-
es. A la comarca no hi ha polígons de més 
de 20 hectàrees. Respecte al cercle interior, 
que correspon a la superfície de polígons de 
demarcació de Girona, podem observar que 
els percentatges són molt diferents als de la 
comarca: els polígons de 20 a 50 hectàrees 
se situen en un 13 %, i els de més de 50 hec-
tàrees, en un 5 %.

En el gràfic 74 es mostra que el 22 % dels 
polígons van ser creats a partir de l’any 
2000, i el 34 %, abans del 1970. El 33 % són 
els polígons creats entre el 1991 i el 2000, 
mentre que només un 11 % dels polígons 
van ser creats entre el 1970 i el 1990. 

Respecte als polígons de la demarcació de 
Girona, tal com s’observa al cercle interior 
del gràfic, els percentatges són bastant dife-
rents, sobretot pel que fa als polígons creats 
abans del 1970, amb una diferència de di-
vuit punts percentuals menys, i els polígons 
creats entre el 1991 i el 2000, amb 20 punts 
percentuals menys. 

En els polígons de la comarca de la Cer-
danya hi ha instal·lades 24 empreses; un 
0,6 % de les empreses instal·lades als 
polígons de la demarcació de Girona i 
un 0,1 % de les empreses instal·lades als 
polígons catalans. 
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GRÀFIC 76 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 77 
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 78 
Polígons per usos permesos (%)

El 56 % dels polígons de la comarca perme-
ten l’ús industrial; valor inferior al 77 % dels 
polígons que el permeten a la demarcació 
de Girona. Degut a la transformació actu-
al dels espais, els polígons de la comarca 
també permeten altres usos, amb percen-
tatges que varien: el 56 % permeten l’ús 
logístic, per sobre del 51 % registrat per al 
total de la demarcació; el 56 % permeten 
l’ús de serveis vinculats, per sota del 61 % 
de la demarcació de Girona i el total de Ca-
talunya, i el 56 % permeten altres usos, per 
sota de la demarcació de Girona i Catalu-
nya, amb el 63 % i el 59 %, respectivament.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 81 %, un dels valors més 
alts de les comarques gironines i que està 
per sobre dels valors mitjans de la demar-
cació de Girona, del 75 %, i de Catalunya, 
del 73 %. 

A la comarca hi ha, de mitjana, 12 empreses 
instal·lades per  polígon; valor inferior a les 
17 empreses per polígon que hi ha a la de-
marcació de Girona i a les 38 empreses per 
polígon que hi ha registrades a Catalunya. 
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Les activitats de les empreses instal·lades 
en els polígons la Cerdanya estan agrupa-
des en cinc grups diferents, que represen-
ten el 20 % cada un: activitats de serveis; 
alimentari i de begudes; altres activitats in-
dustrials; fusta i fabricació de mobles, i ma-
terial elèctric, electrònic i òptic, i maquinària.

Totes les altres activitats no formen part 
dels sectors d’activitat econòmica de la co-
marca de la Cerdanya. 

GRÀFIC 79
Sectors d’activitat predominant a la  
Cerdanya i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 80 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

La Cerdanya és la segona comarca giro-
nina, conjuntament amb la Garrotxa, amb 
més polígons que disposen de servei de re-
collida de residus. El 56 % dels polígons en 
disposen; percentatge molt per sobre del 
37 % del total dels polígons de la demarca-
ció i del 38 % del total català. El 0,9 % dels 
polígons catalans que disposen d’aquest 
servei se situen en aquesta comarca. 

Cinc dels nou polígons de la 
comarca disposen de servei de 
recollida de residus propi
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Un de cada nou polígons de la comarca te-
nen central depuradora col·lectiva. Aquest 
percentatge se situa per sota del de la 
demarcació de Girona, representat amb 
un 30 %, i també del 25 % del total dels 
polígons catalans. En nombres absoluts, 
la Cerdanya és la setena comarca gironi-
na amb un major nombre de polígons que 
disposen d’aquest servei.

Cap dels polígons de la Cerdanya disposa 
d’algun tipus d’entitat de gestió. 

Cap dels polígons de la Cerda-
nya disposa d’entitat de gestió, 
però el 44 % dels polígons dis-
posen de transport públic

Quatre de cada nou polígons cerdans dis-
posen de transport públic (bus a l’entrada 
del polígon o bé estació de tren com a mà-
xim a 500 metres del polígon), proporció 
superior al 41 % dels polígons de la demar-
cació i de Catalunya. Un 3 % dels polígons 
de la demarcació que disposen de trans-
port públic es troben a la Cerdanya. En 
nombres absoluts, la Cerdanya és la quarta 
comarca amb més polígons accessibles en 
transport públic.

GRÀFIC 81
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 82
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 83 
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 85
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 86 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 84
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible (%)

Cap dels polígons de la comarca de la 
Cerdanya disposa de servei de seguretat 
i vigilància. 

Dels nou polígons de la comar-
ca, quatre disposen de submi-
nistrament de gas, dos polígons 
tenen fibra òptica i sis disposen 
d’estació transformadora

El 56 % dels polígons de la comarca han 
estat recepcionats definitivament; percen-
tatge per sobre del 43 % dels polígons de 
la demarcació de Girona i més semblant al 
percentatge dels polígons catalans. El 4 % 
dels polígons de la demarcació de Girona 
que han estat recepcionats definitivament 
es troben a la comarca. En nombres abso-
luts, la Cerdanya és la quarta comarca de 
la demarcació amb més polígons recepcio-
nats definitivament.  

El 44 % dels polígons de la comarca te-
nen accés a gas en qualsevol de les seves 
modalitats; percentatge molt inferior al de 
la demarcació de Girona, que se situa en 
el 59 %, i al del total de polígons catalans, 
amb un 68 %. Un 1 % dels polígons de la 
demarcació que tenen accés a gas es tro-
ben a la comarca. En nombres absoluts, la 
Cerdanya és la vuitena comarca gironina 
amb més polígons amb subministrament 
de gas disponible. 
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GRÀFIC 87 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 88 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Teleco-
municacions, a través de la consulta pública 
a les operadores d’aquest servei, el 22 % 
dels polígons de la Cerdanya disposen d’un 
punt d’accés a fibra òptica a l’entrada del po-
lígon, mentre que a la demarcació de Girona 
el valor és del 55 % i a Catalunya, del 67 %.  

Un 67 % dels polígons de la comarca dispo-
sen d’estació i/o subestació transformadora 
pròpia; valor per sota del 90 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i del 95 % dels 
polígons catalans. El 2 % dels polígons de 
la demarcació amb estació i/o subestació 
transformadora disponible se situen a la co-
marca de la Cerdanya. 
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Polígons d’activitat econòmica  
a la Cerdanya

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

Font: Elaboració PròPia.

 Bellver de Cerdanya Pla de Codina 13,6 
 Puigcerdà Closa I 1,5
  Closa II 1,8
  El Mallol Nou 4,5
  Sector estació (PIC) 6,1
  SUP 25 (PIC) 4
  SUP-24 industrial Sant Marc 6,1
  Supeco - Carrefour 1,3
  SUrD 44 industrial Camí de la Vinyola 11,9

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Població1  56.613 763.988 7.543.825 7,4 %
Superfície (km²) 734,6 5.933 32.108 12,4 %
Densitat de població (hab./km2) 77 127 237 
Municipis 21 223 947 9,4 %
Municipis amb PAE 11 97 405 11,3 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals    
Polígons 59 324 1.480 18,2 %
Superfície (ha) 420,5 4.130 29.858,5 10,2 %
Parcel·les 652 3.836 44.004 17 %
Parcel·les per polígon 18 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 10,4 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 74,3 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        

< 10 ha 47 211 781 22,3 %
10 ha - 20 ha 8 56 267 14,3 %
20 ha - 50 ha 4 43 308 9,3 %
> 50 ha 0 14 124 0 %
    
Any de creació2        

Abans de 1970 4 52 180 7,7 %
1970-1990 24 114 451 21,1 %
1991-2000 11 68 375 16,2 %
Després de 2000 20 90 474 22,2 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3      

Empreses 288 3.789 45.398 7,6 %
Empreses per polígon 8 17 38 
Ocupabilitat 81 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        

Industrial 78 % 77 % 88 % 
Logístic 44 % 51 % 53 % 
Serveis 59 % 61 % 61 % 
Altres 63 % 63 % 59 % 
 

Dades principals de la Garrotxa,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Garrotxa Catalunya % Garrotxa / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4      

Alimentari i de begudes 16,5 % 14 % 9,3 %
Altres activitats industrials 15,7 % 12,5 % 13 %
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 15,7 % 10,4 % 12,8 %
Automoció i altres mitjans de transport 7 % 5,6 % 7 %
Material elèctric, electrònic i òptic, i maquinària 6,1 % 6 % 3,7 %
Paper i arts gràfiques  6,1 % 3 % 3 %
Químic i de productes farmacèutics 6,1 % 2,5 % 3,8 %
Activitats de serveis  5,2 % 11,6 % 13,6 %
Activitats logístiques 5,2 % 8,7 % 9,1 %
Plàstic i cautxú 4,3 % 3,3 % 2,7 %
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 3,5 % 9,5 % 2,4 %
Tèxtil, cuir i pell  3,5 % 2,7 % 3,7 %
Activitats comercials 2,6 % 7,6 % 11 %
Fusta i de fabricació de mobles 2,6 % 2,5 % 4,9 % 
    
Principals serveis disponibles5      

Recollida de residus 33 120 560 27,5 %
% sobre el total de polígons 56 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 14 97 374 14,4 %
% sobre el total de polígons 24 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 2 19 200 10,5 %
% sobre el total de polígons 3 % 6 % 14 % 
Transport públic 38 132 607 28,8 %
% sobre el total de polígons 64 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 1 18 129 5,6 %
% sobre el total de polígons 2 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 21 139 765 15,1 %
% sobre el total de polígons 36 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles7      

Gas 40 190 1.008 21,1 %
% sobre el total de polígons 68 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 41 177 988 23,2 %
% sobre el total de polígons 69 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 57 291 1.410 19,6 %
% sobre el total de polígons 97 % 90 % 95 % 
 

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 89 
Polígons de la Garrotxa sobre el total 
de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 90
Superfície dels polígons de la Garrotxa sobre 
el total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 91 
Parcel·les de la Garrotxa sobre el total de la 
demarcació de Girona (%)

La Garrotxa, amb 59 polígons, és la terce-
ra comarca gironina amb un major nombre 
de polígons. Els seus polígons estan re-
partits en onze dels vint-i-un municipis de 
la comarca. Aquests polígons representen 
el 18 % dels polígons de la demarcació de 
Girona i el 4 % dels polígons catalans que 
han aportat informació. 

Les 420 hectàrees del sòl destinat a polí-
gons de la comarca representen el 10 % 
dels polígons de la demarcació de Girona 
i l’1 % de la superfície dels polígons cata-
lans. La Garrotxa és la quarta comarca amb 
un major nombre d’hectàrees per polígon a 
la demarcació de Girona.

Les 420 hectàrees del sòl desti-
nat a polígons de la comarca re-
presenten el 10 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i 
l’1 % de la superfície dels polí-
gons catalans. La Garrotxa és la 
quarta comarca amb un major 
nombre d’hectàrees per polígon 
a la demarcació de Girona

La Garrotxa és la quarta comarca gironina 
en nombre de parcel·les disponibles (ocu-
pades o no). Té un total de 652 parcel·les 
disponibles a la comarca, que representen 
el 17 % de les parcel·les dels polígons de la 
demarcació de Girona, i gairebé el 2 % del 
total de parcel·les disponibles en els polí-
gons catalans.

La
Garrotxa
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GRÀFIC 92 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 93
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 94
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

La Garrotxa és la quarta comarca de la de-
marcació de Girona amb un valor més alt 
del nombre mitjà de parcel·les per polígon. 
Cada polígon de la comarca té, de mitjana, 
18 parcel·les; valor inferior al de la mitjana 
de la demarcació de Girona i de Catalunya, 
amb 22 i 38 parcel·les, respectivament.

Els polígons de la Garrotxa te-
nen, de mitjana, un total de 18 
parcel·les per polígon, 10 polí-
gons per cada 10.000 habitants 
i 74 hectàrees per cada 10.000 
habitants

A la comarca de la Garrotxa hi ha 10 polí-
gons per cada 10.000 habitants; valor molt 
superior al de la demarcació de Girona, que 
en registra 4. En canvi, Catalunya té uns 
valors molt inferiors: 2 polígons per cada 
10.000 habitants. La Garrotxa és la segona 
comarca amb més polígons per habitants 
de la demarcació.  

La superfície mitjana per habitant dels polí-
gons de la comarca és superior a la mitjana 
de la demarcació i de Catalunya. A la co-
marca de la Garrotxa hi ha 74 hectàrees de 
polígons per cada 10.000 habitants; valor 
per sobre del de la demarcació de Girona, 
que és de 54, i del de Catalunya, que és 
de 39 hectàrees per cada 10.000 habitants. 
La Garrotxa és la primera comarca amb un 
major nombre d’hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants.
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GRÀFIC 95 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 96 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 97 
Empreses a polígons de la Garrotxa sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

En el gràfic 95 es mostra que el 80 % dels po-
lígons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix fins al 14 % amb els polígons que 
tenen una superfície d’entre 10 i 20 hectàrees. 
Els polígons d’entre 20 i 50 hectàrees repre-
senten el 7 % i no hi ha polígons de més de 
50 hectàrees a la comarca. Respecte al cer-
cle interior, que correspon a la superfície de 
polígons de la demarcació de Girona, podem 
observar que els percentatges són semblants 
als de la comarca. 

En el gràfic 96 es mostra que el 34 % dels po-
lígons van ser creats a partir de l’any 2000, i 
només el 7 %, abans del 1970. La gran ma-
joria de polígons, el 41 % en concret, van ser 
desenvolupats entre el 1970 i el 1990, mentre 
que els polígons creats entre el 1991 i el 2000 
representen un 18 %. Respecte als polígons 
de la demarcació de Girona, tal com s’obser-
va al cercle interior del gràfic, els percentatges 
són bastant semblants, amb un augment sig-
nificatiu dels polígons creats abans del 1970, 
el 16 %, i els polígons creats a partir del 2000, 
que presenten 6 punts percentuals menys que 
a la comarca. 

El pes dels polígons antics de la comarca, res-
pecte a la demarcació, és inferior al pes dels 
polígons més nous: el 8 % dels polígons de la 
demarcació creats abans del 1970 es troben a 
la comarca, mentre que els polígons de la de-
marcació creats a partir del 2000 a la comarca 
representen el 22 %.

En els polígons de la comarca de la Garrotxa 
hi ha instal·lades 288 empreses; un 8 % de les 
empreses instal·lades als polígons de la de-
marcació de Girona i un 0,6 % de les empre-
ses instal·lades als polígons catalans.
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GRÀFIC 98 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 99 
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 100 
Polígons per usos permesos (%) El 78 % dels polígons de la comarca per-

meten l’ús industrial; valor superior al del 
77 % dels polígons que el permeten a la 
demarcació de Girona. Degut a la trans-
formació actual dels espais, els polígons 
de la comarca també permeten altres 
usos, tot i que amb percentatges infe-
riors: el 44 % permeten l’ús logístic, valor 
per sota del 51 % registrat per al total de 
la demarcació; el 59 % permeten l’ús de 
serveis vinculats, valor per sota del 61 % 
de la demarcació de Girona i del total de 
Catalunya, i el 63 % permeten altres usos, 
valor igual que el de la demarcació de Gi-
rona, del 63 %, i superior al de Catalunya, 
del 59 %.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 81 %; valor superior al 
registrat a la demarcació de Girona, del 
75 %, i als polígons catalans, del 73 %. 

A la comarca hi ha, de mitjana, 8 empre-
ses instal·lades per polígon; valor inferior 
a les 17 empreses per polígon que hi ha 
a la demarcació de Girona i a les 38 em-
preses per polígon que hi ha registrades a 
Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empreses 
instal·lades en els polígons de la Garrotxa 
són les del sector alimentari i de begudes, 
amb un 17 %, altres activitats industrials i les 
del sector metal·lúrgic i de fabricació de pro-
ductes metàl·lics, amb un 16 % cada una.  

El nombre d’empreses que tenen menys 
pes a la comarca són les del sector d’activi-
tats de serveis i les d’activitats logístiques, 
amb un 5 % cada una, i les del plàstic i el 
cautxú, amb un 4 %. 

La resta de sectors són el d’altres produc-
tes minerals no metàl·lics, el del tèxtil, el cuir 
i la pell, el d’activitats comercials i el de la 
fusta i la fabricació de mobles, amb un 3 % 
cada un.

GRÀFIC 101
Sectors d’activitat predominant a la  
Garrotxa i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 102 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

La Garrotxa és la segona comarca gironina 
amb més polígons que disposen de servei 
de recollida de residus. El 56 % dels po-
lígons en tenen; valor molt per sobre del 
37 % del total dels polígons de la demar-
cació i del 38 % del total català. El 6 % dels 
polígons catalans que disposen d’aquest 
servei se situen en aquesta comarca. 

Sis de cada deu polígons de la 
comarca disposen de servei de 
recollida de residus propi
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Dos de cada deu polígons de la comar-
ca tenen central depuradora col·lectiva. 
Aquest 24 % dels polígons de la comarca 
que tenen depuradora és inferior al percen-
tatge de la demarcació de Girona, repre-
sentat amb un 30 %, i també al 25 % del 
total dels polígons catalans. En nombres 
absoluts, la Garrotxa és la quarta comarca 
gironina amb un major nombre de polígons 
que disposen d’aquest servei.

El 3 % dels polígons de la Garrotxa dispo-
sen d’entitat de gestió, mentre que aquest 
valor és del 6 % a la demarcació de Girona 
i del 14 % a Catalunya. 

Un 24 % dels polígons de la Gar-
rotxa disposen de central depu-
radora, mentre que només un 
3 % disposen d’entitat de ges-
tió. Els polígons que disposen 
de transport públic representen 
el 64 %

Sis de cada deu polígons de la comarca 
disposen de transport públic (bus a l’entra-
da del polígon o bé estació de tren com a 
màxim a 500 metres del polígon), un 64 %; 
proporció superior al 41 % dels polígons de 
la demarcació i dels polígons catalans. Un 
29 % dels polígons de la demarcació que 
disposen de transport públic es troben a la 
Garrotxa. En nombres absoluts, la Garrotxa 
és la primera comarca amb més polígons 
accessibles en transport públic.

GRÀFIC 103
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 104
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 105 
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 107
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 108 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 106
Polígons amb servei de vigilància i  
seguretat disponible (%)

Només el 2 % dels polígons de la comarca 
de la Garrotxa disposen de servei de segu-
retat i vigilància. 

Més de la meitat dels polígons 
de la comarca disposen de sub-
ministrament de gas, de fibra 
òptica i d’estació i/o subestació 
transformadora 

El 36 % dels polígons de la comarca han 
estat recepcionats definitivament; percen-
tatge per sota del 43 % dels polígons de la 
demarcació de Girona i del 52 % dels po-
lígons de Catalunya. El 15 % dels polígons 
de la demarcació de Girona que han estat 
recepcionats definitivament es troben a la 
comarca. En nombres absoluts, la Garrotxa 
és la sisena comarca de la demarcació amb 
més polígons recepcionats definitivament.  

El 68 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats, percentatge superior al de la de-
marcació de Girona, que se situa en el 59 % 
i molt similar al del total de polígons cata-
lans, amb un 68 %. Un 21 % dels polígons 
de la demarcació que tenen accés a gas es 
troben a la comarca. En nombres absoluts, 
la Garrotxa és la segona comarca gironina 
amb més polígons amb subministrament de 
gas disponible. 
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GRÀFIC 109 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 110 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajun-
taments i validada per la Secretaria de Te-
lecomunicacions, a través de la consulta 
pública a les operadores d’aquest servei, la 
Garrotxa té un 70 % de polígons amb algun 
punt d’accés a fibra òptica a l’entrada del 
polígon, mentre que el valor és inferior a la 
demarcació de Girona, amb un 54 %, i al 
total de polígons catalans, amb un 67 %.  

Un 97 % dels polígons de la comarca dis-
posen d’estació i/o subestació transforma-
dora pròpia, valor per sobre del 90 % dels 
polígons de la demarcació de Girona i del 
95 % dels polígons catalans. El 20 % dels 
polígons de la demarcació amb estació i/o 
subestació transformadora disponible se si-
tuen a la comarca de la Garrotxa. 
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Polígons d’activitat econòmica  
a la Garrotxa

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

 Argelaguer Can Portella 12,8  
 
 Besalú Camp de les Forques 6
  Can Ring 7,3
  Ctra. de Figueres 1,5
  Ctra. d’Olot / La Marginera 5,5
  Les Arrals 2,8 
 Olot Can Gou 1
  Polígon industrial La Canya - Cuní 8,1
  Polígon industrial La Canya - Escola Llar 11,6
  Polígon industrial La Guardiola 10,5
  Polígon industrial Les Mates 10,4
  Polígon industrial Pla de Baix 30
  Polígon industrial Sant Roc 5,6
  Sector industrial Les Tries 7,2
  Sòl industrial c. França 3,5
  Sòl industrial Verge de la Guia 0,9
  Sòl industrial c. Cervantes 1,8
  Sòl industrial c. Consell de Cent 2,2
  Sòl industrial c. Maragall 1,1
  Sòl industrial c. Terrassa 1,7
  Sòl industrial ctra. la Canya 4,8
  Sòl industrial ctra. Sant Joan de les Abadesses 1,6
  Sòl industrial La Canya - Molí d’en Noc 3,8
  Sòl industrial La Rodona 2,1
  Sòl industrial Pont de la Ceràmica 1,1
  Sòl industrial Sant Andreu 1,6
   Sòl urbanitzable consolidat Indústria Càrnica 1,4 
 Planes d’Hostoles, les Industrial de l’Estació 3
   Productos Cárnicos Pirene, SA 2,1 
 Preses, les Polígon industrial de les Preses 41,6 
 Sant Feliu de Pallerols Font Sants, SA 0,6
  Pla de Llongafollia 9,6
  Zona activitat industrial 0,3
   Zona Industrial d’Eixample (Trigimod) 0,9

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Font: Elaboració PròPia.

Municipi Nom1 Superfície (ha)

 Sant Ferriol Sector Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell,  
  àmbit est i sòl urbà industrial del camí de Juïnyà 16,7
   Sector Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell, 
  àmbit oest 9,2 
 Sant Jaume de Llierca Can Coma 4,2
  Poliger 1 7,8
  Poliger 2 8,2
  Polígon industrial Pla de Politger, sector nord 4,2
  Tralsa 13,5
   Tritexa 4  
 
 Sant Joan les Fonts GREFACSA 1,6
  La Sebastiana 1,5
  Les Coromines 2,2
  Polígon industrial Cisteller 11,8
  Polígon industrial de Begudà 40,2
  Sant Cosme 5,1
  Zona industrial en trama urbana 0,8
  Zona industrial La Roureda 2
   Zona industrial Rusiñol 2,7 
 Vall de Bianya, la Els Morrals 32,3
  Hostal Nou 8,6
   Llocalou 2,5 
 Vall d’en Bas, la Les Preses 6,2
  Polígon industrial La Serra 7,3
  S/n, la Vall d’en Bas 1 3,4
  S/n, la Vall d’en Bas 2 14,6
  Societat Agrària de Transformació (SAT) 4
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Població1  190.786 763.988 7.543.825 25 %
Superfície (km²) 575,6 5.933 32.108 9,7 %
Densitat de població (hab./km2) 331 127 237 
Municipis 27 223 947 12,1 %
Municipis amb PAE 17 97 405 17,5 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals    

Polígons 65 324 1.480 20,1 %
Superfície (ha) 994,1 4.130 29.858,5 24,1 %
Parcel·les 680 3.836 44.004 17,7 %
Parcel·les per polígon 23 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 3,41 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 52,1 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        

< 10 ha 38 211 781 18 %
10 ha - 20 ha 10 56 267 17,9 %
20 ha - 50 ha 14 43 308 32,6 %
> 50 ha 3 14 124 21,4 %
    
Any de creació2        

Abans de 1970 15 52 180 28,8 %
1970-1990 25 114 451 21,9 %
1991-2000 12 68 375 17,6 %
Després de 2000 13 90 474 14,4 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3      

Empreses 1.075 3.789 45.398 28,4 %
Empreses per polígon 26 17 38 
Ocupabilitat 74 % 77 % 73 % 
    
Usos permesos        

Industrial 78 % 77 % 88 % 
Logístic 28 % 51 % 53 % 
Serveis 54 % 61 % 61 % 
Altres 62 % 63 % 59 % 

Dades principals del Gironès, 
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Gironès Catalunya %  Gironès / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4    

Alimentari i de begudes 20 % 14 % 9,3 % 
Activitats logístiques 12,2 % 8,7 % 9,1 % 
Activitats de serveis  11,1 % 11,6 % 13,6 % 
Automoció i altres mitjans de transport 11,1 % 5,6 % 6,9 % 
Material elèctric, electrònic i òptic, i maquinària 8,9 % 6 % 3,8 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 7,8 % 10,4 % 12,8 % 
Fusta i de fabricació de mobles 6,7 % 2,6 % 4,9 % 
Activitats comercials 5,6 % 7,6 % 11 % 
Altres activitats industrials 5,6 % 12,6 % 13 % 
Paper i arts gràfiques  5,6 % 3 % 2,9 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 2,2 % 9,5 % 2,4 % 
Químic i de productes farmacèutics 2,2 % 2,6 % 3,8 % 
Tèxtil, cuir i pell  1,1 % 2,7 % 3,7 % 
Plàstic i cautxú 0 % 3,3 % 2,7 %  
    
Principals serveis disponibles5      

Recollida de residus 8 120 560 6,7 %
% sobre el total de polígons 12 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 24 97 374 24,7 %
% sobre el total de polígons 37 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 2 19 200 10,5 %
% sobre el total de polígons 3 % 6 % 14 % 
Transport públic 31 132 607 23,5 %
% sobre el total de polígons 48 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 5 18 129 27,8 %
% sobre el total de polígons 8 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 23 139 765 16,6 %
% sobre el total de polígons 35 % 43 % 52 % 

Principals subministraments disponibles7      

Gas 38 190 1.008 20 %
% sobre el total de polígons 58 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 37 177 988 21 %
% sobre el total de polígons 57 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 46 291 1.410 15,8 %
% sobre el total de polígons 71 % 90 % 95 % 

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 111 
Polígons del Gironès sobre el total de 
la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 112
Superfície dels polígons del Gironès sobre 
el total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 113 
Parcel·les del Gironès sobre el total de la 
demarcació de Girona (%)

El Gironès, amb 65 polígons, és la segona 
comarca gironina que en té un major nom-
bre. Els seus polígons estan repartits en dis-
set dels vint-i-set municipis de la comarca i 
representen el 20 % dels existents a la de-
marcació de Girona i el 4 % dels polígons 
catalans que han aportat informació. 

Les 994 hectàrees de sòl destinat a polígons 
de la comarca representen el 24 % de la su-
perfície dels polígons de la demarcació de 
Girona i el 3 % de la dels polígons catalans. 
El Gironès és la segona comarca amb un 
major nombre d’hectàrees per polígon a la 
demarcació de Girona.

Els polígons del Gironès sumen, a 
la demarcació de Girona, el 20 % 
dels polígons, el 24 % de la su-
perfície i el 18 % de les parcel·les  

El Gironès és la segona comarca gironina en 
nombre de parcel·les disponibles (ocupades 
o no). En té un total de 680, que representen 
el 18 % de les dels polígons de la demarca-
ció de Girona i gairebé el 2 % del total de par-
cel·les disponibles en els polígons catalans.

El Gironès
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GRÀFIC 114 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 115
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 116
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

El Gironès és la segona comarca de la de-
marcació de Girona amb un major valor pel 
que fa al nombre mitjà de parcel·les per po-
lígons. Cada polígon de la comarca té, de 
mitjana, 23 parcel·les, un valor superior al 
de la mitjana de la demarcació de Girona i 
inferior al valor mitjà de Catalunya, amb un 
22 % i un 38 %, respectivament.

Els polígons del Gironès tenen, 
de mitjana, un total de 23 parce-
l·les per polígons; 3 polígons per 
cada 10.000 habitants, i 54 hec-
tàrees per cada 10.000 habitants

A la comarca del Gironès hi ha 3 polígons 
per cada 10.000 habitants, un valor inferior 
al de la demarcació de Girona, que està re-
gistrada amb 4. En canvi, Catalunya té uns 
valors molt inferiors, 2 polígons per cada 
10.000 habitants. El Gironès és la sisena 
comarca amb més polígons per habitant 
de la demarcació.  

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és superior a la mit-
jana de Catalunya. A la comarca del Gi-
ronès hi ha 52 hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants, valor inferior al de 
la demarcació de Girona; en canvi, el nom-
bre d’hectàrees és inferior a Catalunya: 39 
hectàrees per cada 10.000 habitants. El Gi-
ronès és la sisena comarca amb un major 
nombre d’hectàrees de polígons per cada 
10.000 habitants.
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GRÀFIC 117 
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 118 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 119 
Empreses en polígons del Gironès sobre  
el total de la demarcació de Girona (%)

El gràfic 117 mostra que el 58 % dels polí-
gons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix al 17 % amb els polígons que 
tenen una superfície d’entre 10 i 20 hectà-
rees. Els polígons d’entre 20 i 50 hectàrees 
representen el 22 %, i els polígons de més 
de 50 hectàrees, només el 5 %. Respecte al 
cercle interior, que correspon a la superfí-
cie de polígons de la demarcació de Girona, 
on els percentatges es mostren semblants 
als de la comarca, sobretot en els polígons 
de menys de 10 hectàrees es troba un va-
lor percentual més alt que a la comarca, un 
65%, i en els polígons d’entre 20 i 50 hectà-
rees, un valor percentual del 13 %.

En el gràfic 118 es mostra que el 20 % dels 
polígons de la comarca van ser creats a partir 
de l’any 2000, i el 23 %, abans de 1970. La 
gran majoria de polígons, el 31 % en concret, 
van ser desenvolupats entre 1970 i 1990. I, 
finalment, el 18 % són els polígons creats en 
el període 1991 i 2000. Respecte als polígons 
de la demarcació de Girona, tal com s’obser-
va al cercle interior del gràfic, els percentat-
ges són bastant semblants, amb un augment 
significatiu dels polígons més nous. 

El pes dels polígons antics de la comarca, 
respecte a la demarcació, és superior al dels 
polígons més nous: el 29 % dels polígons de 
la demarcació creats abans del 1970 es tro-
ben a la comarca, mentre que els polígons 
de la demarcació creats a partir del 2000 a la 
comarca representen el 14 %.

En els polígons de la comarca del Giro-
nès, hi ha instal·lades 1.075 empreses, un 
28 % de les empreses instal·lades als polí-
gons de la demarcació de Girona i un 2 % 
de les empreses instal·lades als polígons 
catalans. 
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GRÀFIC 120 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 121
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 122
Polígons per usos permesos (%)

El 78 % dels polígons de la comarca per-
meten l’ús industrial, un valor superior al 
77 % dels polígons que el permeten a la 
demarcació de Girona. Degut a la transfor-
mació actual dels espais, els polígons de 
la comarca també permeten altres usos, tot 
i que amb percentatges inferiors: el 28 % 
permeten l’ús logístic, per sota del 51 % re-
gistrat pel total de la demarcació; el 54 % 
permeten l’ús de serveis vinculats, per sota 
del 61 % de la demarcació de Girona i el 
total de Catalunya, i el 62 % permeten altres 
usos, per sota de la demarcació de Giro-
na, amb un 63 %, i per sobre de Catalunya, 
amb un 59 %.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 74 %, un valor inferior al 
registrat a la demarcació de Girona, amb el 
75 %, i un punt percentual inferior a la dels 
polígons catalans, amb el 73 %. 

A la comarca, hi ha, de mitjana, 26 empre-
ses instal·lades per  polígon, un valor su-
perior a les 17 empreses per polígon que 
hi ha a la demarcació de Girona i inferior 
a les 38 empreses per polígon que hi ha 
registrades a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empreses 
instal·lades en els polígons del Gironès són 
les del sector alimentari i de begudes, amb 
un 20 %; activitats logístiques, amb el 12 %, i 
activitats de servei i automoció i altres mitjans 
de transport, amb un 11 %, en ambdós casos.  

El nombre d’empreses que tenen menys pes 
a la comarca són les del sector d’activitats 
comercials, altres activitats industrials i pa-
per i arts gràfiques, amb un 6 % cadascuna; 
altres productes minerals no metàl·lics i quí-
mics i de productes farmacèutics, amb un 
3 % cadascuna; tèxtil, de cuir i pell, amb un 
1 %, i no hi ha cap activitat de plàstic i caut-
xú a la comarca.

GRÀFIC 123
Sectors d’activitat predominant al Gironès 
i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 124 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

El Gironès és la cinquena comarca gironina 
en polígons que disposen de servei de re-
collida de residus. Només el 12 % dels po-
lígons en tenen, per sota del 37 % del total 
dels polígons de la demarcació i del 38 % 
del total català. El 7 % dels polígons catalans 
que disposen d’aquest servei se situen en 
aquesta comarca. 

Un de cada deu polígons de la 
comarca disposa de servei de re-
collida de residus propi
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Quatre de cada deu polígons de la comar-
ca tenen central depuradora col·lectiva. El 
37 % dels polígons de la comarca que en 
tenen se situen per sota del percentatge de 
la demarcació de Girona, representat amb 
un 30 %, i també del 25 % del total de polí-
gons catalans. En nombres absoluts, el Gi-
ronès és la segona comarca gironina amb 
un major nombre de polígons que disposen 
d’aquest servei.

El 3 % dels polígons del Gironès disposen 
d’entitat de gestió, i la demarcació de Gi-
rona i Catalunya en tenen en un 6 % i un 
14 %, respectivament. 

Un 37 % dels polígons del Giro-
nès disposen de central depura-
dora, mentre que només un 3 % 
disposen d’entitat de gestió. Els 
polígons que disposen de trans-
port públic són representats amb 
el 48 %

Cinc de cada deu polígons de la comarca 
disposen de transport públic (bus a l’entra-
da del polígon o bé estació de tren com a 
màxim a 500 metres del polígon), amb un 
48 %, proporció superior al 41 % dels polí-
gons de la demarcació, i al 41 % dels po-
lígons catalans. Un 24 % dels polígons de 
la demarcació que tenen transport públic 
es troben al Gironès. En nombres absoluts, 
el Gironès és la segona comarca amb més 
polígons accessibles en transport públic.

GRÀFIC 125
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 126
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 127
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 129
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 130 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 128 
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible (%)

Només el 8 % dels polígons de la comarca 
del Gironès disposen de servei de seguretat 
i vigilància. 

El 59 % dels polígons de la comar-
ca disposa de subministrament 
de gas; el 57 %, de fibra òptica, 
i el 71 %, d’estació i/o subestació 
transformadora 

El 35 % dels polígons de la comarca han es-
tat recepcionats definitivament, percentatge 
per sota del 43 % dels polígons de la de-
marcació de Girona i del percentatge dels 
polígons catalans. El 17 % dels polígons de 
la demarcació de Girona que han estat re-
cepcionats definitivament es troben a la co-
marca. En nombres absoluts, el Gironès és 
la segona comarca de la demarcació amb 
més polígons recepcionats definitivament.  

El 59 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats, percentatge lleugerament superior 
al de la demarcació de Girona, que se situa 
en el 58 %, i inferior al del total de polígons 
catalans, amb un 68 %. Un 20 % dels po-
lígons de la demarcació que tenen accés 
a gas es troben a la comarca. En nombres 
absoluts, el Gironès és la tercera comarca 
gironina amb més polígons amb subminis-
trament de gas disponible. 
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GRÀFIC 131 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 132 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Teleco-
municacions a través de consulta pública a 
les operadores d’aquest servei, el Gironès té 
un 57 % de polígons amb algun punt d’ac-
cés a fibra òptica a l’entrada del polígon; la 
demarcació de Girona en té un 54 %, i un 
67 % pel que fa al total de polígons catalans.  

Un 71 % dels polígons de la comarca dispo-
sen d’estació i/o subestació transformadora 
pròpia, valor per sota del 90 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i del 95 % dels 
polígons catalans. El 16 % dels polígons de 
la demarcació amb estació i/o subestació 
transformadora disponible se situen a la co-
marca del Gironès. 
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Polígons d’activitat econòmica  
del Gironès

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

 Aiguaviva Can Garrofa 21,9
  Casa Nova 18,3
  Casa Nova II 4,5
  Industrial Bellsolà 16,5
  La Rajoleria 1,4
   Mas Aliu 9,4 
 Bescanó Zona Industrial de Montfullà 44 
 Bordils SAU CINC 7 
 Campllong Polígon industrial Les Ferreries 24,4
  Zona industrial Fàbrica La Selva 2,9
   Zona industrial Gotarra 2 
 Cassà de la Selva Polígon industrial Cassà Oest 33,7
  Polígon industrial El Trust 24,4
  SUD 1.1 Nord-oest Industrial 13
  SUD 1.8 Susvalls 4
  SUD 1.9 Mas Ros 14,9
   SUND 2.7 Industrial Ca l’Adrià 32,9 
 Celrà Polígon industrial Celrà 120,4 
 Flaçà Aconda Paper, SA 4,1
  ENRI 2000 7,8
  SUD-6 7,9
  SUD-7 1,8
   SUD-8 2,2 
 Fornells de la Selva Polígon industrial Fornells de la Selva dreta 9,3
  Polígon industrial Fornells de la Selva dreta N-I 50
  Polígon industrial Fornells de la Selva esquerra 68,9
   Polígon industrial Friusa 7,2 
 Girona Pla d’abastaments 7,7
  Polígon Avellaneda 6,9
  Polígon ctra. Sant Feliu 5,4
  Polígon de Domeny 18,4
  Polígon Mas Xirgu 64,3
  Polígon Torroella-Nestlé 32,8
  Polígon Vilablareix 5,3
  Sector Domeny 1
  Sector Fontajau 0,6
  Sector Pedret 0,3
   Sector Pont Major 1,3

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Municipi Nom Superfície (ha)

 Llagostera Carrer Indústria 1,2
  Sector Industrial 10,2
  Sector urbanitzable delimitat Domingo 
  Pascual Carbó (SUD-10) 3,3
  SU Industrial Nord (SUD-11) 4,9
   SU Industrial Sud (SUD-12) 31 
 Llambilles Polígon industrial Les Conques 6 
 Quart Polígon industrial Pla de l’Illa - Palol d’Onyar 21,4
   Polígon industrial Puig Roig - La Creueta 5,9 
 Salt Maret 5,3
  Sector Margesa 4,6
   Torre Mirona 20,8 
 Sant Gregori Casademont, SA 6
  S/n Sant Gregori 1 3,7
  SAU Jueria Centre 7,9
  SAU Jueria Nord 12,1
   SAU Jueria Sud 8,2 
 Sant Julià de Ramis Carrer Cimà 2
  Pla de Baix 1,8
  Sector sud - 09 Medinyà carretera 15,3
   SUND-01 Polígon industrial - Carretera de Banyoles 17 
 Sarrià de Ter Mas Boscosa 8,8
  Paperera 28,2
  Pla d’en Xunclà 11,6
   REINE 2 
 Vilablareix Polígon El  Perelló - Can Pere Màrtir 29,6
  Polígon Güell Vell 5,9
  Polígon Pla d’Abastaments 21

Font: Elaboració PròPia.



 90 | Garrotxa



 Demarcació de Girona | 91

Pl
a 

de
 l’

Es
ta

ny



 92 | Pla de l’Estany

Població1  32.006 763.988 7.543.825 4,2 %
Superfície (km²) 262,8 5.933 32.108 4,4 %
Densitat de població (hab./km2) 122 127 237 
Municipis 11 223 947 4,9 %
Municipis amb PAE 5 97 405 5,2 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals      
Polígons 14 324 1.480 4,3 %
Superfície (ha) 166,4 4.130 29.858,5 4 %
Parcel·les 81 3.836 44.004 2,1 %
Parcel·les per polígon 14 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 4,4 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 51,9 53,9 39,3 
    
Superfície (ha)        
< 10 ha 7 211 781 3,3 %
10 ha - 20 ha 5 56 267 8,9 %
20 ha - 50 ha 2 43 308 4,7 %
> 50 ha 0 14 124 0 %
    
Any de creació2

        
Abans de 1970 0 52 180 0 %
1970-1990 7 114 451 6,1 %
1991-2000 5 68 375 7,4 %
Després de 2000 2 90 474 2,2 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3

      
Empreses 179 3.789 45.398 4,7 %
Empreses per polígon 36 17 38 
Ocupabilitat 65 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        
Industrial 36 % 77 % 88 % 
Logístic 29 % 51 % 53 % 
Serveis 29 % 61 % 61 % 
Altres 36 % 63 % 59 % 
    

Dades principals del Pla de l’Estany, 
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Pla de 
l’Estany

Catalunya %  Pla de l’Estany 
/ demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4
      

Altres activitats industrials 20 % 12,6 % 13 % 
Activitats de serveis  13,3 % 11,6 % 13,6 % 
Activitats logístiques 13,3 % 8,7 % 9,1 % 
Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària 13,3 % 6 % 3,8 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 13,3 % 10,4 % 12,8 % 
Activitats comercials 6,7 % 7,6 % 11 % 
Alimentari i de begudes 6,7 % 14 % 9,3 % 
Fusta i fabricació de mobles 6,7 % 2,6 % 4,9 % 
Plàstic i cautxú 6,7 % 3,8 % 2,7 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 0 % 9,5 % 2,4 % 
Automoció i altres mitjans de transport 0 % 5,6 % 7 % 
Paper i arts gràfiques  0 % 3 % 3 % 
Químic i de productes farmacèutics 0 % 2,6 % 3,8 % 
Tèxtil, de cuir i pell  0 % 2,7 % 3,7 % 
    
Principals serveis disponibles5

      
Recollida de residus 2 120 560 1,7 %
% sobre el total de polígons 14 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 2 97 374 2,1 %
% sobre el total de polígons 14 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 0 19 200 0 %
% sobre el total de polígons 0 % 6 % 14 % 
Transport públic 3 132 607 2,3 %
% sobre el total de polígons 21 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 1 18 129 5,6 %
% sobre el total de polígons 7 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 9 139 765 6,5 %
% sobre el total de polígons 64 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles7

      
Gas 11 190 1.008 5,8 %
% sobre el total de polígons 79 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 2 177 988 1,1 %
% sobre el total de polígons 14 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 14 291 1.410 4,8 %

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 132 
Polígons del Pla de l’Estany  sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 133
Superfície dels polígons del Pla de l’Estany 
sobre el total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 134 
Parcel·les del Pla de l’Estany sobre el total 
de la demarcació de Girona (%)

El Pla de l’Estany, amb 14 polígons, és la 
penúltima comarca gironina en nombre de 
polígons. Els seus polígons estan repartits 
en cinc dels onze municipis de la comarca 
i representen el 4 % dels polígons de la de-
marcació de Girona i el 0,9 % dels polígons 
catalans que han aportat informació. 

Les 166 hectàrees de sòl destinat a polígons 
de la comarca representen el 4 % de la su-
perfície de polígons de la demarcació de 
Girona i el 0,6 % de la superfície dels polí-
gons catalans. El Pla de l’Estany és la setena 
comarca amb un major nombre d’hectàrees 
per polígon a la demarcació de Girona.

Els polígons del Pla de l’Estany su-
men, a la demarcació de Girona, 
el 4 % dels polígons, el 4 % de la 
superfície i el 2 % de les parcel·les 

El Pla de l’Estany és la sisena comarca 
gironina en nombre de parcel·les dispo-
nibles (ocupades o no). En té un total de 
81, que representen el 2 % de les dels 
polígons de la demarcació de Girona i 
el 0,2 % del total de parcel·les disponibles 
en els polígons catalans.

El Pla de 
l’Estany
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GRÀFIC 135 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 136
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 137
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

El Pla de l’Estany és la setena comarca de 
la demarcació de Girona amb un nombre 
mitjà de parcel·les per polígon. Cada po-
lígon de la comarca té, de mitjana, 14 par-
cel·les, un valor inferior al de la mitjana de 
la demarcació de Girona i al valor mitjà de 
Catalunya, amb 22 i 38 parcel·les, respec-
tivament.

Els polígons del Pla de l’Estany 
tenen, de mitjana, un total de 14 
parcel·les per polígon; 4 polí-
gons per cada 10.000 habitants, 
i 52 hectàrees per cada 10.000 
habitants

A la comarca hi ha 4,4 polígons per cada 
10.000 habitants, un valor superior al de la 
demarcació de Girona, que està registrada 
amb 4,2, i al de Catalunya, amb uns valors 
molt inferiors: 1,9 polígons per cada 10.000 
habitants. El Pla de l’Estany és la cinquena 
comarca amb més polígons per habitants 
de la demarcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és superior a la mitja-
na de Catalunya. A la comarca del Pla de 
l’Estany hi ha 52 hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants, un valor per sota del 
que té la demarcació de Girona, amb 54, i  
per sobre del de Catalunya, amb 39 hectà-
rees per cada 10.000 habitants. El Pla de 
l’Estany és la sisena comarca amb un major 
nombre d’hectàrees de polígons per cada 
10.000 habitants.
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GRÀFIC 138
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 139 
Polígons per any de creació

GRÀFIC 140
Empreses en polígons del Pla de l’Estany 
sobre el total de la demarcació de Girona (%)

En el gràfic 138 es mostra que el 50 % dels 
polígons actualitzats tenen una superfície bru-
ta de menys de 10 hectàrees, percentatge 
que disminueix al 36 % amb els polígons que 
tenen una superfície d’entre 10-20 hectàrees. 
Els polígons d’entre 20-50 hectàrees repre-
senten el 14 %, i els polígons de més de 50 
hectàrees, el 0 %. Respecte al cercle interior, 
que correspon a la superfície de polígons de 
la demarcació de Girona, s’observa que els 
percentatges es mostren diferents als de la 
comarca, sobretot en els polígons de menys 
de 10 hectàrees, on hi ha un valor percentual 
més alt que a la comarca, un 65 %; els polí-
gons d’entre 10-20 hectàrees, que es troben 
representats amb un 17 %, i els polígons de 
més de 50 hectàrees, amb el  5 %.

En el gràfic 139, es pot veure que no hi ha 
cap polígon que hagi estat creat abans del 
1970. El percentatge més elevat es troba en 
els polígons creats entre 1970 i 1990, amb el 
50 %, i el 36 % correspon als polígons creats 
entre 1991 i 2000. Amb el percentatge més 
petit, un 14 %, es troben els polígons creats 
a partir del 2000. Respecte als polígons de la 
demarcació de Girona, tal com s’observa al 
cercle interior de la gràfica, els percentatges 
estan equilibrats entre si. 

El pes dels polígons entre 1970 i 1990, i 
1991 i 2000, de la comarca, respecte a la 
demarcació, és superior al pes dels polígons 
d’abans del 1970 i 2000 el 6 %, els polígons 
entre 1970 i 1990; el 7 %, els polígons entre 
1991 i 2000, i el 2 %, els polígons creats a 
partir del 2000.

En els polígons de la comarca del Pla de 
l’Estany, hi ha instal·lades 179 empreses, 
un 5 % de les instal·lades als polígons de 
la demarcació de Girona i un 0,4 % de les 
instal·lades als polígons catalans. 



 Pla de l’Estany | 97

D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

GRÀFIC 141 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 142
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 143
Polígons per usos permesos (%)

El 36 % dels polígons de la comarca per-
meten l’ús industrial, un valor inferior al 
77 % dels que el permeten a la demarcació 
de Girona. Degut a la transformació actu-
al dels espais, els polígons de la comarca 
també permeten altres usos, amb percen-
tatges que varien: el 29 % permeten l’ús 
logístic, per sota del 51 % registrat pel total 
de la demarcació; el 29 % permeten l’ús 
de serveis vinculats, per sota del 61 % de 
la demarcació de Girona i el total de Cata-
lunya, i el 36 % permeten altres usos, per 
sota de la demarcació de Girona, amb el 
63 %, i per sota de Catalunya, amb el 59 %.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 65 %, un valor inferior al 
registrat a la demarcació de Girona, amb 
el 75 %, que és un punt percentual inferior 
al dels polígons catalans, que és del 73 %. 

A la comarca hi ha, de mitjana, 36 empre-
ses instal·lades per polígon, un valor su-
perior a les 17 empreses per polígon que 
hi ha a la demarcació de Girona i inferior 
a les 38 empreses per polígon que hi ha 
registrades a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empreses 
instal·lades en els polígons del Pla de l’Es-
tany són: altres activitats industrials, amb el 
20 %, i activitats de serveis, activitats logís-
tiques, material elèctric, electrònic, òptic, de 
maquinària i metal·lúrgic, i de fabricació de 
productes metàl·lics; amb el 13 %. 

Les activitats menys característiques de la 
comarca són: activitats comercials; alimen-
tari i de begudes; fusta i fabricació de mo-
bles, i plàstic i cautxú, amb un percentatge 
del 7 % cadascuna. 

Les activitats que no es troben a la comarca 
són les d’altres productes minerals no metàl-
lics; automoció i altres mitjans de transport; 
paper i arts gràfiques; químic i de productes 
farmacèutics, i tèxtil, de cuir i pell.

GRÀFIC 144
Sectors d’activitat predominant al Pla de 
l’Estany i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 145 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

El Pla de l’Estany és la sisena comarca gi-
ronina amb més polígons que disposen de 
servei de recollida de residus. El 14 % dels 
polígons en tenen, per sota del 37 % del total 
dels polígons de la demarcació i del 38 % 
del total català. El 0,3 % dels polígons cata-
lans que disposen d’aquest servei se situen 
en aquesta comarca. 

Un de cada deu polígons de la 
comarca disposa de servei de re-
collida de residus propi
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Un de cada deu polígons de la comarca té 
central depuradora col·lectiva. El 14 % dels 
polígons de la comarca que en tenen se si-
tuen per sota del percentatge de la demar-
cació de Girona, representat amb un 30 %, 
i també constitueixen el 25 % del total dels 
polígons catalans. En nombres absoluts, el 
Pla de l’Estany és la sisena comarca gironi-
na amb un major nombre de polígons que 
disposen d’aquest servei.

A la comarca del Pla de l’Estany no hi ha 
cap polígon que disposi d’entitat de gestió. 

Un 14 % dels polígons del Pla 
de l’Estany tenen central depu-
radora i un 21 % dels polígons 
disposen de transport públic. 
No hi ha cap polígon que dispo-
si d’entitats de gestió

Només dos de cada deu polígons de la co-
marca disposen de transport públic (bus a 
l’entrada del polígon o bé estació de tren 
com a màxim a 500 metres del polígon), 
amb un 21 %, proporció inferior al 41 % 
dels polígons de la demarcació i al 41 % 
dels polígons catalans. Un 2 % dels polí-
gons de la demarcació que disposen de 
transport públic es troben al Pla de l’Estany. 
En nombres absoluts, el Pla de l’Estany és 
la  setena comarca amb més polígons ac-
cessibles en transport públic.

GRÀFIC 146
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 147
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 148
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 150
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 151 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 149 
Polígons amb servei de vigilància i  
seguretat disponible (%)

Només el 7 % dels polígons de la comarca 
del Pla de l’Estany disposen de servei de se-
guretat i vigilància. 

El 64 % dels polígons de la comarca han es-
tat recepcionats definitivament, percentatge 
per sobre del 43 % dels polígons de la de-
marcació de Girona i del percentatge dels 
polígons catalans. El 7 % dels polígons de la 
demarcació de Girona que han estat recep-
cionats definitivament es troben a la comar-
ca. En nombres absoluts, el Pla de l’Estany 
és la segona comarca de la demarcació amb 
més polígons recepcionats definitivament.  

El 79 % dels polígons de la comar-
ca disposen de subministrament 
de gas; el 14 %, de fibra òptica, i 
el 100 %, d’estació i/o subestació 
transformadora 

El 79 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats, percentatge superior al de la de-
marcació de Girona, que se situa en el 59 %, 
i al del total dels polígons catalans, amb un 
68 %. Un 6 % dels polígons de la demar-
cació que tenen accés a gas es troben a la 
comarca. En nombres absoluts, el Pla de 
l’Estany és la penúltima comarca gironina en 
nombre de polígons amb subministrament 
de gas disponible. 
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GRÀFIC 152 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 153 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Tele-
comunicacions a través de consulta pública 
a les operadores d’aquest servei, el Pla de 
l’Estany té un 14 % de polígons amb algun 
punt d’accés a fibra òptica a l’entrada del 
polígon, mentre que la demarcació de Gi-
rona té un valor del 54 %, i els polígons ca-
talans, un del 67 % pel que fa al nombre de 
polígons que tenen accés a fibra òptica.  

Un 100 % dels polígons de la comarca dis-
posen d’estació i/o subestació transforma-
dora pròpia, un valor per sobre del 90 % 
dels polígons de la demarcació de Girona 
i del 95 % dels polígons catalans. El 5 % 
dels polígons de la demarcació amb estació 
i/o subestació transformadora disponible se 
situen a la comarca del Pla de l’Estany. 
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Polígons d’activitat econòmica 
del Pla de l’Estany

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

Font: Elaboració PròPia.

 Banyoles DYTSA 4,8 
  Sector ampliació NP3 12,3
  Sector ampliació NP4 1,1
  Sector NP3 9,7
  Sector NP4 11,1
  Sector UP6 - Mas Famada 7,2
  Sòl industrial 2,3
  Sòl urbà industrial 11,9
   Sòl urbà industrial - Canameres 1,5 
 Cornellà del Terri Industrial de Pont-Xetmar 38,7 
 Fontcoberta Sector industrial Melianta 12,2 
 Palol de Revardit Zona industrial Indústria Jardí 18,2
   Zona industrial La Banyeta 6,9 
 Porqueres Sector industrial del Terri 28,7

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Població1  25.000 763.988 7.543.825 3,3 %
Superfície (km²) 956,6 5.933 32.108 16,1 %
Densitat de població (hab./km2) 26 127 237 
Municipis 19 223 947 8,5 %
Municipis amb PAE 7 97 405 7,2 %
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals      
Polígons 29 324 1.480 9 %
Superfície (ha) 171,4 4.130 29.858,5 4,2 %
Parcel·les 43 3.836 44.004 1,1 %
Parcel·les per polígon 7 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 11,6 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 68,6 54 39,3 
    
Superfície (ha)        
< 10 ha 24 211 781 11,4 %
10 ha - 20 ha 4 56 267 7,1 %
20 ha - 50 ha 1 43 308 2,3 %
> 50 ha 0 14 124 0 %
    
Any de creació2

        
Abans de 1970 7 52 180 13,5 %
1970-1990 10 114 451 8,8 %
1991-2000 8 68 375 11,8 %
Després de 2000 4 90 474 4,4 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat3

      
Empreses 289 3.789 45.398 7,6 %
Empreses per polígon 10 17 38 
Ocupabilitat 77 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        
Industrial 90 % 77 % 88 % 
Logístic 83 % 51 % 53 % 
Serveis 86 % 61 % 61 % 
Altres 86 % 63 % 59 % 
    

Dades principals del Ripollès,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de Girona

Ripollès Catalunya %  Ripollès / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
3. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants4
      

Altres activitats industrials 17 % 12,6 % 13 % 
Alimentari i de begudes 15,3 % 14 % 9,3 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 15,3 % 10,4 % 12,8 % 
Activitats de serveis  13,6 % 11,6 % 13,6 % 
Automoció i altres mitjans de transport 8,5 % 5,6 % 7 % 
Plàstic i cautxú 8,5 % 3,3 % 2,7 % 
Activitats logístiques 6,8 % 8,7 % 9,1 % 
Fusta i fabricació de mobles 6,8 % 2,6 % 4,9 % 
Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària 5,1 % 6 % 3,8 % 
Activitats comercials 1,7 % 7,6 % 11 % 
Tèxtil, de cuir i pell  1,7 % 2,7 % 3,7 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 0 % 9,5 % 2,4 % 
Paper i arts gràfiques  0 % 2,9 % 2,9 % 
Químic i de productes farmacèutics 0 % 2,6 % 3,8 % 
    
Principals serveis disponibles5

        
Recollida de residus 3 120 560 2,5 %
% sobre el total de polígons 10 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva6 2 97 374 2,1 %
% sobre el total de polígons 7 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 1 19 200 5,3 %
% sobre el total de polígons 3 % 6 % 14 % 
Transport públic 6 132 607 4,5 %
% sobre el total de polígons 21 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 0 18 129 0 %
% sobre el total de polígons 0 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 21 139 765 15,1 %
% sobre el total de polígons 72 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles7

      
Gas 20 190 1.008 10,5 %
% sobre el total de polígons 69 % 59 % 68 % 
Fibra òptica8 21 177 988 11,9 %
% sobre el total de polígons 72 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 28 291 1.410 9,6 %
% sobre el total de polígons 97 % 90 % 95 % 

4. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
5. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
6. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
7. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
8. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 154
Polígons del Ripollès sobre el total de 
la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 155
Superfície dels polígons del Ripollès sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 156 
Parcel·les del Ripollès  sobre el total de la 
demarcació de Girona (%)

El Ripollès amb 29 polígons, es situa en sisè 
lloc en referència a les comarques gironines.
Els seus polígons estan repartits en set dels 
dinou municipis de la comarca i representen 
el 9 % dels existents a la demarcació de Gi-
rona i el 2 % dels polígons catalans que han 
aportat informació. 

Les 171 hectàrees del sòl destinat a polí-
gons de la comarca representen el 4 % de 
la superfície de polígons de la demarcació 
de Girona i el 0,6 % de la dels polígons ca-
talans. El Ripollès és la sisena comarca amb 
un major nombre d’hectàrees per polígon a 
la demarcació de Girona.

Els polígons del Ripollès sumen, 
a la demarcació de Girona, el 9 % 
dels polígons, el 4 % de la super-
fície i l’1 % de les parcel·les 

El Ripollès és la vuitena comarca gironina en 
nombre de parcel·les disponibles (ocupades 
o no). En té un total de 43, que representen 
l’1% de les parcel·les de polígons de la de-
marcació de Girona i el 0,1 % del total de par-
cel·les disponibles en els polígons catalans.

El Ripollès
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GRÀFIC 157 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 158
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 159
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

El Ripollès és la vuitena comarca de la de-
marcació de Girona amb el major valor pel 
que fa al nombre mitjà de parcel·les per 
polígon. Cada polígon de la comarca té, 
de mitjana, 7 parcel·les, un valor inferior a 
la mitjana de la demarcació de Girona i al 
valor mitjà de Catalunya, amb 22 i 38 par-
cel·les, respectivament.

Els polígons de la comarca te-
nen, de mitjana, un total de 7 
parcel·les per polígon, 12 polí-
gons per cada 10.000 habitants 
i 69 hectàrees per cada 10.000 
habitants

A la comarca del Ripollès hi ha 12 polígons 
per cada 10.000 habitants, un valor supe-
rior al de la demarcació de Girona, que 
està registrada amb 4, i que el de Catalu-
nya, molt inferior, amb 2 polígons per cada 
10.000 habitants. El Ripollès és la primera 
comarca amb més polígons per habitants 
de la demarcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és molt superior a la
mitjana de Catalunya. A la comarca del Ri-
pollès hi ha 69 hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants, un valor per sobre 
del valor de la demarcació de Girona, amb 
54, i de Catalunya, amb 39 hectàrees per 
cada 10.000 habitants. El Ripollès és la 
tercera comarca amb un major nombre de 
hectàrees de polígons per cada 10.000 
habitants.
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GRÀFIC 160
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 161
Polígons per any de creació

GRÀFIC 162
Empreses en polígons del Ripollès sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

El gràfic 160 mostra que el 83 % dels polí-
gons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix al 14 % amb els polígons que te-
nen una superfície d’entre 10 i 20 hectàrees. 
Els polígons d’entre 20 i 50 hectàrees repre-
senten el 3 % i no hi ha cap polígon de més 
de 50 hectàrees. Respecte al cercle interior, 
que correspon a la superfície de polígons de 
la demarcació de Girona, es pot observar 
que els percentatges es mostren diferents 
als de la comarca; la informació és molt di-
ferent sobretot en els polígons de menys de 
10 hectàrees, que tenen un valor percentual 
més baix que el de la comarca, un 65 %; els 
polígons d’entre 10 i 20 hectàrees, que es-
tan representats amb un 17 %; els polígons 
d’entre 20 i 50, amb un 13%, i els polígons 
de més de 50 hectàrees, amb el  5%.

En el gràfic 161 es mostra que només el 14 % 
dels polígons de la comarca van ser creats 
a partir de l’any 2000, i el 24 %, abans de 
1970. La gran majoria de polígons, el 34 % en 
concret, van ser desenvolupats entre 1970 i 
1990. I, finalment, el 28 % són els polígons 
creats en el període 1991 i 2000. Respecte 
als polígons de la demarcació de Girona. tal 
com s’observa al cercle interior del gràfic, els 
percentatges són molt semblants, però do-
nen alguna diferència significativa en relació 
amb els polígons creats abans de 1970, amb 
vuit punts percentuals de distància, i els po-
lígons creats després del 2000, amb catorze 
punts percentuals de distància.

El pes dels polígons antics de la comarca 
respecte a la demarcació és superior al dels 
polígons més nous: el 14 % representen els 
polígons d’abans del 1970; el 9 %, els polí-
gons entre 1970 i 1990; el 12 %, els polígons 
entre 1991 i 2000, i el 4%, els polígons cre-
ats a partir del 2000.

En els polígons de la comarca del Ripollès, 
hi ha instal·lades 289 empreses, que repre-
senten un 8 % de les instal·lades als polí-
gons de la demarcació de Girona i un 0,6 % 
de les instal·lades als polígons catalans. 
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GRÀFIC 163 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 164
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 165
Polígons per usos permesos (%)

El 90 % dels polígons de la comarca per-
meten l’ús industrial, un valor molt superior 
al 77 % dels polígons que el permeten a la 
demarcació de Girona. Degut a la transfor-
mació actual dels espais, els polígons de 
la comarca també permeten altres usos: el 
83 % l’ús logístic, per sobre del 51 % re-
gistrat pel total de la demarcació; el 86 % 
permeten l’ús de serveis vinculats, per so-
bre del 61 % de la demarcació de Girona 
i el total de Catalunya, i el 86 % permeten 
altres usos, per sobre de la demarcació de 
Girona, amb un 63 %, i de Catalunya, amb 
un 59 %.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 77 %, un valor superior al 
registrat a la demarcació de Girona, amb 
el 75 %, i al dels polígons catalans, amb 
el 73 %.

A la comarca, hi ha, de mitjana, 10 em-
preses instal·lades per  polígon, un valor 
inferior a les 17 empreses per polígon que 
hi ha a la demarcació de Girona i a les 38 
empreses per polígon que hi ha registra-
des a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empre-
ses instal·lades en els polígons del Ripollès 
són les altres activitats industrials, amb el 
17 %; alimentari i de begudes, i metal·lúr-
gic i de fabricació de productes metàl·lics, 
amb un 15 % cadascun, i activitats de ser-
vei, amb un 14 %. 

El nombre d’empreses que tenen menys pes 
a la comarca són les del sector d’activitats 
comercials i tèxtil, de cuir i pell, amb un 2 % 
cadascuna. Les activitats que no hi ha a la 
comarca són les d’altres productes minerals 
no metàl·lics; paper i arts gràfiques, i químic 
i de productes farmacèutics.

GRÀFIC 166
Sectors d’activitat predominant al Ripollès  
i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 167 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

El Ripollès és l’última comarca gironina en 
nombre de polígons que disposen de servei 
de recollida de residus. El 10 % dels polí-
gons en tenen, molt per sota del 37 % del 
total dels polígons de la demarcació i del 
38 % del total català. El 0,5 % dels polígons 
catalans que disposen d’aquest servei se si-
tuen en aquesta comarca. 

Un de cada deu polígons de la 
comarca disposa de servei de re-
collida de residus propi
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El 7 % dels polígons de la comarca del Ri-
pollès tenen central depuradora, molt per 
sota del percentatge de la demarcació de 
Girona, representat amb un 30 %, i del total 
dels polígons catalans, amb un 25 %. En 
nombres absoluts, el Ripollès és la vuitena 
comarca gironina en nombre de polígons 
que disposen d’aquest servei.

A la comarca del Ripollès hi ha represen-
tats un 3 % dels polígons que disposen 
d’entitat de gestió, un valor inferior al de la 
demarcació de Girona i al de Catalunya, 
amb un 6 % i un 14 %, respectivament. 

Un 7 % dels polígons del Ripollès  
disposen de central depuradora; 
un 3 %, de transport públic, i un 
3 %, d’entitat de gestió

Només dos de cada deu polígons de la co-
marca disposen de transport públic (bus a 
l’entrada del polígon o bé estació de tren 
com a màxim a 500 metres del polígon), 
amb un 21 %, proporció inferior al 41 % 
dels polígons de la demarcació i al 41 % 
dels polígons catalans. Un 5 % dels polí-
gons de la demarcació que disposen de 
transport públic es troben al Ripollès. En 
nombres absoluts, el Ripollès és la sisena 
comarca amb més polígons accessibles en 
transport públic.

GRÀFIC 168
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 169
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 170
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 172
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 173 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 171 
Polígons amb servei de vigilància i  
seguretat disponible (%)

No hi ha cap polígon a la comarca del Ri-
pollès que disposi de servei de vigilància i 
seguretat.

El 69 % dels polígons de la co-
marca disposen de subministra-
ment de gas; el 72 %, de fibra 
òptica, i el 97 %, d’estació i/o 
subestació transformadora

El 72 % dels polígons de la comarca han 
estat recepcionats definitivament, percen-
tatge molt per sobre del 43 % dels polígons 
de la demarcació de Girona i del percentat-
ge dels polígons catalans. El 15 % dels po-
lígons de la demarcació de Girona que han 
estat recepcionats definitivament es troben a 
la comarca. En nombres absoluts, el Ripollès 
és la tercera comarca de la demarcació amb 
més polígons recepcionats definitivament.  

El 69 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats, percentatge superior al de la de-
marcació de Girona, que se situa en el 58 %, 
i molt similar al del total de polígons cata-
lans, amb un 68 %. Un 11 % dels polígons 
de la demarcació que tenen accés a gas es 
troben a la comarca. En nombres absoluts, 
el Ripollès és la quarta comarca gironina 
amb més polígons amb subministrament de 
gas disponible. 



Ripollès | 113

D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

GRÀFIC 174 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 175 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Tele-
comunicacions a través de consulta pública 
a les operadores d’aquest servei, el Ripo-
llès té un 72 % de polígons amb algun punt 
d’accés a fibra òptica a l’entrada del polí-
gon, mentre que la demarcació de Girona 
en té un valor inferior, del 54 %, i del 67 % 
del total de polígons catalans.  

Un 97 % dels polígons de la comarca dis-
posen d’estació i/o subestació transforma-
dora pròpia, valor per sobre del 90 % dels 
polígons de la demarcació de Girona i del 
95 % dels polígons catalans. El 10 % dels 
polígons de la demarcació amb estació i/o 
subestació transformadora disponible se si-
tuen a la comarca del Ripollès. 
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Polígons d’activitat econòmica  
del Ripollès

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

Font: Elaboració PròPia.

 Campdevànol Camí de la Creu 8 
  Colònia Herand 5,8
  Colònia Molinou 2,2
  Colònia Pernau 7,9
  Comforsa 4,5
  Pla de Niubó 7,1
   Polígon Molinou 2,5 
 Campelles Can Costa 1,3 
 Camprodon Can Birba 2,4
  Les Rocasses 2,4
  Pla de Sant Ramon 2,4
   Planes de la Casanova 8,3 
 Ribes de Freser Fontaga, SA 2,3
  Manufactures  Max Plàstic, SA 2
   Rigat Tèxtil, SL 1,4 
 Ripoll Agafallops 1,8
  Casa Nova de Baix 10,7
  Mas d’en Bosch 13,4
  Polígon industrial Estamariu 10,5
  Polígon industrial Rocafiguera 16,4
  Polígon La Barricona 7,6
  Polígon Pintors 25,2
   Polígon Sorribes 2,1 
 Sant Joan de les Abadesses Casals 1,2
  Colònia Llaudet 3,7
  La Coromina del Bac 1,3
  Estilu 2 1,8
   Polígon industrial de Cal Gat 9,4 
 Sant Pau de Segúries S/n Sant Pau de Segúries 1 5,9

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Població1  169.029 763.988 7.543.825 22,1 %
Superfície (km²) 995 5.933 32.108 16,8 %
Densitat de població (hab./km2) 170 127 237 
Municipis2 26 223 947 11,7 %
Municipis amb PAE 24 97 405 24,7%
    
Polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals      
Polígons 81 324 1.480 25 %
Superfície (ha) 1.172,4 4.130 29.858,5 28,4 %
Parcel·les 758 3.836 44.004 19,8 %
Parcel·les per polígon 17 22 38 
Polígons per cada 10.000 habitants 4,8 4,2 1,9 
Superfície (ha) per cada 10.000 habitants 69,4 54 39,3 
    
Superfície (ha)        
< 10 ha 53 211 781 25,1 %
10 ha - 20 ha 12 56 267 21,4 %
20 ha - 50 ha 9 43 308 20,9 %
> 50 ha 7 14 124 50 %
    
Any de creació3

        
Abans de 1970 13 52 180 25 %
1970-1990 29 114 451 25,4 %
1991-2000 14 68 375 20,6 %
Després de 2000 25 90 474 27,8 %
    
Empreses instal·lades i ocupabilitat4

      
Empreses 1.009 3.789 45.398 26,6 %
Empreses per polígon 16 17 38 
Ocupabilitat 81 % 75 % 73 % 
    
Usos permesos        
Industrial 80 % 77 % 88 % 
Logístic 56 % 51 % 53 % 
Serveis 62 % 61 % 61 % 
Altres 58 % 63 % 59 % 
    

Dades principals de la Selva,  
la demarcació de Girona i Catalunya

Demarcació 
 de GironaSelva Catalunya

%  Selva / 
demarcació  GI

1. Població a 1 de gener de 2018.
2. S’ha inclòs el municipi de Fogars de la Selva, que pertany a la província de Barcelona. 
3. Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada.
4. Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
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Sectors d’activitat predominants5
      

Alimentari i de begudes 13,8 % 14 % 9,3 % 
Altres activitats industrials 11,7 % 12,6 % 13 % 
Activitats logístiques 11 % 8,7 % 9,1 % 
Automoció i altres mitjans de transport 10,3 % 5,6 % 7 % 
Activitats de serveis  9,7 % 11,6 % 13,6 % 
Metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics 9 % 10,4 % 12,8 % 
Fusta i fabricació de mobles 8,3 % 2,6 % 4,9 % 
Activitats comercials 5,5 % 7,6 % 11 % 
Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària 5,5 % 6 % 3,8 % 
Tèxtil, de cuir i pell  4,1 % 2,7 % 3,7 % 
Plàstic i cautxú 3,4 % 3,3 % 2,7 % 
Químic i de productes farmacèutics 3,4 % 2,6 % 3,8 % 
Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 2,1 % 9,5 % 2,4 % 
Paper i arts gràfiques  2,1 % 2,9 % 2,9 % 
    
Principals serveis disponibles6

        
Recollida de residus 32 120 560 26,7 %
% sobre el total de polígons 40 % 37 % 38 % 
Central depuradora col·lectiva7 37 97 374 38,1 %
% sobre el total de polígons 46 % 30 % 25 % 
Entitat de gestió 8 19 200 42,1 %
% sobre el total de polígons 10 % 6 % 14 % 
Transport públic 25 132 607 18,9 %
% sobre el total de polígons 31 % 41 % 41 % 
Servei de vigilància i seguretat disponible 8 18 129 44,4 %
% sobre el total de polígons 10 % 6 % 9 % 
Polígons recepcionats definitivament 24 139 765 17,3 %
% sobre el total de polígons 30 % 43 % 52 % 
    
Principals subministraments disponibles8

      
Gas 44 190 1.008 23,2 %
% sobre el total de polígons 54 % 59 % 68 % 
Fibra òptica9 40 177 988 22,6 %
% sobre el total de polígons 49 % 55 % 67 % 
Estació i/o subestació transformadora 80 291 1.410 27,5 %
% sobre el total de polígons 99 % 90 % 95 % 

5. Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígon.
6. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
7. Pròpia del polígon o amb permís per fer abocaments a la xarxa pública d’aigua residual.
8. Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar.
9. Es considera que hi ha fibra òptica quan es disposa almenys de connexió a l’entrada del polígon.  

Font: Elaboració PròPia.
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GRÀFIC 176
Polígons de la Selva sobre el total de la 
demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 177
Superfície dels polígons de la Selva sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

GRÀFIC 178 
Parcel·les de la Selva sobre el total de la 
demarcació de Girona (%)

La Selva, amb 81 polígons, és la comarca gi-
ronina que en té un major nombre. Els seus 
polígons estan repartits en vint-i-quatre dels 
vint-i-sis municipis de la comarca i represen-
ten el 25 % dels existents a la demarcació de 
Girona i el 6 % dels polígons catalans que 
han aportat informació. 

Les 1.172 hectàrees de sòl destinades a 
polígons industrials de la comarca represen-
ten el 28 % de superfície dels polígons de 
la demarcació de Girona i el 4 % de la dels 
polígons catalans. La Selva és la primera 
comarca amb un major nombre d’hectàrees 
per polígon a la demarcació de Girona.

Els polígons de la Selva sumen, a la 
demarcació de Girona, el 25 % dels 
polígons, el 28 % de la superfície i 
el 20 % de les parcel·les 

La Selva és la segona comarca gironina en 
nombre de parcel·les disponibles (ocupades 
o no). En té un total de 758, que representen 
el 20 % de les parcel·les dels polígons de la 
demarcació de Girona i l’1 % del total de par-
cel·les disponibles en els polígons catalans.

La Selva
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GRÀFIC 179 
Nombre de parcel·les per polígon (%)

GRÀFIC 180
Polígons per cada 10.000 habitants (%)

GRÀFIC 181
Hectàrees per cada 10.000 habitants (%)

La Selva és la cinquena comarca de la de-
marcació de Girona amb un major valor pel 
que fa al nombre mitjà de parcel·les per po-
lígon. Cada polígon de la comarca té, de 
mitjana, 17 parcel·les, un valor inferior al de 
la mitjana de la demarcació de Girona i al 
valor mitjà de Catalunya, amb 22 i 38 par-
cel·les, respectivament.

Els polígons de la Selva tenen, 
de mitjana, un total de 17 par-
cel·les per polígon, amb 5 polí-
gons per cada 10.000 habitants, 
i ocupen 69 hectàrees per cada 
10.000 habitants

A la comarca de la Selva hi ha 5 polígons 
per cada 10.000 habitants, un valor superi-
or al de la demarcació de Girona, que està 
registrada amb 4, i al de Catalunya, molt 
inferior, amb 2 polígons per cada 10.000 
habitants. La Selva és la quarta comarca 
amb més polígons per habitants de la de-
marcació. 

La superfície mitjana per habitant dels po-
lígons de la comarca és molt superior a la 
mitjana de Catalunya. A la comarca de la 
Selva hi ha 69 hectàrees de polígons per 
cada 10.000 habitants, un valor per sobre 
del que té la demarcació de Girona, amb 
54, i del que té Catalunya, amb 39. La Selva 
és la segona comarca amb una major su-
perfície en hectàrees de polígons per cada 
10.000 habitants.
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GRÀFIC 182
Polígons per superfície (ha)

GRÀFIC 183
Polígons per any de creació

GRÀFIC 184
Empreses en polígons de la Selva sobre el 
total de la demarcació de Girona (%)

El gràfic 182 mostra que el 65 % dels polí-
gons actualitzats tenen una superfície bruta 
de menys de 10 hectàrees, percentatge que 
disminueix al 15 % amb els polígons amb una 
superfície d’entre 10 i 20 hectàrees. Els polí-
gons de 20 a 50 hectàrees representen l’11 %, 
i els polígons de més de 50 hectàrees, el 9 %. 
Respecte al cercle interior, que correspon a la 
superfície de polígons de la demarcació de 
Girona, es pot observar que els percentatges 
es mostren semblants als de la comarca.

En el gràfic 183 es mostra que el 31 % de po-
lígons de la comarca han estat creats a partir 
de l’any 2000, i el 16 %, abans de 1970. La 
gran majoria de polígons, el 36 % en concret, 
van ser desenvolupats entre 1970 i 1990. I fi-
nalment, el 17 %, són els polígons creats en 
el període 1991 i 2000. Respecte als polígons 
de la demarcació de Girona, observem que 
els d’abans de 1970 i els d’entre 1970 i 1990 
representen un 16 % i un 35%, i els polígons 
d’entre 1991 i 2000 i a partir del 2000, un 
21 % i un 28 %, respectivament.

El pes dels polígons antics de la comarca, 
respecte a la demarcació, és superior al dels 
polígons més nous: el 25 % representen els 
polígons d’abans del 1970; el 25 %, els polí-
gons entre 1970 i 1990; el 21 %, els polígons 
entre 1990 i 2000, i el 28 %, els polígons cre-
ats a partir del 2000.

En els polígons de la comarca de la Sel-
va, hi ha instal·lades 1.009 empreses, un 
27 % de les empreses instal·lades als polí-
gons de la demarcació de Girona i un 2 % 
de les empreses instal·lades als polígons 
catalans. 
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GRÀFIC 185 
Empreses instal·lades per polígon

GRÀFIC 186
Ocupabilitat (%)

GRÀFIC 187
Polígons per usos permesos (%)

El 80 % dels polígons de la comarca per-
meten l’ús industrial, un valor superior al 
77 % dels polígons que el permeten a la 
demarcació de Girona. Degut a la transfor-
mació actual dels espais, els polígons de 
la comarca també permeten altres usos, tot 
i que amb percentatges inferiors: el 56 % 
permeten l’ús logístic, per sobre del 51 % 
registrat pel total de la demarcació; el 62 % 
permeten l’ús de serveis vinculats, per so-
bre del 61 % de la demarcació de Girona 
i el total de Catalunya, i el 58 % permeten 
altres usos, per sota de la demarcació de 
Girona, amb el 63 %, i per sota de Catalu-
nya, amb el 59 %.

L’ocupabilitat mitjana dels polígons de la 
comarca és del 81 %, un valor superior al 
registrat a la demarcació de Girona, amb el 
75 %, i al dels polígons catalans, del 73 %.

A la comarca, hi ha de mitjana 16 empre-
ses instal·lades per polígon, un valor in-
ferior a les 17 empreses per polígon que 
hi ha a la demarcació de Girona i a les 38 
empreses per polígon que hi ha registra-
des a Catalunya. 
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Les activitats predominants en les empre-
ses instal·lades en els polígons de la Selva 
són les del sector alimentari i de begudes, 
amb un 14 %; altres activitats industrials, 
activitats logístiques, i automoció i altres 
mitjans de transport són representades amb 
el 12 %, l’11 % i el 10 %, respectivament. 

Els sectors que tenen menys pes a la comar-
ca són el tèxtil, de cuir i pell, amb el 4 %; 
plàstic i cautxú, i químic i de productes far-
macèutics, amb el 3 % cadascun,  i altres 
productes minerals no metàl lics, i papers 
i arts gràfiques, representats amb un 2 %  
cada un. 

GRÀFIC 188
Sectors d’activitat predominant a la Selva  
i a la demarcació de Girona

GRÀFIC 189 
Polígons amb servei de recollida de residus (%)

La Selva és la segona comarca gironina amb 
més polígons amb servei de recollida de 
residus. El 40 % dels polígons en disposen, 
per sobre del 37 % del total dels polígons de 
la demarcació i del 38 % del total català. El 
6 % dels polígons catalans que tenen aquest 
servei se situen en aquesta comarca. 

Quatre de cada deu polígons de 
la comarca disposen de servei 
de recollida de residus propi
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El 46 % dels polígons de la comarca que 
tenen central depuradora se situen per so-
bre del percentatge de la demarcació de 
Girona, que representa un 30 %, i també 
del 25 % del total dels polígons catalans. 
En nombres absoluts, la Selva és la primera 
comarca gironina amb un major nombre de 
polígons que disposen d’aquest servei.

A la comarca de la Selva hi ha un 10 % de  
polígons que disposen d’entitat de gestió, 
un valor superior al de la demarcació de 
Girona i inferior al de Catalunya, amb un 
6 % i un 14 %, respectivament. 

Un 46 % dels polígons de la Sel-
va disposen de central depura-
dora; un 30 %, de transport pú-
blic, i un 10 %, d’entitat de gestió

Només tres de cada deu polígons de la 
comarca disposen de transport públic 
(bus a l’entrada del polígon o bé estació 
de tren com a màxim a 500 metres del po-
lígon), amb un 31 %, una proporció inferior 
al 41 % dels polígons de la demarcació i al 
41 % dels polígons catalans. Un 19 % dels 
polígons de la demarcació amb transport 
públic es troben a la Selva. En nombres 
absoluts, la Selva és la tercera comarca 
amb més polígons accessibles en trans-
port públic.

GRÀFIC 190
Polígons amb central depuradora (%)

GRÀFIC 191
Polígons que disposen d’entitat  
de gestió (%)

GRÀFIC 192
Polígons que disposen de transport  
públic (%)
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GRÀFIC 194
Polígons recepcionats definitivament (%)

GRÀFIC 195 
Polígons amb subministrament de gas 
disponible (%)

GRÀFIC 193 
Polígons amb servei de vigilància  
i  seguretat disponible (%)

A la comarca de la Selva hi ha un 10 % de 
polígons que disposen de servei de vigilàn-
cia i seguretat, un valor superior al de la de-
marcació de Girona i a Catalunya, amb un 
6 % i un 9 %, respectivament. 

El 54 % dels polígons de la comar-
ca disposen de subministrament 
de gas; el 49 %, de fibra òptica, 
i el 99 %, d’estació i/o subestació 
transformadora 

El 30 % dels polígons de la comarca han es-
tat recepcionats definitivament, percentatge 
per sota del 43 % dels polígons de la demar-
cació de Girona i del percentatge dels polí-
gons catalans. El 18 % dels polígons de la 
demarcació de Girona recepcionats definiti-
vament es troben a la comarca. En nombres 
absoluts, la Selva és la vuitena comarca de 
la demarcació amb més polígons recepcio-
nats definitivament.    

El 54 % dels polígons de la comarca tenen 
accés a gas en qualsevol de les seves mo-
dalitats, un percentatge inferior al de la de-
marcació de Girona, que se situa en el 58 %, 
i al total de polígons catalans, amb un 68 %. 
Un 23 % dels polígons de la demarcació que 
tenen accés a gas es troben a la comarca. 
En nombres absoluts, la Selva és la primera 
comarca gironina amb més polígons amb 
subministrament de gas. 
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GRÀFIC 196 
Polígons amb fibra òptica disponible (%)

GRÀFIC 197 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora disponible (%)

Segons la informació facilitada pels ajunta-
ments i validada per la Secretaria de Tele-
comunicacions a través de consulta pública 
a les operadores d’aquest servei, la Selva té 
un 49 % de polígons amb algun punt d’ac-
cés a fibra òptica a l’entrada del polígon; la 
demarcació de Girona en té un 54 %, i Cata-
lunya, el 67 % del total.  

Un 99 % dels polígons de la comarca dispo-
sen d’estació i/o subestació transformado-
ra pròpia, un valor per sobre del 90 % dels 
polígons de la demarcació de Girona i del 
95 % dels polígons catalans. El 28 % dels 
polígons de la demarcació amb estació i/o 
subestació transformadora disponible se si-
tuen a la comarca de la Selva. 
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Polígons d’activitat econòmica  
de la Selva

1. Polígons disponibles al nou SIPAE a 11 d’abril de 2019.

 Amer Paratge de l’Arbuset 4,1
   Zona industrial d’Amer 24,6 
 Anglès Riera Seca 16,2 
 Arbúcies Font del Regàs 1,4
  Polígon industrial Cal Xic 8,5
  Polígon industrial de Ca n’Aulet 6,3
  Polígon industrial Pont Cremat 2,5
  Polígon industrial Prat del Moliner 2,8
  Polígon industrial Torrent del Minyó 0,9
  Polígon industrial Torres Pujals 17,6
   Viladrau 2,6 
 Blanes PA Carretera de Lloret 8,9
  PMU Peixos Ros 2
  Polígon industrial de la carretera de l’Estació 57,4
   Polígon industrial nord 20,2 
 Breda PP12 sector industrial nord 5,9
  PP7 Repiaix 7,5
  Sector industrial Can Guilleumes 4,5
   UA16 sector industrial sud 4 
 Brunyola i Sant Martí Sapresa Ca n’Illos 2,9 
 Caldes de Malavella Centre del poble 5
  Pla parcial industrial Can Cabanyils 4,7
  Caldes de Malavella 2 1,8
  Caldes de Malavella 4 2,7
  Caldes de Malavella 5 1,9
   Zona industrial de l’Estació 2,8 
 Cellera de Ter, la La Ruira 0,8
  Polígon industrial Ribes del Ter 9,6
   UA-2 4,2 
 Fogars de la Selva Pla de Fogars 15,6
  Pla de la Mata 18
   Zona de serveis 10,3 
 Hostalric Can Batalló 22,8
   Les Pinedes 12,2 
 Lloret de Mar Lloret 19,3 

Municipi Nom1 Superfície (ha)
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Municipi Nom Superfície (ha)

 Maçanet de la Selva Can Roura 1,6
  Polígon Riera Torderola 6,2
  Polígon industrial Canals 0,9
  Polígon industrial Puigtió 56,9
  PPSUD I-7 23,5
  Maçanet de la Selva 1 0,7
  SUND C1 Mas Cartellà 80,2
   Trety, SA 6,2 
 Massanes Zona de desenvolupament industrial 50,9 
 Osor Osor 1 1,5 
 Riells i Viabrea Polígon industrial del sud-oest 9 
 Riudarenes Polígon de la carretera de l’Esparra 15,8
  Polígon industrial Riudarenes (Can Pruna) 42,1
  Polígon Procorsa 11,1
  Riudarenes 1 1,9
  Riudarenes 2 1
  Riudarenes 3 0,8
   Riudarenes 4 0,7 
 Riudellots de la Selva CIM la Selva 23,3
  Polígon Acebsa 4,9
  Polígon Frigorífics Costa Brava 3,3
  Polígon industrial Riudellots 131,2
  Polígon Roberlo 2,1
   PP3 10 
 Sant Feliu de Buixalleu Polígon industrial Gaserans 88,1
   Polígon industrial sector Skol 27,4 
 Sant Hilari Sacalm Cortals 2,2
  Font Vella, SA 6,7
  La Bòvila 10,3
  Mas Garriga 15,8
   Zona Sant Hilari sud 3,5 
 Sant Julià del Llor i Bonmatí Zona industrial Antiga Fàbrica Tèxtil de  
  Sant Julià del Llor i Bonmatí 2,6
  Zona industrial Bonmatí 6,8
   Zona Oxivolt 1,3 
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Municipi Nom Superfície (ha)

 Santa Coloma de Farners Mas Llorenç 83,5
   Polígon industrial Can Simón 12,2 
 Sils Antiga paperera 2,6
  Can Cuca 20,1
  Polígon de Massabé 25,3
  Polígon T-500 7,6
  Polígon Torres Papel 6,8
   Zona sud-oest 8,1 
 Vidreres Sector industrial SUNP II 8 
 Vilobí d’Onyar Fruitex 2,4
  Polígon industrial L’Empalme 9,2
  Vilobí d’Onyar 2 4,2

Font: Elaboració PròPia.
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Font: Elaboració PròPia. Font: Elaboració PròPia.

1 Vallès Occidental 4.700,8 16,1
2 Baix Llobregat 3.042,4 10,4
3 Vallès Oriental 2.663,3 9,1
4 Tarragonès 2.067,4 7,1
5 Barcelonès 2.027,2 6,9
6 Bages 1.415,7 4,8
7 Selva 1.009,1 3,4
8 Osona 983,0 3,4
9 Alt Penedès 842,4 2,9
10 Gironès 832,9 2,8
11 Segrià 786,1 2,7
12 Montsià 771,5 2,6
13 Baix Camp 769,5 2,6
14 Alt Camp 707,9 2,4
15 Baix Ebre 702,3 2,4
16 Anoia 690,4 2,4
17 Maresme 681,1 2,3
18 Alt Empordà 622,3 2,1
19 Baix Penedès 531,4 1,8
20 Garraf 413,3 1,4
21 Garrotxa 403,3 1,4
22 Baix Empordà 330,3 1,1
23 Berguedà 314,0 1,1
24 Pla d’Urgell 273,0 0,9
25 Urgell 260,5 0,9
26 Conca de Barberà 248,7 0,8
27 Noguera 200,5 0,7
28 Ripollès 160,7 0,5
29 Pla de l’Estany 152,2 0,5
30 Segarra 138,8 0,5
31 Ribera d’Ebre 126,3 0,4
32 Solsonès 124,8 0,4
33 Garrigues 97,0 0,3
34 Moianès 59,3 0,2
35 Alt Urgell 36,8 0,1
36 Cerdanya 30,5 0,1
37 Terra Alta 19,2 0,1
38 Pallars Jussà 12,3 0,0
39 Priorat 10,9 0,0
40 Vall d’Aran 8,7 0,0
41 Alta Ribagorça  4,1 0,0
42 Pallars Sobirà  1,8 0,0
 Catalunya 29.273,2 100
  Demarcació GI 3.511 12,0

1 Vallès Occidental 130 9,1
2 Baix Llobregat 122 8,5
3 Vallès Oriental 117 8,1
4 Osona 102 7,1
5 Bages 99 6,9
6 Selva 75 5,2
7 Alt Penedès 67 4,7
8 Maresme 55 3,8
9 Garrotxa 54 3,8
10 Gironès 50 3,5
11 Berguedà 45 3,1
12 Tarragonès 43 3,0
13 Baix Ebre 41 2,9
14 Segrià 38 2,6
15 Baix Penedès 37 2,6
16 Anoia 34 2,4
17 Baix Camp 31 2,2
18 Alt Empordà 28 1,9
19 Baix Empordà 27 1,9
20 Ripollès 27 1,9
21 Pla d’Urgell 22 1,5
22 Montsià 21 1,5
23 Barcelonès 20 1,4
24 Conca de Barberà 20 1,4
25 Garraf 19 1,3
26 Urgell 19 1,3
27 Alt Camp 14 1,0
28 Pla de l’Estany 12 0,8
29 Noguera 10 0,7
30 Solsonès 10 0,7
31 Segarra 9 0,6
32 Garrigues 8 0,6
33 Ribera d’Ebre 8 0,6
34 Cerdanya 6 0,4
35 Alt Urgell 4 0,3
36 Moianès 4 0,3
37 Pallars Jussà 3 0,2
38 Alta Ribagorça 1 0,1
39 Pallars Sobirà 1 0,1
40 Priorat 1 0,1
41 Terra Alta 1 0,1
42 Vall d’Aran 1 0,1
 Catalunya 1.436 100
  Demarcació GI 273 19,0

ComarcaComarca HectàreesNombre %%

TAULA 2
Nombre de polígons

TAULA 3
Superfície (en hectàrees)
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Font: Elaboració PròPia.

1 Barcelonès 306,6
2 Vallès Occidental 70,1
3 Segrià 64,9
4 Garraf 60,6
5 Alt Empordà 49,6
6 Terra Alta 49,0
7 Baix Camp 48,9
8 Baix Llobregat 48,8
9 Tarragonès 47,9
10 Moianès 45,0
11 Noguera 42,1
12 Vallès Oriental 34,8
13 Montsià 33,7
14 Anoia 32,3
15 Baix Penedès 31,5
16 Maresme 29,4
17 Pallars Jussà 29,3
18 Alt Urgell 28,8
19 Osona 26,0
20 Bages 26,0
21 Alta Ribagorça 26,0
22 Segarra 25,1
23 Gironès 25,0
24 Baix Ebre 24,6
25 Urgell 24,4
26 Alt Penedès 22,0
27 Pallars Sobirà 21,0
28 Alt Camp 20,9
29 Pla d’Urgell 20,5
30 Baix Empordà 20,3
31 Garrotxa 18,1
32 Selva 16,8
33 Cerdanya 16,3
34 Solsonès 15,8
35 Garrigues 14,8
36 Pla de l’Estany 13,5
37 Berguedà 13,5
38 Ribera d’Ebre 11,7
39 Vall d’Aran 10,0
40 Conca de Barberà 9,5
41 Priorat 8,0
42 Ripollès 7,2
 Catalunya 38,0
  Demarcació GI 22,8

1 Vallès Occidental 8.838 20,1
2 Baix Llobregat 4.298 9,8
3 Barcelonès 4.292 9,8
4 Vallès Oriental 3.859 8,8
5 Bages 2.576 5,9
6 Osona 1.744 4,0
7 Tarragonès 1.579 3,6
8 Maresme 1.497 3,4
9 Segrià 1.428 3,2
10 Alt Penedès 1.319 3,0
11 Baix Camp 1.272 2,9
12 Garraf 1.091 2,5
13 Alt Empordà 1.090 2,5
14 Anoia 1.002 2,3
15 Baix Penedès 976 2,2
16 Selva 758 1,7
17 Gironès 675 1,5
18 Garrotxa 652 1,5
19 Berguedà 592 1,3
20 Baix Ebre 591 1,3
21 Montsià 573 1,3
22 Baix Empordà 467 1,1
23 Urgell 464 1,1
24 Noguera 421 1,0
25 Pla d’Urgell 389 0,9
26 Alt Camp 230 0,5
27 Segarra 201 0,5
28 Moianès 180 0,4
29 Conca de Barberà 162 0,4
30 Solsonès 126 0,3
31 Alt Urgell 115 0,3
32 Pallars Jussà 88 0,2
33 Ribera d’Ebre 82 0,2
34 Pla de l’Estany 81 0,2
35 Garrigues 74 0,2
36 Cerdanya 65 0,1
37 Terra Alta 49 0,1
38 Ripollès 43 0,1
39 Alta Ribagorça 26 0,1
40 Pallars Sobirà 21 0,0
41 Vall d’Aran 10 0,0
42 Priorat 8 0,0
 Catalunya 44.004 100
  Demarcació GI 3.766 8,6

ComarcaComarca NombreNombre %

TAULA 4
Parcel·les

TAULA 5
Parcel·les per polígons*

Font: Elaboració PròPia.
*Mitjana de parcel·les per polígon d’activitat econòmica.
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Font: Elaboració PròPia.
*Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018.

1 Alt Camp 160,9
2 Conca de Barberà 124,1
3 Montsià 114,3
4 Solsonès 93,4
5 Baix Ebre 89,8
6 Tarragonès 82,5
7 Bages 80,9
8 Berguedà 80,5
9 Alt Penedès 78,8
10 Pla d’Urgell 74,6
11 Urgell 72,3
12 Garrotxa 71,8
13 Vallès Oriental 66,0
14 Ripollès 64,3
15 Osona 62,8
16 Segarra 61,1
17 Selva 60,1
18 Anoia 58,4
19 Ribera d’Ebre 56,9
20 Baix Penedès 52,7
21 Noguera 51,8
22 Vallès Occidental 51,7
23 Garrigues 51,1
24 Pla de l’Estany 48,0
25 Moianès 44,6
26 Alt Empordà 44,6
27 Gironès 44,3
28 Baix Camp 41,1
29 Segrià 37,8
30 Baix Llobregat 37,4
31 Garraf 28,0
32 Baix Empordà 24,9
33 Alt Urgell 18,2
34 Cerdanya 17,3
35 Terra Alta 16,5
36 Maresme 15,3
37 Priorat 11,6
38 Alta Ribagorça 10,8
39 Pallars Jussà 9,3
40 Barcelonès 9,0
41 Vall d’Aran 8,8
42 Pallars Sobirà 2,6
 Catalunya 39,0
  Demarcació GI 47,4

1 Berguedà 11,5
2 Ripollès 10,8
3 Conca de Barberà 9,9
4 Garrotxa 9,6
5 Solsonès 7,5
6 Osona 6,5
7 Alt Penedès 6,2
8 Pla d’Urgell  6,0
9 Bages 5,6
10 Urgell 5,3
11 Baix Ebre 5,2
12 Selva 4,5
13 Garrigues 4,2
14 Segarra 4,0
15 Pla de l’Estany 3,8
16 Baix Penedès 3,7
17 Ribera d’Ebre 3,6
18 Cerdanya 3,4
19 Alt Camp 3,2
20 Montsià 3,1
21 Moianès 3,0
22 Vallès Oriental 2,9
23 Anoia 2,9
24 Gironès 2,7
25 Alta Ribagorça 2,6
26 Noguera 2,6
27 Pallars Jussà 2,3
28 Baix Empordà 2,0
29 Alt Empordà 2,0
30 Alt Urgell 2,0
31 Segrià 1,8
32 Tarragonès 1,7
33 Baix Camp 1,6
34 Baix Llobregat 1,5
35 Pallars Sobirà 1,4
36 Vallès Occidental 1,4
37 Garraf 1,3
38 Maresme 1,2
39 Priorat 1,1
40 Vall d’Aran 1,0
41 Terra Alta 0,9
42 Barcelonès 0,1
 Catalunya 2,0
  Demarcació GI 3,7

ComarcaComarca NombreNombre

TAULA 6
Polígons per cada 10.000 habitants*

TAULA 7
Hectàrees per cada 10.000 habitants*

Font: Elaboració PròPia.
*Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018.
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Font: Elaboració PròPia. Font: Elaboració PròPia.

1 Barcelonès 337
2 Vallès Occidental 102
3 Baix Llobregat 62
4 Vall d’Aran 53
5 Maresme 44
6 Vallès Oriental 37
7 Pla de l’Estany 36
8 Tarragonès 35
9 Garraf 33
10 Alt Camp 30
11 Gironès 27
12 Anoia 26
13 Alt Urgell 25
14 Alt Empordà 23
15 Pallars Sobirà 21
16 Osona 21
17 Terra Alta 20
18 Segrià 19
19 Alta Ribagorça 18
20 Pallars Jussà 18
21 Baix Empordà 17
22 Baix Camp 17
23 Moianès 17
24 Bages 17
25 Selva 16
26 Urgell 15
27 Baix Penedès 15
28 Noguera 14
29 Montsià 13
30 Alt Penedès 13
31 Cerdanya 12
32 Ripollès 11
33 Ribera d’Ebre 11
34 Solsonès 11
35 Baix Ebre 11
36 Garrotxa 8
37 Priorat 6
38 Berguedà 6
39 Pla d’Urgell 6
40 Garrigues 6
41 Conca de Barberà 5
42 Segarra 2
 Catalunya 37
  Demarcació GI 17

1 Vallès Occidental 12.414 27,3
2 Barcelonès 6.734 14,8
3 Baix Llobregat 6.601 14,5
4 Vallès Oriental 3.475 7,7
5 Maresme 2.124 4,7
6 Osona 1.845 4,1
7 Bages 1.507 3,3
8 Tarragonès 1.185 2,6
9 Gironès 1.069 2,4
10 Selva 1.009 2,2
11 Alt Penedès 825 1,8
12 Anoia 796 1,8
13 Garraf 588 1,3
14 Alt Empordà 569 1,3
15 Baix Penedès 494 1,1
16 Alt Camp 395 0,9
17 Baix Camp 357 0,8
18 Baix Empordà 356 0,8
19 Segrià 339 0,7
20 Baix Ebre 312 0,7
21 Ripollès 289 0,6
22 Garrotxa 288 0,6
23 Urgell 268 0,6
24 Berguedà 244 0,5
25 Montsià 240 0,5
26 Pla de l’Estany 179 0,4
27 Pla d’Urgell 120 0,3
28 Conca de Barberà 104 0,2
29 Alt Urgell 100 0,2
30 Noguera 98 0,2
31 Ribera d’Ebre 80 0,2
32 Solsonès 76 0,2
33 Moianès 68 0,1
34 Pallars Jussà 54 0,1
35 Vall d’Aran 53 0,1
36 Garrigues 45 0,1
37 Cerdanya 24 0,1
38 Pallars Sobirà 21 0,0
39 Terra Alta 20 0,0
40 Alta Ribagorça 18 0,0
41 Priorat 6 0,0
42 Segarra 5 0,0
 Catalunya 45.394 100
  Demarcació GI 3.759 8,3

ComarcaComarca NombreNombre %

TAULA 8
Empreses 

TAULA 9
Empreses per polígons
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1 Osona 74 9,8
2 Bages 64 8,5
3 Selva 51 6,8
4 Baix Llobregat 48 6,4
5 Vallès Oriental 46 6,1
6 Alt Penedès 43 5,7
7 Garrotxa 42 5,6
8 Vallès Occidental 39 5,2
9 Berguedà 38 5,0
10 Maresme 31 4,1
11 Gironès 29 3,8
12 Baix Ebre 24 3,2
13 Ripollès 22 2,9
14 Segrià 19 2,5
15 Baix Penedès 18 2,4
16 Tarragonès 18 2,4
17 Baix Empordà 16 2,1
18 Anoia 14 1,9
19 Conca de Barberà 14 1,9
20 Pla d’Urgell 14 1,9
21 Alt Empordà 12 1,6
22 Baix Camp 11 1,5
23 Urgell 9 1,2
24 Pla de l’Estany 6 0,8
25 Solsonès 6 0,8
26 Cerdanya 5 0,7
27 Alt Camp 5 0,7
28 Garrigues 5 0,7
29 Montsià 5 0,7
30 Barcelonès 4 0,5
31 Garraf 4 0,5
32 Pallars Jussà 3 0,4
33 Ribera d’Ebre 3 0,4
34 Segarra 3 0,4
35 Alt Urgell 2 0,3
36 Moianès 2 0,3
37 Noguera 2 0,3
38 Alta Ribagorça 1 0,1
39 Pallars Sobirà 1 0,1
40 Vall d’Aran 1 0,1
41 Priorat 0 0,0
42 Terra Alta 0 0,0
 Catalunya 754 100
  Demarcació GI 178 23,6

1 Pallars Sobirà 100,0
2 Vall d’Aran 100,0
3 Alt Urgell 95,0
4 Priorat 90,0
5 Barcelonès 82,8
6 Cerdanya 81,3
7 Baix Llobregat 81,2
8 Selva 81,0
9 Garrotxa 78,9
10 Noguera 78,6
11 Vallès Occidental 78,1
12 Segrià 77,9
13 Ripollès 77,1
14 Solsonès 77,0
15 Vallès Oriental 76,7
16 Tarragonès 74,8
17 Gironès 74,6
18 Osona 74,5
19 Maresme 73,5
20 Alt Penedès 72,7
21 Garrigues 72,1
22 Alta Ribagorça 69,2
23 Baix Penedès 68,8
24 Pla d’Urgell 68,6
25 Baix Empordà 68,3
26 Pallars Jussà 68,3
27 Ribera d’Ebre 67,6
28 Alt Camp 67,1
29 Urgell 66,4
30 Baix Camp 65,9
31 Baix Ebre 65,2
32 Anoia 65,0
33 Pla de l’Estany 64,8
34 Conca de Barberà 64,0
35 Garraf 63,4
36 Bages 61,5
37 Montsià 60,3
38 Terra Alta 60,0
39 Alt Empordà 56,7
40 Berguedà 49,9
41 Moianès 48,8
42 Segarra 37,9
 Catalunya 72,0
  Demarcació GI 74,3

ComarcaComarca Nombre% %

TAULA 10 
Ocupabilitat*

TAULA 11
Polígons amb superfície inferior a 10 ha

Font: Elaboració PròPia.
*Càlcul: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses 
actuals + naus i solars buits)]*100

Font: Elaboració PròPia.
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1 Vallès Occidental 43 14,3
2 Baix Llobregat 40 13,3
3 Vallès Oriental 33 11,0
4 Bages 16 5,3
5 Anoia 12 4,0
6 Baix Camp 12 4,0
7 Osona 12 4,0
8 Gironès 11 3,7
9 Baix Penedès 10 3,3
10 Tarragonès 10 3,3
11 Alt Penedès 9 3,0
12 Maresme 9 3,0
13 Selva 7 2,3
14 Baix Ebre 7 2,3
15 Garraf 7 2,3
16 Montsià 7 2,3
17 Segrià 7 2,3
18 Baix Empordà 6 2,0
19 Alt Empordà 5 1,7
20 Barcelonès 5 1,7
21 Garrotxa 4 1,3
22 Urgell 4 1,3
23 Alt Camp 3 1,0
24 Noguera 3 1,0
25 Pla d’Urgell 3 1,0
26 Segarra 3 1,0
27 Pla de l’Estany 2 0,7
28 Berguedà 2 0,7
29 Garrigues 2 0,7
30 Ribera d’Ebre 2 0,7
31 Solsonès 2 0,7
32 Ripollès 1 0,3
33 Conca de Barberà 1 0,3
34 Moianès 1 0,3
35 Cerdanya 0 0,0
36 Alt Urgell 0 0,0
37 Alta Ribagorça 0 0,0
38 Pallars Jussà 0 0,0
39 Pallars Sobirà 0 0,0
40 Priorat 0 0,0
41 Terra Alta 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 301 100
  Demarcació GI 36 12,0

1 Vallès Oriental 25 9,7
2 Baix Llobregat 21 8,1
3 Vallès Occidental 18 7,0
4 Bages 14 5,4
5 Maresme 13 5,0
6 Osona 13 5,0
7 Alt Penedès 12 4,7
8 Selva 11 4,3
9 Segrià 9 3,5
10 Alt Empordà 8 3,1
11 Garrotxa 8 3,1
12 Baix Ebre 7 2,7
13 Baix Penedès 7 2,7
14 Garraf 7 2,7
15 Montsià 7 2,7
16 Tarragonès 7 2,7
17 Gironès 6 2,3
18 Anoia 6 2,3
19 Urgell 6 2,3
20 Baix Empordà 5 1,9
21 Baix Camp 5 1,9
22 Noguera 5 1,9
23 Pla de l’Estany 4 1,6
24 Ripollès 4 1,6
25 Berguedà 4 1,6
26 Pla d’Urgell 4 1,6
27 Alt Camp 3 1,2
28 Conca de Barberà 3 1,2
29 Ribera d’Ebre 3 1,2
30 Segarra 3 1,2
31 Alt Urgell 2 0,8
32 Solsonès 2 0,8
33 Cerdanya 1 0,4
34 Barcelonès 1 0,4
35 Garrigues 1 0,4
36 Moianès 1 0,4
37 Priorat 1 0,4
38 Terra Alta 1 0,4
39 Alta Ribagorça 0 0,0
40 Pallars Jussà 0 0,0
41 Pallars Sobirà 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 258 100
  Demarcació GI 46 17,8
  

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 12
Polígons amb superfície entre 10 i 20 ha

TAULA 13
Polígons amb superfície entre 20 i 50 ha

Font: Elaboració PròPia. Font: Elaboració PròPia.



 136 | ANNEX I. Rànquing comarcal

1 Baix Llobregat 26 14,4
2 Vallès Occidental 26 14,4
3 Vallès Oriental 19 10,6
4 Bages 15 8,3
5 Selva 15 8,3
6 Gironès 10 5,6
7 Garrotxa 8 4,4
8 Ripollès 8 4,4
9 Berguedà 8 4,4
10 Anoia 6 3,3
11 Maresme 5 2,8
12 Osona 5 2,8
13 Pla d’Urgell 5 2,8
14 Alt Penedès 4 2,2
15 Baix Penedès 3 1,7
16 Barcelonès 3 1,7
17 Tarragonès 3 1,7
18 Urgell 3 1,7
19 Segrià 2 1,1
20 Alt Camp 1 0,6
21 Baix Camp 1 0,6
22 Conca de Barberà 1 0,6
23 Garraf 1 0,6
24 Montsià 1 0,6
25 Ribera d’Ebre 1 0,6
26 Alt Empordà 0 0,0
27 Baix Empordà 0 0,0
28 Cerdanya 0 0,0
29 Pla de l’Estany 0 0,0
30 Alt Urgell 0 0,0
31 Alta Ribagorça 0 0,0
32 Baix Ebre 0 0,0
33 Garrigues 0 0,0
34 Moianès 0 0,0
35 Noguera 0 0,0
36 Pallars Jussà 0 0,0
37 Pallars Sobirà 0 0,0
38 Priorat 0 0,0
39 Segarra 0 0,0
40 Solsonè 0 0,0
41 Terra Alta 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
Catalunya 180 100
Demarcació GI 41 22,8

1 Vallès Occidental 30 24,4
2 Baix Llobregat 13 10,6
3 Vallès Oriental 13 10,6
4 Barcelonès 10 8,1
5 Tarragonès 8 6,5
6 Selva 6 4,9
7 Bages 5 4,1
8 Gironès 4 3,3
9 Alt Empordà 3 2,4
10 Alt Camp 3 2,4
11 Alt Penedès 3 2,4
12 Baix Camp 3 2,4
13 Baix Ebre 3 2,4
14 Osona 3 2,4
15 Segrià 3 2,4
16 Anoia 2 1,6
17 Baix Penedès 2 1,6
18 Conca de Barberà 2 1,6
19 Maresme 2 1,6
20 Montsià 2 1,6
21 Berguedà 1 0,8
22 Garraf 1 0,8
23 Pla d’Urgell 1 0,8
24 Alt Urgell 0 0,0
25 Alta Ribagorça 0 0,0
26 Baix Empordà 0 0,0
27 Cerdanya 0 0,0
28 Garrotxa 0 0,0
29 Pla de l’Estany 0 0,0
30 Ripollès 0 0,0
31 Garrigues 0 0,0
32 Moianès 0 0,0
33 Noguera 0 0,0
34 Pallars Jussà 0 0,0
35 Pallars Sobirà 0 0,0
36 Priorat 0 0,0
37 Ribera d’Ebre 0 0,0
38 Segarra 0 0,0
39 Solsonès 0 0,0
40 Terra Alta 0 0,0
41 Urgell 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 123 100
  Demarcació GI 13 10,6

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 14 
Polígons amb superfície major de 50 ha

TAULA 15
Polígons creats abans de 1970*

Font: Elaboració PròPia. Font: Elaboració PròPia.
*Es considera any de creació el moment en què el polígon 
disposa almenys d’una fase urbanitzada.
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1 Baix Llobregat 35 10,1
2 Vallès Occidental 28 8,0
3 Vallès Oriental 28 8,0
4 Alt Penedès 17 4,9
5 Bages 17 4,9
6 Maresme 17 4,9
7 Osona 16 4,6
8 Baix Ebre 15 4,3
9 Baix Camp 14 4,0
10 Selva 12 3,4
11 Garrotxa 11 3,2
12 Berguedà 11 3,2
13 Segrià 11 3,2
14 Gironès 10 2,9
15 Tarragonès 10 2,9
16 Baix Penedès 9 2,6
17 Alt Empordà 8 2,3
18 Ripollès 7 2,0
19 Anoia 7 2,0
20 Garraf 7 2,0
21 Baix Empordà 6 1,7
22 Barcelonès 6 1,7
23 Conca de Barberà 6 1,7
24 Pla d’Urgell 6 1,7
25 Pla de l’Estany 5 1,4
26 Montsià 5 1,4
27 Ribera d’Ebre 5 1,4
28 Cerdanya 3 0,9
29 Noguera 3 0,9
30 Moianès 2 0,6
31 Segarra 2 0,6
32 Solsonès 2 0,6
33 Urgell 2 0,6
34 Alt Camp 1 0,3
35 Alt Urgell 1 0,3
36 Alta Ribagorça 1 0,3
37 Garrigues 1 0,3
38 Pallars Jussà 1 0,3
39 Pallars Sobirà 0 0,0
40 Priorat 0 0,0
41 Terra Alta 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 348 100
  Demarcació GI 59 17,0

1 Vallès Occidental 54 12,4
2 Baix Llobregat 42 9,7
3 Vallès Oriental 41 9,4
4 Selva 27 6,2
5 Bages 27 6,2
6 Osona 27 6,2
7 Gironès 21 4,8
8 Alt Penedès 20 4,6
9 Garrotxa 19 4,4
10 Baix Ebre 12 2,8
11 Tarragonès 12 2,8
12 Maresme 11 2,5
13 Segrià 11 2,5
14 Alt Empordà 10 2,3
15 Ripollès 10 2,3
16 Baix Penedès 10 2,3
17 Barcelonès 10 2,3
18 Baix Empordà 9 2,1
19 Berguedà 8 1,8
20 Garraf 6 1,4
21 Pla de l’Estany 5 1,1
22 Anoia 5 1,1
23 Pla d’Urgell 5 1,1
24 Urgell 5 1,1
25 Alt Camp 4 0,9
26 Baix Camp 4 0,9
27 Solsonès 4 0,9
28 Alt Urgell 3 0,7
29 Montsià 3 0,7
30 Conca de Barberà 2 0,5
31 Moianès 2 0,5
32 Segarra 2 0,5
33 Cerdanya 1 0,2
34 Garrigues 1 0,2
35 Noguera 1 0,2
36 Vall d’Aran 1 0,2
37 Alta Ribagorça 0 0,0
38 Pallars Jussà 0 0,0
39 Pallars Sobirà 0 0,0
40 Priorat 0 0,0
41 Ribera d’Ebre 0 0,0
42 Terra Alta 0 0,0
 Catalunya 435 100
  Demarcació GI 101 23,2

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 16
Polígons creats entre 1970 i 1990*

TAULA 17
Polígons creats entre 1991 i 2000*

Font: Elaboració PròPia.
*Es considera any de creació el moment en què el polígon 
disposa almenys d’una fase urbanitzada.

Font: Elaboració PròPia.
*Es considera any de creació el moment en què el polígon 
disposa almenys d’una fase urbanitzada.



 138 | ANNEX I. Rànquing comarcal

1 Alt Urgell 100
2 Alta Ribagorça 100
3 Garrigues 100
4 Moianès 100
5 Pallars Jussà 100
6 Pallars Sobirà 100
7 Priorat 100
8 Segarra 100
9 Solsonès 100
10 Terra Alta 100
11 Urgell 100
12 Vall d’Aran 100
13 Gironès 98
14 Bages 98
15 Alt Penedès 97
16 Baix Camp 97
17 Segrià 97
18 Baix Empordà 96
19 Ripollès 96
20 Maresme 96
21 Barcelonès 95
22 Montsià 95
23 Pla d’Urgell 95
24 Vallès Occidental 95
25 Anoia 94
26 Alt Empordà 93
27 Tarragonès 93
28 Vallès Oriental 91
29 Baix Ebre 88
30 Ribera d’Ebre 88
31 Selva 87
32 Alt Camp 86
33 Baix Penedès 86
34 Garrotxa 85
35 Conca de Barberà 85
36 Osona 85
37 Garraf 84
38 Cerdanya 83
39 Baix Llobregat 81
40 Berguedà 80
41 Noguera 80
42 Pla de l’Estany 42
 Catalunya 91
  Demarcació GI 89

1 Osona 54 11,4
2 Bages 40 8,5
3 Vallès Oriental 29 6,1
4 Alt Penedès 26 5,5
5 Maresme 22 4,7
6 Vallès Occidental 22 4,7
7 Selva 21 4,4
8 Baix Llobregat 19 4,0
9 Berguedà 18 3,8
10 Tarragonès 18 3,8
11 Garrotxa 16 3,4
12 Anoia 16 3,4
13 Baix Penedès 15 3,2
14 Baix Ebre 14 3,0
15 Segrià 14 3,0
16 Baix Empordà 12 2,5
17 Baix Camp 12 2,5
18 Montsià 12 2,5
19 Conca de Barberà 11 2,3
20 Alt Empordà 10 2,1
21 Gironès 9 1,9
22 Urgell 9 1,9
23 Alt Camp 8 1,7
24 Garrigues 6 1,3
25 Noguera 6 1,3
26 Pla d’Urgell 6 1,3
27 Garraf 5 1,1
28 Segarra 5 1,1
29 Solsonès 4 0,8
30 Cerdanya 2 0,4
31 Pla de l’Estany 2 0,4
32 Ripollès 2 0,4
33 Pallars Jussà 2 0,4
34 Ribera d’Ebre 2 0,4
35 Barcelonès 1 0,2
36 Pallars Sobirà 1 0,2
37 Priorat 1 0,2
38 Terra Alta 1 0,2
39 Alt Urgell 0 0,0
40 Alta Ribagorça 0 0,0
41 Moianès 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 473 100
  Demarcació GI 72 15,2

ComarcaComarca Nombre %%

TAULA 18 
Polígons creats a partir de l’any 2000*

TAULA 19
Polígons amb l’ús industrial permès*

Font: Elaboració PròPia.
*Es considera any de creació el moment en què el polígon 
disposa almenys d’una fase urbanitzada.

Font: Elaboració PròPia.
*% sobre la mateixa comarca.
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1 Alt Urgell 100
2 Alta Ribagorça 100
3 Moianès 100
4 Pallars Jussà 100
5 Pallars Sobirà 100
6 Terra Alta 100
7 Vall d’Aran 100
8 Alt Empordà 96
9 Ripollès 93
10 Segarra 89
11 Ribera d’Ebre 88
12 Segrià 84
13 Cerdanya 83
14 Barcelonès 80
15 Alt Penedès 78
16 Pla d’Urgell 77
17 Baix Camp 74
18 Urgell 74
19 Maresme 73
20 Tarragonès 72
21 Baix Ebre 71
22 Montsià 71
23 Anoia 71
24 Gironès 70
25 Garraf 68
26 Selva 67
27 Osona 66
28 Garrotxa 65
29 Baix Penedès 65
30 Alt Camp 64
31 Garrigues 63
32 Noguera 60
33 Baix Empordà 59
34 Berguedà 56
35 Conca de Barberà 55
36 Vallès Occidental 52
37 Vallès Oriental 50
38 Baix Llobregat 47
39 Pla de l’Estany 33
40 Bages 33
41 Solsonès 20
42 Priorat 0
 Catalunya 63
  Demarcació GI 70

1 Alt Urgell 100
2 Alta Ribagorça 100
3 Moianès 100
4 Pallars Jussà 100
5 Pallars Sobirà 100
6 Terra Alta 100
7 Vall d’Aran 100
8 Ripollès 89
9 Segarra 89
10 Ribera d’Ebre 88
11 Segrià 84
12 Cerdanya 83
13 Anoia 82
14 Pla d’Urgell 82
15 Baix Empordà 81
16 Alt Empordà 79
17 Alt Camp 71
18 Maresme 71
19 Conca de Barberà 70
20 Urgell 68
21 Alt Penedès 66
22 Barcelonès 65
23 Garrigues 63
24 Baix Camp 61
25 Osona 61
26 Selva 60
27 Noguera 60
28 Tarragonès 60
29 Garraf 58
30 Berguedà 53
31 Montsià 52
32 Vallès Oriental 50
33 Baix Ebre 49
34 Baix Penedès 49
35 Garrotxa 48
36 Baix Llobregat 44
37 Gironès 36
38 Vallès Occidental 34
39 Pla de l’Estany 33
40 Bages 11
41 Priorat 0
42 Solsonès 0
 Catalunya 54
  Demarcació GI 59

ComarcaComarca %%

TAULA 20
Polígons amb l’ús logístic permès*

TAULA 21
Polígons amb l’ús de serveis permès*

Font: Elaboració PròPia.
*% sobre la mateixa comarca.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca.
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1 Alt Penedès 54 80,6
2 Vallès Oriental 54 48,7
3 Garrotxa 33 61,1
4 Selva 32 42,7
5 Osona 32 31,4
6 Baix Llobregat 29 23,8
7 Anoia 25 73,5
8 Baix Ebre 25 61,0
9 Baix Penedès 25 67,6
10 Maresme 22 40,0
11 Alt Empordà 21 75,0
12 Tarragonès 20 46,5
13 Segrià 17 44,7
14 Vallès Occidental 17 13,1
15 Baix Empordà 16 59,3
16 Baix Camp 16 51,6
17 Conca de Barberà 15 75,0
18 Pla d’Urgell 11 50,0
19 Urgell 11 57,9
20 Montsià 10 47,6
21 Gironès 8 16,0
22 Ribera d’Ebre 8 100,0
23 Segarra 8 88,9
24 Bages 6 6,1
25 Garrigues 6 75,0
26 Solsonès 6 60,0
27 Cerdanya 5 83,3
28 Alt Camp 5 35,7
29 Noguera 5 50,0
30 Barcelonès 4 20,0
31 Ripollès 3 11,1
32 Alt Urgell 3 75,0
33 Pla de l’Estany 2 16,7
34 Alta Ribagorça 1 100,0
35 Berguedà 1 2,2
36 Garraf 1 5,3
37 Pallars Jussà 1 33,3
38 Pallars Sobirà 1 100,0
39 Vall d’Aran 1 100,0
40 Moianès 0 0,0
41 Priorat 0 0,0
42 Terra Alta 0 0,0
 Catalunya 560 39,0
  Demarcació GI 115 42,1
  

1 Alta Ribagorça 100
2 Moianès 100
3 Pallars Jussà 100
4 Pallars Sobirà 100
5 Solsonès 100
6 Terra Alta 100
7 Vall d’Aran 100
8 Ripollès 93
9 Alt Empordà 89
10 Ribera d’Ebre 88
11 Vallès Occidental 87
12 Cerdanya 83
13 Alt Camp 79
14 Alt Penedès 79
15 Gironès 78
16 Segarra 78
17 Alt Urgell 75
18 Baix Empordà 74
19 Montsià 71
20 Garrotxa 69
21 Baix Camp 68
22 Urgell 68
23 Vallès Oriental 67
24 Conca de Barberà 65
25 Maresme 65
26 Selva 63
27 Garraf 63
28 Tarragonès 63
29 Noguera 60
30 Anoia 56
31 Pla d’Urgell 55
32 Baix Penedès 54
33 Barcelonès 50
34 Garrigues 50
35 Osona 49
36 Baix Llobregat 48
37 Baix Ebre 46
38 Segrià 45
39 Pla de l’Estany 42
40 Bages 18
41 Berguedà 2
42 Priorat 0
 Catalunya 60
  Demarcació GI 73

ComarcaComarca Nombre %%

TAULA 22
Polígons amb altres usos permesos*

TAULA 23 
Polígons amb servei de recollida de residus*

Font: Elaboració PròPia.
*% sobre la mateixa comarca.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.
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1 Vallès Occidental 50 38,5
2 Bages 35 35,4
3 Vallès Oriental 26 22,2
4 Baix Llobregat 24 20,3
5 Tarragonès 10 23,3
6 Selva 8 10,7
7 Segrià 6 15,8
8 Baix Penedès 5 13,5
9 Baix Empordà 4 14,8
10 Anoia 4 11,8
11 Maresme 3 5,5
12 Osona 3 2,9
13 Alt Empordà 2 7,1
14 Garrotxa 2 3,7
15 Gironès 2 4,0
16 Alt Penedès 2 3,0
17 Berguedà 2 4,4
18 Garrigues 2 25,0
19 Montsià 2 9,5
20 Ripollès 1 3,7
21 Baix Camp 1 3,2
22 Baix Ebre 1 2,4
23 Barcelonès 1 5,0
24 Conca de Barberà 1 5,0
25 Garraf 1 5,3
26 Noguera 1 10,0
27 Ribera d’Ebre 1 12,5
28 Cerdanya 0 0,0
29 Pla de l’Estany 0 0,0
30 Alt Camp 0 0,0
31 Alt Urgell 0 0,0
32 Alta Ribagorça 0 0,0
33 Moianès 0 0,0
34 Pallars Jussà 0 0,0
35 Pallars Sobirà 0 0,0
36 Pla d’Urgell 0 0,0
37 Priorat 0 0,0
38 Segarra 0 0,0
39 Solsonès 0 0,0
40 Terra Alta 0 0,0
41 Urgell 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 200 14,0
  Demarcació GI 19 7,0

1 Selva 37 49,3
2 Vallès Oriental 29 24,8
3 Baix Penedès 27 73,0
4 Baix Llobregat 23 18,9
5 Gironès 22 44,0
6 Vallès Occidental 22 16,9
7 Baix Ebre 20 48,8
8 Maresme 18 32,7
9 Anoia 17 50,0
10 Garrotxa 14 25,9
11 Baix Camp 14 45,2
12 Osona 13 12,8
13 Segrià 13 34,2
14 Alt Empordà 12 42,9
15 Bages 11 11,1
16 Tarragonès 11 25,6
17 Alt Penedès 10 14,9
18 Montsià 8 38,1
19 Segarra 8 88,9
20 Alt Camp 7 50,0
21 Ribera d’Ebre 7 87,5
22 Baix Empordà 5 18,5
23 Solsonès 5 50,0
24 Alt Urgell 3 75,0
25 Noguera 3 30,0
26 Pla de l’Estany 2 16,7
27 Ripollès 2 7,4
28 Pla d’Urgell 2 9,1
29 Cerdanya 1 16,7
30 Barcelonès 1 5,0
31 Conca de Barberà 1 5,0
32 Garraf 1 5,3
33 Garrigues 1 12,5
34 Pallars Sobirà 1 100,0
35 Vall d’Aran 1 100,0
36 Alta Ribagorça 0 0,0
37 Berguedà 0 0,0
38 Moianès 0 0,0
39 Pallars Jussà 0 0,0
40 Priorat 0 0,0
41 Terra Alta 0 0,0
42 Urgell 0 0,0
 Catalunya 372 26,0
  Demarcació GI 94 34,4

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 24
Polígons amb central depuradora col·lectiva*

TAULA 25
Polígons amb entitat de gestió*

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.
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1 Vallès Oriental 28 23,9
2 Vallès Occidental 14 10,8
3 Tarragonès 11 25,6
4 Baix Penedès 10 27,0
5 Selva 8 10,7
6 Baix Camp 6 19,4
7 Baix Llobregat 6 5,1
8 Maresme 5 9,1
9 Osona 5 4,9
10 Bages 4 4,0
11 Gironès 3 6,0
12 Anoia 3 8,8
13 Segrià 3 7,9
14 Alt Empordà 2 7,1
15 Alt Penedès 2 3,0
16 Barcelonès 2 10,0
17 Garrigues 2 25,0
18 Noguera 2 20,0
19 Solsonès 2 20,0
20 Baix Empordà 1 3,7
21 Garrotxa 1 1,9
22 Pla de l’Estany 1 8,3
23 Alt Camp 1 7,1
24 Berguedà 1 2,2
25 Garraf 1 5,3
26 Montsià 1 4,8
27 Ribera d’Ebre 1 12,5
28 Segarra 1 11,1
29 Cerdanya 0 0,0
30 Ripollès 0 0,0
31 Alt Urgell 0 0,0
32 Alta Ribagorça 0 0,0
33 Baix Ebre 0 0,0
34 Conca de Barberà 0 0,0
35 Moianès 0 0,0
36 Pallars Jussà 0 0,0
37 Pallars Sobirà 0 0,0
38 Pla d’Urgell 0 0,0
39 Priorat 0 0,0
40 Terra Alta 0 0,0
41 Urgell 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 127 9,0
  Demarcació GI 16 5,9

1 Vallès Occidental 107 82,3
2 Vallès Oriental 72 61,5
3 Baix Llobregat 70 57,4
4 Garrotxa 38 70,4
5 Maresme 35 63,6
6 Osona 35 34,3
7 Alt Penedès 34 50,8
8 Gironès 31 62,0
9 Selva 27 36,0
10 Barcelonès 19 95,0
11 Alt Empordà 18 64,3
12 Tarragonès 18 41,9
13 Anoia 15 47,1
14 Garraf 15 79,0
15 Baix Ebre 14 34,2
16 Baix Penedès 12 32,4
17 Segrià 12 31,6
18 Bages 10 10,1
19 Baix Camp 9 29,0
20 Segarra 8 88,9
21 Baix Empordà 7 25,9
22 Ripollès 6 22,2
23 Berguedà 5 11,1
24 Conca de Barberà 5 25,0
25 Cerdanya 4 66,7
26 Pla de l’Estany 3 25,0
27 Alt Urgell 3 75,0
28 Pallars Jussà 3 100,0
29 Solsonès 3 30,0
30 Alt Camp 2 14,3
31 Ribera d’Ebre 2 25,0
32 Montsià 1 4,8
33 Noguera 1 10,0
34 Pla d’Urgell 1 4,6
35 Urgell 1 5,3
36 Vall d’Aran 1 100,0
37 Alta Ribagorça 0 0,0
38 Garrigues 0 0,0
39 Moianès 0 0,0
40 Pallars Sobirà 0 0,0
41 Priorat 0 0,0
42 Terra Alta 0 0,0
 Catalunya 647 45,0
  Demarcació GI 130 47,6

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 26
Polígons amb transport públic*

TAULA 27 
Polígons amb servei de vigilància i seguretat*

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons 
que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja 
que no s’ha pogut confirmar.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.
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1 Vallès Occidental 114 87,7
2 Baix Llobregat 98 80,3
3 Vallès Oriental 94 80,3
4 Osona 73 71,6
5 Bages 67 67,7
6 Maresme 50 90,9
7 Selva 44 58,7
8 Garrotxa 40 74,1
9 Gironès 37 74,0
10 Alt Penedès 36 53,7
11 Tarragonès 31 72,1
12 Segrià 30 79,0
13 Anoia 27 79,4
14 Berguedà 26 57,8
15 Baix Camp 24 77,4
16 Pla d’Urgell 21 95,5
17 Ripollès 20 74,1
18 Baix Empordà 19 70,4
19 Barcelonès 19 95,0
20 Baix Ebre 18 43,9
21 Urgell 18 94,7
22 Alt Empordà 14 50,0
23 Baix Penedès 12 32,4
24 Pla de l’Estany 11 91,7
25 Garraf 10 52,6
26 Solsonès 10 100,0
27 Segarra 9 100,0
28 Noguera 5 50,0
29 Cerdanya 4 66,7
30 Conca de Barberà 4 20,0
31 Montsià 4 19,1
32 Alt Camp 3 21,4
33 Alt Urgell 3 75,0
34 Garrigues 3 37,5
35 Pallars Jussà 3 100,0
36 Moianès 2 50,0
37 Ribera d’Ebre 2 25,0
38 Alta Ribagorça 1 100,0
39 Pallars Sobirà 1 100,0
40 Priorat 1 100,0
41 Terra Alta 1 100,0
42 Vall d’Aran 1 100,0
 Catalunya 1.010 70,0
  Demarcació GI 185 67,8

1 Vallès Occidental 94 72,3
2 Vallès Oriental 86 73,5
3 Baix Llobregat 64 52,5
4 Osona 51 50,0
5 Bages 46 46,5
6 Maresme 43 78,2
7 Selva 24 32,0
8 Baix Penedès 23 62,2
9 Segrià 23 60,5
10 Gironès 22 44,0
11 Alt Penedès 22 32,8
12 Tarragonès 22 51,2
13 Garrotxa 21 38,9
14 Ripollès 21 77,8
15 Anoia 20 58,8
16 Alt Empordà 19 67,9
17 Barcelonès 18 90,0
18 Baix Empordà 17 63,0
19 Baix Camp 16 51,6
20 Urgell 14 73,7
21 Garraf 12 63,2
22 Alt Camp 10 71,4
23 Solsonès 10 100,0
24 Pla de l’Estany 9 75,0
25 Baix Ebre 8 19,5
26 Segarra 8 88,9
27 Pla d’Urgell 7 31,8
28 Conca de Barberà 6 30,0
29 Cerdanya 5 83,3
30 Noguera 5 50,0
31 Montsià 4 19,1
32 Alt Urgell 3 75,0
33 Garrigues 3 37,5
34 Ribera d’Ebre 3 37,5
35 Alta Ribagorça 1 100,0
36 Moianès 1 25,0
37 Pallars Sobirà 1 100,0
38 Terra Alta 1 100,0
39 Vall d’Aran 1 100,0
40 Berguedà 0 0,0
41 Pallars Jussà 0 0,0
42 Priorat 0 0,0
 Catalunya 764 53,0
  Demarcació GI 133 48,7

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 28
Polígons recepcionats definitivament*

TAULA 29
Polígons amb subministrament de gas*

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.
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1 Vallès Occidental 130 100,0
2 Baix Llobregat 108 88,5
3 Vallès Oriental 107 91,5
4 Bages 99 100,0
5 Osona 89 87,3
6 Selva 75 100,0
7 Alt Penedès 67 100,0
8 Garrotxa 54 100,0
9 Maresme 54 98,2
10 Berguedà 45 100,0
11 Gironès 43 86,0
12 Segrià 38 100,0
13 Tarragonès 35 81,4
14 Anoia 34 100,0
15 Alt Empordà 27 96,4
16 Baix Empordà 27 100,0
17 Ripollès 27 100,0
18 Baix Camp 27 87,1
19 Pla d’Urgell 22 100,0
20 Barcelonès 20 100,0
21 Garraf 19 100,0
22 Montsià 19 90,5
23 Urgell 19 100,0
24 Baix Penedès 18 48,7
25 Baix Ebre 17 41,5
26 Conca de Barberà 17 85,0
27 Pla de l’Estany 12 100,0
28 Noguera 10 100,0
29 Solsonès 10 100,0
30 Segarra 9 100,0
31 Alt Camp 8 57,1
32 Garrigues 8 100,0
33 Ribera d’Ebre 8 100,0
34 Cerdanya 6 100,0
35 Alt Urgell 4 100,0
36 Moianès 4 100,0
37 Pallars Jussà 3 100,0
38 Alta Ribagorça 1 100,0
39 Pallars Sobirà 1 100,0
40 Priorat 1 100,0
41 Vall d’Aran 1 100,0
42 Terra Alta 0 0,0
 Catalunya 1.323 93,0
  Demarcació GI 265 97,1

1 Vallès Occidental 118 90,8
2 Baix Llobregat 94 77,1
3 Osona 84 82,4
4 Bages 81 81,8
5 Vallès Oriental 76 65,0
6 Alt Penedès 42 62,7
7 Garrotxa 41 75,9
8 Maresme 41 74,6
9 Selva 40 53,3
10 Gironès 34 68,0
11 Segrià 33 86,8
12 Tarragonès 30 69,8
13 Anoia 26 76,5
14 Baix Empordà 22 81,5
15 Berguedà 22 48,9
16 Ripollès 21 77,8
17 Baix Camp 21 67,7
18 Baix Penedès 21 56,8
19 Barcelonès 19 95,0
20 Baix Ebre 18 43,9
21 Pla d’Urgell 18 81,8
22 Garraf 15 79,0
23 Alt Empordà 12 42,9
24 Urgell 12 63,2
25 Montsià 9 42,9
26 Segarra 7 77,8
27 Noguera 5 50,0
28 Alt Camp 4 28,6
29 Solsonès 4 40,0
30 Conca de Barberà 3 15,0
31 Pallars Jussà 3 100,0
32 Ribera d’Ebre 3 37,5
33 Cerdanya 2 33,3
34 Pla de l’Estany 2 16,7
35 Alt Urgell 2 50,0
36 Alta Ribagorça 1 100,0
37 Garrigues 1 12,5
38 Terra Alta 1 100,0
39 Moianès 0 0,0
40 Pallars Sobirà 0 0,0
41 Priorat 0 0,0
42 Vall d’Aran 0 0,0
 Catalunya 988 69,0
  Demarcació GI 172 63,0

ComarcaComarca NombreNombre %%

TAULA 30
Polígons amb fibra òptica disponible*

TAULA 31 
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora*

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons 
que no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja 
que no s’ha pogut confirmar.

Font: Elaboració PròPia. 
*% sobre la mateixa comarca. Es considera que els polígons que 
no han notificat la dada no tenen el servei disponible, ja que no 
s’ha pogut confirmar.
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ANNEX II  
Mapes temàtics
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A continuació es presenten trenta mapes 
temàtics comarcals amb els valors dels 
indicadors analitzats a la publicació.

MAPA 3
Mapa guia 

MAPA 4
Nombre de polígons

MAPA 5
Superfície (en hectàrees)

Mapes temàtics

Alt Empordà

Baix  
Empordà

Selva

Garrotxa

Ripollès

Cerdanya

Pla de  
l’Estany

Gironès

1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 75

1 - 300
301 - 600
601 - 900
901 - 1009
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MAPA 6
Nombre de parcel·les

MAPA 7
Parcel·les per polígon

MAPA 8
Polígons per cada 10.000 habitants

MAPA 9
Hectàrees per cada 10.000 habitants

MAPA 10
Empreses instal·lades

MAPA 11
Empreses instal·lades per polígon

1 - 24
25 - 300
301 - 600
601 - 1069

1 - 25
26 - 45
46 - 65
66 - 72

1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 36

0,1 - 2
2,1 - 4
4,1 - 9
9,1 - 11

1 - 300
301 - 600
601 - 900
901 - 1090

1 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 23
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MAPA 14
Polígons amb superfície entre 10 i 20 hectàrees

MAPA 15
Polígons amb superfície entre 20 i 50 hectàrees

MAPA 16
Polígons amb superfície major de 50 hectàrees

MAPA 17
Polígons creats abans de 1970

MAPA 12
Ocupabilitat

MAPA 13
Polígons amb superfície inferior a 10 hectàrees

1 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 100

1 - 2
3 - 5
6 - 8
8 - 11

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7

1 - 4
5 - 8
9 - 12
13 - 15

0 - 1
2 - 3
4 - 6
7 - 11

1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 51
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MAPA 18
Polígons creats entre 1970 i 1990

MAPA 19
Polígons creats entre 1991 i 2000

MAPA 20
Polígons creats a partir de l’any 2000

MAPA 21
Polígons amb l’ús industrial permès

MAPA 22
Polígons amb l’ús logístic permès

MAPA 23
Polígons amb l’ús de serveis permès

1 - 7
8 - 14
15 - 21
22 - 27

1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 21

1 - 45
46 - 85
86 - 95
96 - 100

1 - 45
46 - 60
61 - 80
81 - 100

1 - 45
46 - 60
61 - 80
81 - 100

1 - 3
4 - 6
7 - 9
10 - 12
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MAPA 26
Polígons amb central depuradora col·lectiva

MAPA 27
Polígons amb entitats de gestió

MAPA 28
Polígons amb transport públic

MAPA 29
Polígons amb servei de vigilància  
i seguretat disponible

MAPA 24
Polígons amb altres usos permesos

MAPA 25
Polígons amb servei de recollida de residus 
disponible

1 - 45
46 - 60
61 - 80
81 - 100

1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 37

1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 80

1 - 10
11 - 20
21 - 25
26 - 33

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 8

0 - 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 3,5
3,5 - 8
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MAPA 30
Polígons recepcionats definitivament

MAPA 31
Polígons amb subministrament de gas 
disponible

MAPA 32
Polígons amb fibra òptica disponible

MAPA 33
Polígons amb estació transformadora i/o 
subestació transformadora

1 - 9
10 - 18
19 - 22
23 - 24

1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 41

1 - 10
11 - 20
21 - 40
41 - 44

1 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 75
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ANNEX III  
Taules de dades
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Alt Empordà 1.358 22,9 140.569 18,4 104 17 17,7 37 11,4

Baix Empordà 702 11,8 133.461 17,5 190 14 14,6 30 9,3

Cerdanya 348,8 5,9 16.524 2,2 47 2 2,1 9 2,8

Garrotxa 734,6 12,4 56.613 7,4 77 11 11,5 59 18,2

Gironès 575,6 9,7 190.786 25 331 17 17,7 65 20,1

Pla de l’Estany 262,8 4,4 32.006 4,2 122 5 5,2 14 4,3

Ripollès 956,6 16,1 25.000 3,3 26 7 7,3 29 9,0

Selva 995 16,8 169.029 22,1 170 24 25,0 81 25,0

Total  5.933 100 763.988 100 129 97 100 324 100

Alt Empordà 28 622,3 1090 22 2,0 44,6

Baix Empordà 27 330,3 467 20 2,0 24,9

Cerdanya 6 30,5 65 16 3,4 17,3

Garrotxa 54 403,3 652 18 9,6 71,8

Gironès 50 832,9 675 23 2,7 44,3

Pla de l’Estany 12 152,2 81 14 3,8 48,0

Ripollès 27 160,7 43 7 10,8 64,3

Selva 75 1.009,1 758 17 4,5 60,1

Total  279 3.541,2 3831 22 4 54

% sobre Catalunya 18,9 11,9 8,7   

Comarca

Comarca

Superfície* 

Polígons 

Població**

Parcel·les 

%

Superfície (ha)

%

PR/PAE**

% %
Municipis 

amb polígons

ha/hab.****

Polígons

TAULA 32
Dades diverses

TAULA 33
Nombre de polígons, superfície, parcel·les i ràtios dotacionals*

Densitat***

PAE/hab***

Font: Elaboració PròPia.
*En km2.
**A 1 de gener de 2018.
***Població/km2.

Font: Elaboració PròPia. 
*Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació.
**Parcel·les per polígon d’activitat econòmica.
***Polígons d’activitat econòmica per cada 10.000 habitants (a 1 de gener de 2018).
****Hectàrees de polígons d’activitat econòmica per cada 10.000 habitants (a 1 de gener de 2018).



ANNEX III. Taules de dades | 155

Alt Empordà 28 622,3 12 8 5 3

Baix Empordà 27 330,3 16 5 6 0

Cerdanya 6 30,5 5 1 0 0

Garrotxa 54 403,3 42 8 4 0

Gironès 50 832,9 29 6 11 4

Pla de l’Estany 12 152,2 6 4 2 0

Ripollès 27 160,7 22 4 1 0

Selva 75 1.009,1 51 11 7 6

Total  279 3.541,2 183 47 36 13

% sobre Catalunya 19,4 12,1 23,4 17,6 11,7 10,5

Alt Empordà 28 0 10 8 10

Baix Empordà 27 0 9 6 12

Cerdanya 6 0 1 3 2

Garrotxa 54 8 19 11 16

Gironès 50 10 21 10 9

Pla de l’Estany 12 0 5 5 2

Ripollès 27 8 10 7 2

Selva 75 15 27 12 21

Total  279 41 102 62 74

% sobre Catalunya 18,9 22,8 22,6 16,5 15,6

Comarca

Comarca

Polígons 

Polígons 

< 10 ha

1970-1990 

Superfície (ha)

Abans de 1970

10 ha - 20 ha

1991-2000

> 50 ha

TAULA 34
Polígons per tram de superfície* 

TAULA 35
Polígons per any de creació*

20 ha - 50 ha

Després de 2000

Font: Elaboració PròPia.
*Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació. 

Font: Elaboració PròPia. 
*Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació. 
Es considera «any de creació» el moment en què el polígon disposa almenys d’una fase urbanitzada. 
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TAULA 36
Empreses instal·lades i ocupabilitat*

TAULA 37
Polígons amb els diferents usos permesos (en %) 

Alt Empordà 28 569 23 57

Baix Empordà 27 356 17 68

Cerdanya 6 24 12 81

Garrotxa 54 288 8 79

Gironès 50 1.069 26 75

Pla de l’Estany 12 179 36 65

Ripollès 27 289 10 77

Selva 75 1.009 16 81

Total  279 3.783 17 75

% sobre Catalunya 18,9 8,3  

Comarca Polígons Empreses/PAE**Empreses Ocupabilitat

Font: Elaboració PròPia. 
Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació.
*Ocupabilitat: [nombre d’empreses actuals / (nombre d’empreses actuals + naus i solars buits)]*100.
**Empreses/PAE: mitjana d’empreses instal·lades per polígon. 

Alt Empordà 70 59 73 68

Baix Empordà 87 73 53 67

Cerdanya 56 56 56 56

Garrotxa 78 44 59 63

Gironès 78 28 54 62

Pla de l’Estany 36 29 29 36

Ripollès 90 83 86 86

Selva 80 56 62 58

Total  77 51 61 63

Comarca Industrial ServeisLogístic Altres

Font: Elaboració PròPia. 
Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació.
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Alt Empordà 28 9,4 10,9 1,6 0 3,1 6,3 0 1,6 1,6 0 17,2 23,4 17,2 7,8

Baix Empordà 27 5,4 12,5 5,4 7,1 3,6 7,1 1,8 3,6 1,8 0 7,1 16,1 21,4 7,1

Cerdanya 6 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0

Garrotxa 54 16,5 7 2,6 3,5 6,1 15,7 6,1 4,3 6,1 3,5 15,7 2,6 5,2 5,2

Gironès 50 20,0 11,1 6,7 2,2 8,9 7,8 5,6 0 2,2 1,1 5,6 5,6 11,1 12,2

Pla de l’Estany 12 6,7 0 6,7 0 13,3 13,3 0 6,7 0 0 20 6,7 13,3 13,3

Ripollès 27 15,3 8,5 6,8 0 5,1 15,3 0 8,5 0 1,7 16,9 1,7 13,6 6,8

Selva 75 13,8 10,3 8,3 2,1 5,5 9 2,1 3,4 3,4 4,1 11,7 5,5 9,7 11

Total  279 13,4 7,5 7,2 1,9 8,2 9,3 1,9 3,5 1,9 1,3 14,3 7,7 13,9 7,9

Alt Empordà 28 21 56,8 12 32,4 2 5,4 18 48,6 2 5,4 19 51,4

Baix Empordà 27 16 53,3 5 16,7 4 13,3 7 23,3 1 3,3 17 56,7

Cerdanya 6 5 55,6 1 11,1 0 0,0 4 44,4 0 0,0 5 55,6

Garrotxa 54 33 55,9 14 23,7 2 3,4 38 64,4 1 1,7 21 35,6

Gironès 50 8 12,3 22 36,9 2 3,1 31 47,7 3 7,7 22 35,4

Pla de l’Estany 12 2 14,3 2 14,3 0 0,0 3 21,4 1 7,1 9 64,3

Ripollès 27 3 10,3 2 6,9 1 3,4 6 20,7 0 0,0 21 72,4

Selva 75 32 39,5 37 45,7 8 9,9 27 30,9 8 9,9 24 29,6

Total  279 120 43,0 95 34,1 19 6,8 134 48,0 16 5,7 138 49,5

Comarca Polígons RR %  DE % EG % TP % SV % PR %

Comarca Polígons AL AU FU MI EL ME PA PL QU TE AT CO SE LO

TAULA 38
Sectors d’activitat predominants dels polígons (en %)*

TAULA 39
Principals serveis disponibles*

Font: Elaboració PròPia. 
*Es tenen en compte un màxim de quatre sectors principals per polígons.
Per fer el càlcul només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació.
Llegenda sectors:  
AL: alimentari i de begudes.
AU: automoció i altres mitjans de transport. 
FU: fusta i fabricació de mobles.
MI: altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.).
EL: material elèctric, electrònic, òptic i maquinària. 

ME: metal·lúrgic i de fabricació de productes metàl·lics. 
PA: plàstic i cautxú. 
QU: químic i de productes farmacèutics. 
TE: tèxtil, de cuir i pell.
AT: altres activitats industrials.
CO: activitats comercials. 
SE: activitats de serveis. 
LO: activitats logístiques. 

Font: Elaboració PròPia. 
*Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar. Per fer el càlcul només s’han tingut en 
compte els polígons que tenen informació.
Llegenda serveis:
RR: recollida de residus disponible. 
DE: central depuradora col·lectiva (pròpia del polígon o amb permís per abocar a la xarxa pública d’aigua residual).
EG: entitat de gestió. 
TP: transport públic. 
SV: servei de vigilància i seguretat disponible. 
PR: polígons recepcionats definitivament. 
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Alt Empordà 28 14 37,8 12 32,4 27 81,1

Baix Empordà 27 19 63,3 22 73,3 27 100

Cerdanya 6 4 22,2 2 0,0 6 55,6

Garrotxa 54 40 67,8 41 69,5 54 96,6

Gironès 50 37 58,5 34 56,9 43 70,8

Pla de l’Estany 12 11 78,6 2 14,3 12 100

Ripollès 27 20 69,0 21 72,4 27 96,6

Selva 75 44 54,3 40 49,4 75 98,8

Total  279 189 67,7 174 62,4 271 97,1

Comarca Polígons Gas** % Fibra*** %  %

TAULA 40
Principals subministraments disponibles*

Font: Elaboració PròPia. 
*Es considera que els polígons que no han notificat la dada no tenen el subministrament disponible, ja que no s’ha pogut confirmar. Per fer el càlcul 
només s’han tingut en compte els polígons que tenen informació.
**Gas: polígons amb subministrament de gas disponible. 
***Fibra: polígons amb fibra òptica disponible (almenys fins a l’entrada del polígon).
****Estació transformadora: polígons amb estació transformadora i/o subestació transformadora disponible. 

Estació 
transformadora****
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