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INTRODUCCIÓ 

 Estat actual del sòl industrial 
 

 Tipus d’activitats que s’hi duen a terme 
 

 Estudi de promoció econòmica 
 

 Creació de SIG amb informació georeferenciada 
 

 Falta de coneixença per part dels ens municipals i 
comarcals 



OBJECTIUS 

 Reflectir la situació dels polígons: 
 Tipus d’activitats que hi trobem 
 Estat de venta 
 Estats constructius 
 Proximitat a la xarxa de transports 

 
 Elaboració de BBDD georeferenciades, mapes i 

aplicació web. 



METODOLOGIA 

 1a Fase - Buscar la informació i disseny de 
l’aplicació web: 
Buscar mitjançant internet els SHPs necessaris per 

a realitzar aquest estudi. 
 Conversió dels fitxers SHP amb el dàtum del 

sistema de coordenades corresponent. 
 Parlar amb els ens municipals. 
 Crear el disseny de l’aplicació web. 

 



 2a Fase - Creació de les Bases de dades: 
 Extreure els llistats de les parcel·les qualificades 

com a sòl industrial. 
 Crear un primer visor que ajudi a identificar 

aquestes parcel·les. 
 Fer el treball de camp, anotar la informació de les 

parcel·les. 
Bolcar la informació del treball de camp a les 

BBDD. 

 

METODOLOGIA 



 3a Fase - Anàlisis SIG i desenvolupament aplicació 
web: 
 Unir la informació de les BBDD amb les capes 

corresponents. 
 Realitzar tot l’anàlisi corresponent amb les diferents 

informacions. 
 Crear les capes resultants necessàries. 
 Extreure els resultats. 
 Implementar tota la informació a l’aplicació web per a 

que aquesta sigui totalment funcional. 
 

METODOLOGIA 



 4a Fase – Redacció, conclusions, possibles 
millores i presentació: 
Redacció de la tesina. 
Redacció de les possibles millores. 
Redacció de les conclusions. 
Redacció i preparació de la presentació. 

 

METODOLOGIA 



Comarca – Conca de Barberà. 
Municipi – Barberà de la Conca. 
Municipi – Blancafort. 
Municipi – L’Espluga de Francolí. 
Municipi – Montblanc. 
Municipi – Pira. 
Municipi – Sarral. 
Municipi – Santa Coloma de Queralt. 
Municipi – Solivella. 
Municipi –Vilaverd. 

ESTUDI DE SÒL INDUSTRIAL 



OBJECTIUS I REALITZACIÓ DE L’ESTUDI 

Realització estudis municipals i estudi comarcal 
 
 Situació actual 
 Polígons 
 Estat de venta i/o lloguer 
 Estat constructiu de les parcel·les 
 Tipus d’activitats 
 Conclusions 
 Documentació gràfica en forma de mapa 

 



MAPES RESULTANTS DE L’ESTUDI 

Exemple estat de venta 

Exemple Tipus d’activitats 



 Xarxa viària – Accés a les vies ràpides 
Realitzar els càlculs de distàncies entre els 

diferents polígons i els punts d’accés amb l’eina de 
proximitat 
 

 Xarxa ferroviària – Estacions 
Realitzar els càlculs de distàncies entre els 

diferents polígons i les estacions de la RENFE amb 
transport de mercaderies adaptat amb doble via 

 

ESTUDI DE PROXIMITAT 



MAPES RESULTANTS ESTUDIS PROXIMITAT 



IMPLEMENTACIÓ DE NOU SÒL INDUSTRIAL 

 CRITERIS 
 1. Municipi sense polígon industrial delimitat. 
 2. Proximitat inferior a 12km de l'accés a vies ràpides. 
 3. Proximitat inferior a 4km d'una estació de tren. 
 4. Més de 500 metres de qualsevol PEIN. 
 5. No envair Espai Natural de Protecció Espacial. 
 6. Més de 500 metres d'un riu o xarxa hidrogràfica. 
 7. Pendents del terreny inferior al 20%. 
 8. Mínim 1Ha de superfície. 
 9. Població de més de 500 habitants 



SOLUCIÓ IMPLMENTACIÓ DEL NOU SÒL 

Municipi de Vimbodí i Poblet 



APLICACIÓ WEB SIG 

 URL Visualitzador: 
 http://mymaps-asl.comyr.com/APP_TesinaSIG/visualitzador.html 
 http://gissmartsig.orgfree.com/AppTesinaSIG/visualitzador.html 

 
 

 

http://mymaps-asl.comyr.com/APP_TesinaSIG/visualitzador.html
http://gissmartsig.orgfree.com/AppTesinaSIG/visualitzador.html


CONCLUSIONS 
 La Conca de Barberà necessita plans d'activació i recuperació econòmica ja que no s'aprofita 

actualment tot el potencial de les parcel•les classificades com a sòl industrial. 
 

 Un 45% dels habitants de la comarca estan ocupats per la indústria tal i com s'ha esmentat al 
principi de l'estudi ja que hi ha una gran part del sòl per habitants dedicada a la indústria. 
 

 Dels 9 municipis amb sòl industrial, a 5 dels quals hi predomina la “no” activitat industrial, 
s'hauria de veure detalladament a cada municipi els fets i els perquès de la no activitat. 
 

 Actualment al municipi de Montblanc hi predomina la indústria, realment és el municipi que 
avarca la gran majoria de la indústria de la comarca. També veiem els casos de Sarral i 
Vilaverd, que tenen un gran índex d'ocupació de les parcel•les industrials. 
 

 Així doncs, observem que la Conca de Barberà és una comarca de pas entre les terres de 
Lleida, Barcelona i Tarragona, tal i com s'observa en els estudis de Xarxa Viària i Ferroviària 
realitzats. 
 

 Aquest fet hauria de ser un factor positiu per a la implementació de noves indústries i de 
creixement demogràfic a la comarca per tal d'activar l'economia de la zona. 
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