PLATAFORMA DE DINAMITZACIÓ DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS DEL RIPOLLÈS
Trobareu un mapa per a cada municipi amb sol industrial; podeu navegar pels diferents mapes
que es troben inserits un sota l’altre a la pàgina web dels del Consorci Ripollès
Desenvolupament. (http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/poligonsindustrials/)

A continuació es detalla la llegenda i codis de color dels mapes:
Menú de navegació
Desplegar el menú de navegació on s’observen les naus industrials amb i sense activitat
agrupades per polígons industrials o zones d’activitat econòmica. Al final del menú també
trobareu la capa de planejament inactiva, per a observar-la podeu clicar a la casella i
apareixerà en pantalla.

Naus industrials amb activitat
En color groc s’observen les naus industrials amb activitat econòmica, al clicar s’informa del
nom de l’empresa.

Naus industrials sense activitat
En color vermell s’observen les naus industrials o parcel·les que actualment no alberguen cap
activitat econòmica. Al clicar es mostra el codi de la nau, la superfície aproximada .
Aquestes naus poden estar disponibles o no per a lloguer o venda. Si esteu interessats en alguna
d’elles us podeu posar en contacte amb el Consorci Ripollès Desenvolupament per a més
informació.

Parcel·les disponibles (sòl disponible)
En color lila s’observen aquelles parcel·les de terreny que actualment es troben disponibles per a
construir-hi. Al clicar es mostra el codi de la parcel·la i la superfície aproximada.

Polígons d'actuació (sòl disponible)
En color taronja s’observen aquells terrenys que actualment es troben disponibles per encabir
activitat industrial i que encara resta pendent la urbanització de l’espai.

Planejament vigent
Aquesta capa que inicialment apareix com a desactivada, un cop activa permet consultar el
planejament urbanístic corresponent a cada polígon industrial.
A sota de cada mapa trobareu les fitxes del planejament urbanístic de cada polígon
industrial. En descarregar cada fitxa obtindreu la informació del planejament que fa referència a
les activitats permeses, activitats incompatibles i normativa urbanística en relació a la tipologia
de naus admeses a cada polígon industrial. Cal estar al cas que per a un mateix polígon, hi poden
haver diverses zones i subzones amb normatives diferents.
Podeu ampliar els mapes a pantalla complerta clicant a l’icona situada al marge superior
dret de cada mapa.

