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Contingut relacionat :
En aquest enllaç [3] teniu el web de consulta del nou Cens de polígons (Sistema d’informació de polígons
d’activitat econòmica - SIPAE), cens elaborat pel Departament d'Empresa i Coneixement, amb la participació
activa de les quatre Diputacions catalanes i, com sabeu, en el cas de la demarcació de Barcelona també ha
comptat amb la col·laboració de la XODEL.
El Cens conté informació de 806 dels 865 polígons reals existents a la demarcació de Barcelona, és a dir, del
93,2%. Pel que fa al total català, el cens inclou informació de 1.425 dels 1.535 polígons reals, el 92,8%.
Important! Els municipis que encara no han aportat informació dels seus polígons ens la poden fer arribar.
Algunes dades del total català:

Els 1.424 PAE de Catalunya apleguen gairebé 29.000 Ha de sòl industrial.
Hi ha més de 43.000 empreses en els PAE.
El 71% dels PAE actualitzats tenen una superfície bruta de menys de 20 Ha i el 8,6% supera les 50 Ha.
Un 33% dels PAE van ser creats a partir de l’any 2000.
La mitjana d’ocupabilitat és del 72%
El 90% dels PAE permeten l’ús industrial, tot i que degut a la transformació actual dels espais, un 54%
permeten ús logístic i un 62% l’ús de serveis vinculats.
La indústria concentra el 66% de les activitats econòmiques.
El 39% disposen de recollida de residus, el 26% tenen depuradora i el 9% tenen servei de seguretat i
vigilància.
El 93% tenen estació i/o subestació transformadora pròpia, el 70% tenen accés a gas i el 69% tenen accés
a fibra òptica.
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