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El conseller Calvet i l’alcalde de Gandesa signen 
un conveni per millorar els accessos a les àrees 
industrials del municipi i desenvolupar 
l’ampliació del sector La Plana 
 

 El nou sector La Plana II tindrà una superfície aproximada de 26 
hectàrees 

 

 
 

El conseller Damià Calvet i l’alcalde Carles Luz, després de signar el conveni, juntament amb el 
delegat del Govern, Xavier Pallarès, i el director de l’Incasòl, Albert Civit 

 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’alcalde de Gandesa, 
Carles Luz, i el director de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, Albert Civit, han 
signat aquest matí un conveni per a millorar l’accessibilitat a les àrees 
industrials del municipi i promoure l’ampliació del sector d’activitats 
econòmiques La Plana. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat està executant actualment les obres 
de la nova rotonda i la millora de la carretera C-43, amb una inversió de 2,6 
MEUR. Complementàriament a aquesta actuació, l’acord signat avui preveu la 
formació d’un ramal d’enllaç des de la nova rotonda fins al vial actual del sector 
la Plana, per a facilitar l’accés al propi polígon i la seva àrea d’influència. 
Aquesta actuació compta amb un pressupost aproximat de 600.000 euros. 
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El conseller Calvet ha remarcat que Gandesa i la Terra Alta tenen “en aquesta 
zona d’activitat industrial una base important per a la seva economia, que 
des del Govern sempre intentem facilitar”; en aquest cas, mitjançant les 
obres de millora a la carretera, que finalitzaran “entre aquest agost i 
setembre”, el nou accés al polígon i l’ampliació d’aquest sector. Sobre el nou 
accés, el conseller ha destacat que serà “més eficient” que l’actual, tant pel 
polígon com per al municipi”.  
 
Calvet ha posat de relleu que en els últims anys “aquest polígon ha tingut 
inversions importants d’indústries molt consolidades i vindran inversions 
d’indústries noves i innovadores”. Prova de l’interès per la comarca i aquest 
polígon “és que les últimes parcel·les que queden ja tenen projectes ferms 
sobre la taula” i, per tant, “és més oportuna que mai aquesta segona fase” 
del polígon. 
 
La Plana II, ampliació del polígon La Plana 
 
El Conveni entre el Departament, l’INCASÒL i l’Ajuntament estableix també la 
col·laboració per desenvolupar el sector La Plana II, que suposarà l’ampliació 
de La Plana. El polígon La Plana II tindrà una superfície de 25,79 hectàrees i és 
previst que el seu desenvolupament urbanístic s’executi per fases, adaptant-lo 
a la demanda real existent. En aquest sentit, el sector ja consolidat de La Plana 
només compta amb dues parcel·les disponibles, que l’INCASÒL té en procés 
de comercialització actualment.  
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’alcalde de Gandesa, 
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Calvet ha posat de relleu que en els últims anys “aquest polígon ha tingut 
inversions importants d’indústries molt consolidades i vindran inversions 
d’indústries noves i innovadores”. Prova de l’interès per la comarca i aquest 
polígon “és que les últimes parcel·les que queden ja tenen projectes ferms 
sobre la taula” i, per tant, “és més oportuna que mai aquesta segona fase” 
del polígon. 
 
La Plana II, ampliació del polígon La Plana 
 
El Conveni entre el Departament, l’INCASÒL i l’Ajuntament estableix també la 
col·laboració per desenvolupar el sector La Plana II, que suposarà l’ampliació 
de La Plana. El polígon La Plana II tindrà una superfície de 25,79 hectàrees i és 
previst que el seu desenvolupament urbanístic s’executi per fases, adaptant-lo 
a la demanda real existent. En aquest sentit, el sector ja consolidat de La Plana 
només compta amb dues parcel·les disponibles, que l’INCASÒL té en procés 
de comercialització actualment.  
 

 
              Plànol de l’àmbit de La Plana II  

 
Visita als terrenys del sector Catalunya Sud de Tortosa i L’Aldea 
 
El conseller Calvet, acompanyat per l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i 
l’alcalde de l’Aldea, Xavier Royo, visitarà aquesta tarda el sector d’activitats 
econòmiques Catalunya Sud, concretament els terrenys on l’empresa Florette 
està desenvolupant el seu nou projecte d’expansió. Aquesta actuació, 
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contribuirà, ha dit el conseller, “a dinamitzar el polígon i tindrà un efecte 
tractor per a la implantació d’altres empreses”. 
 
El passat mes de juny Florette va comprar set parcel·les a l’INCASÒL, amb una 
superfície global de 41.296 m2, on ja ha començat a construir el seu setè centre 
de producció. Preveu la seva execució en dues fases, i suposarà una inversió 
inicial de 13 milions d’euros i la creació de 200 nous llocs de treball directes.  
 

 
        Parcel·la 1-7 del sector Catalunya Sud de Tortosa i l’Aldea venuda a Florette. 
 
La sostenibilitat jugarà un paper fonamental en aquest nou centre de producció, 
que treballarà amb energies renovables, amb un model de recuperació d'aigua i 
amb eficiència energètica basada en l'autoconsum. A més, es basarà en el 
concepte d'indústria 4.0 i s'enfocarà en una major eficiència dels recursos i 
d'adaptació a les demandes. 
 
El sector industrial Catalunya Sud està situat a cavall dels municipis de Tortosa 
i l’Aldea (Baix Ebre), a tocar la sortida de Tortosa de l’AP-7, en un tram lliure de 
peatge. L’actuació té una superfície total de 136 hectàrees de les quals 82,6 
hectàrees corresponen a l’àmbit de Tortosa i les altres 53,4 hectàrees a l’Aldea. 
 
Actualment, l’INCASÒL té 5 parcel·les disponibles en aquest sector destinades 
a indústria aïllada. 
 

31 de juliol de 2020 


