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L'Ajuntament de Favara ha engegat un projecte per a la millora de les infraestructures del Polígon 
Industrial, dins del PROGRAMA MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS de l'exercici 
2021. 
 
El projecte està cofinançat per l'IVACE, en total l'IVACE ha concedit una subvenció de 107.465,44 €, 
dels 129.993,28 € que l'Ajuntament haurà de justificar. 
 
 
OBJECTIUS I RESULTATS: 
 
I. MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA O ENERGIES 
RENOVABLES 
 
Es proposa la substitució de les lluminàries del polígon per tecnologia led, amb un nombre total de 
89 punts de llum, amb un estalvi previst en consum d'energia elèctrica de 58.473 Kwh/any i de 
15.787,71 Kg de CO2 equivalents (reducció del 60%). 
 
Les lluminàries actuals íntegrament són VSAP de 250 W. Es projecta la substitució de la lluminària 
completa actual per tipus vial led, respectant l'alçada actual dels bàculs i adaptant la potència led 
al compliment del Reglament de Eficiència Energètica, sobretot en relació amb la uniformitat per a 
cada classe de enllumenat. 
 
 
II. MILLORA DE LES ZONES VERDES I IMPLANTACIÓ DE LES MATEIXES: REGENERACIÓ PAISATGÍSTICA 
I AMBIENTAL DEL POLÍGON 
 
L'actuació contempla millora de zona verda del polígon, ja que el seu estat 
actual és molt deficitari. desbrossat i refinació del terreny, afegida de terra vegetal  i plantació d' 
arbustos d’origen autòctons. 
 
 
III. CREACIÓ D'EINA WEB AMB INFORMACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL ACCESSIBLE A IVACE 
 
Creació d'una pàgina web a mida per donar a conèixer els serveis, les empreses i 
ubicació a través d'Internet, amb un sistema que permeti als responsables de les 
associacions empresarials i/o Ajuntament de Favara, mantenir actualitzats els 
continguts. 
La visibilitat del directori haurà de ser mitjançant una pàgina web, així com de 
senyalització vertical al polígon. 
Aquesta actuació no està conclosa. 
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IV. MILLORA VIÀRIA AIXÍ COM A OPERACIONS DE REMODELACIÓ QUE COMPLEIXEN LES ANTERIORS 

Es proposa la reparació del paviment dels carrers, carrer Ribera Baixa, carrer Corbera i carrer de 
Molló, a més d'adequació a la rasant de la tapa pou de registre de funció dúctil, de l'actual ferm i la 
substitució per nova capa d’aglomerat bituminós en calent de 5 cm de gruix en una superfície 
aproximada de 3000 m2. 
Aquesta actuació no està conclosa. 

 
 
V. SENYALITZACIÓ / IDENTIFICACIÓ DELS CARRERS 

Es proposa la instal·lació d'un cartell tipus directori a l'entrada principal del polígon al carrer Ribera 
Baixa, en tractar-se del vial principal, de dimensions aproximades de 145 cm x 145 cm amb pal 
d'alumini estriat i panell d'alumini de perfil 35 mm en què es grafiarà la ubicació de les empreses 
instal·lades al polígon. 
D'altra banda, es projecta la col·locació de 2 plaques de carrers tipus banderola sobre pal d'alumini 
natural, al carrer L’Albufera i carrer Corbera. 
 
 
VI. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE TRÀNSIT 

Deteriorada per les inclemències meteorològiques, es pretén la MILLORA de la senyalització 
vertical i horitzontal, amb l'objectiu de millorar la seguretat al Polígon Industrial, i reordenar els 
accessos i les eixides, així com les zones d'aparcament. 

En aquesta actuació es procedeix al repintat dels passos de zebra de tots els carrers del polígon, 
incloent senyalització segons normativa viària, fletxes adreces, línies de detenció, stops i cediu el 
pas, línies de carril, línies per estacionament, etc. La pintura serà blanca reflexiva a base de resina 
acrílica termoplàstica i esferes reflectants. 
Quant a la senyalització vertical, es procedirà a la instal·lació de la senyalització vertical viària tipus 
STOP a les següents vies, carrer Ribera Baixa i carrer l'Albufera, per noves unitats que compleixin el 
reglament de circulació. 

 
 

 


