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0. RESUM EXECUTIU
El Garraf és un territori caracteritzat per la seva qualitat de vida i ambiental, i per la seva
progressiva integració física i funcional a la RMB. Coherent amb la seva essència, i presenta una
dinàmica diversificada i en procés d’homogeneïtzació; per aquest motiu és necessari
desenvolupar una estratègia productiva diversificada, fomentant però les especialitzacions i
mantenint la qualitat urbana i ambiental necessària per atraure noves activitats. Aquesta
estratègia serà apuntada, a partir d’un diagnòstic previ, en cinc eixos propositius:
• Activitat econòmica i renda
• Infrastructures econòmiques i socials
• Qualitat mediambiental - sostenibilitat
• Model territorial
• Govern del territori

0.1. APORTACIONS PRÈVIES

0.1.1. Diagnosi

Clusa (1997)
-

Estructura industrial diversificada, lluny d’un “cluster” industrial
Vilanova, Sitges i Sant Pere de Ribes són metropolitans, però el conjunt no s’integra encara
com àrea metropolitana primària per no superar els 100.000 hab en el 1996
Cicle expansiu 86-91: la residència creix més que el treball
Forta integració del Garraf en el sistema econòmic de la metròpoli barcelonina.

Roca (1998)
-

El Garraf tendeix a accentuar el seu paper com a ciutat dormitori (creixement pob. 81-96:
36%; creixement treball 81-91: 21,9%)
El Garraf (sense Sitges), constitueix un sistema urbà i forma una àrea metropolitana primària
en 1998.

Lleonart (2002)
-

El Garraf, dins l’onada metropolitana que no es pot aturar: ràpida transformació des de la
millora de les comunicacions viàries. Progressiva integració a la RMB.
Quatre escenaris diferencials en funció del ritme i intensitat edificatòria i del territori industrial
disponible:
 Indústria tradicional
 Clúster tecnològic
 Residencial turístic
 Especialització residencial
5

-

L’impacte de l’autopista xifrat en un augment de 2.400 llocs de treball i 2.600 habitatges.

Roca (2002)
-

El model territorial del PGM de 1976 és obsolet, però immodificable mentre no es canviïn les
delimitacions administratives.
La inexistència d’una institució metropolitana ocasionada per motius polítics causa un greu
perjudici tant a la RMB com al conjunt de Catalunya, al debilitar el motor econòmic del país.

J.M. Carreras (2002)
-

És necessari corregir a la baixa les previsions de creixement pels pròxims 10 anys en funció
del cicle econòmic, en el que es preveu una baixada del ritme de creixement.
El Garraf pot tenir un creixement molt inferior al de l’última dècada.
Economia del Garraf: terciarització, dèficit de llocs de treball front a la residència, poc
estructurada territorialment, amb deficiències d’infrastructura però amb un territori urbanístic
qualificat per prosseguir amb el creixement.

Duran i Clusa (2000)
-

Catalunya s’organitza territorialment en àrees metropolitanes o sistemes urbans
El sistema urbà del Garraf és una de les cinc centralitzacions metropolitanes, amb un paper
de riba, nus i porta entre Barcelona i Tarragona.
El sistema urbà del Garraf s’organitza al voltant del nucli de Vilanova-Sant Pere de Ribes,
Cubelles i Canyelles. Olivella té dependència doble (Barcelona i Vilanova) i Sitges només
amb Barcelona.

Diagnòstic Caixa de Catalunya. J. Oliver (1999/2002)
-

El Garraf, la comarca amb un creixement més gran als anys ’90. Els motors: construcció i
serveis
Espectacular creixement al final de la dècada: 5,1%
Augment poblacional 86-96: 25%
Desacceleració econòmica en el 2002. Creixement del 3,1% (Cat. 2,55%). La construcció
creix un 2,1%, menys que els serveis que creixen un 3,9%. Catalunya creix un 3,3% en
construcció i serveis.

Benet (2001)
-

Manca de coherència entre el discurs oficial de la ciutat de ciutats i el programa d’inversions
del PDI 2001-2010, concentrades en l’aglomeració central.
La integració de les ciutats mitjanes de la segona corona a la RMB és irreversible. No té
sentit afrontar-se al fet metropolità o pretendre aïllar-se d’ell.
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-

El manteniment de DANA i Pirelli creen confiança i expectatives de futur. En cas contrari
estaríem parlant d’una comarca en crisi
Creixement important de les implantacions comercials metropolitanes.
Gran consum del sòl en els municipis petits (Olivella, Canyelles i Cubelles).
Dinàmica sectorial particular a Sitges: pes del sector hoteler i mà d’obra barata i estacional.

POEC / Marçal Tarragó (2002)
-

Fuga de despeses en compra del 18% a Vilanova. Sitges 33%; Cubelles, 23% i Sant Pere de
Ribes 19%.
Els desplaçaments per a compres diàries són del 50-70% a Vilanova.

0.1.2. Propostes
Casassas (1991)
-

Comunicació àgil amb l’interior de Catalunya, per evitar la dependència suburbial.
Xarxa de comunicacions intracomarcals.
Descentralització com exercici de poder ciutadà.
Aposta per la mancomunitat de municipis.

Duran i Clusa (2000)
-

Mimar la base econòmica industrial i tenir cura del turisme.
Enfortir les economies de localització i urbanització.
“No morir d’èxit”: compactar i densificar el sòl urbanitzable.
Refredar el mercat immobiliari
Més transport públic
Augmentar la localització d’activitat econòmica per homogeneïtzar el mercat de treball.
Revisar el model comarcal en base als sistemes urbans.

Benet (2001)
-

-

-

Enfortiment de la ciutat de ciutats metropolitanes mitjançant el transport públic.
 Abaratiment i igualació de peatges
 Millora de la xarxa metropolitana interna de carreteres
 Eix ferroviari Vilanova-Vilafranca
Davant la integració a la RMB, la proposta marc es basa en viure el fet metropolità d’una
manera pròpia.
Govern metropolità:
 Creació d’organismes comuns d’informació i presa de decisions
 Creació de noves institucions metropolitanes però basades políticament
sobre la realitat municipal
Gestió comarcal del sòl industrial: Transformació de PIVSAM com una eina de
desenvolupament pel territori
7

Lleonart (2002) (escenari “clúster” tecnològic)
- Iniciatives en sectors de tecnologia avançada
- Edificar menys i amb més qualitat
Roca (2002)
-

Recuperar la unitat del govern en el pla de Barcelona. La municipalia o la BCN de les
rondes.
Crear una institució de govern metropolità.

J. M. Carreras (2002)
-

Mantenir la diversitat econòmica del Garraf.
Promoció del sòl per activitats econòmiques.
Augment d’infrastructures i transports públics per cobrir l’increment de mobilitat. Potenciar la
comunicació amb Tarragona i l’interior (eix diagonal).
Necessitat d’un planejament a escala comarcal, on es coordinin els plans locals.
Potenciar la imatge de marca del Garraf
Poder comarcal: Necessitat d’un organisme de govern a escala comarcal amb poder polític i
competències per a:
 Explotació coordinada i eficient dels recursos
 Evitar competències estèrils i aprofitar sinèrgies
 Aplicar mecanismes financers compensatoris

POEC / Marçal Tarragó (2002)
-

-

Reduir la fuga de compres de Vilanova del 14 al 8% (1.200 Mpta a 500 Mpta).
Criteris de vocacionalitat municipal per a la localització del comerç. El comerç de centralitat
urbana d’àmbit comarcal, a Vilanova.
Equipament de recolzaments al comerç: àrees de vianants i eixos de circulació inversa.
Millorar el comerç de proximitat (evitar els desplaçaments per les compres diàries).
Comerç urbà de centralitat: moda, oci i cultura. Comerç no necessàriament urbà: llar,
automòbil i subministraments.
Perill de traslladar les zones d’oci cap a l’exterior, “ el comerç fa ciutat”. És preferible situar
l’oci familiar al centre de Vilanova, l’espai Pirelli i el port, perquè la gent compra cada vegada
més en el seu temps d’oci.
Dimensionament:
 Mercats municipals: 35%
 Autoserveis i botigues: 27%
 Establiments mitjans: 30%
 Hipermercats i altres: 8%
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0.2. UNA DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL TERRITORI DEL GARRAF

0.2.1. Activitat econòmica

“No es preveuen escenaris alternatius d’activitat econòmica en funció de la diversificació de
l’activitat en el conjunt de la RMB.
El Garraf en el context de la RMB: “El Garraf, sistema urbà integrat físicament i funcional a la
RMB”

-

-

-

El Garraf, la comarca amb un creixement més gran en la dècada del 1990 (els motors: la
construcció i els serveis); però amb desacceleració econòmica en el 2002 (Oliver, 1999/2002)
És necessari corregir a la baixa les previsions pels pròxims 10 anys en funció del cicle econòmic,
on es preveu una baixada del ritme de creixement (Carreras, 2002).
El Garraf, creixement explosiu del 49% (dades del RGSS; dubtes estadístics) amb certa
independència del cicle econòmic. Dinàmica de creixement (estimació intuïtiva):
o Cicle econòmic: 40%
o Procés de descentralització: 40%
o Capacitat endògena: 20%
Creixement poblacional: 39% (91-01)
Previsions de creixement: limitades pel cicle econòmic però en ple desenvolupament de
descentralització
Estructura econòmica comparada del Garraf:

Continuum
GARRAF
2ª Corona

-

Industria Construc. Servicios
18%
7%
75%
20%
16%
64%
40%
10%
50%

o Important pes específic de la construcció
o Procés de terciarització més avançat que en els territoris restants de la 2ª corona
Garraf: 4% de la quota del mercat de la RMB

Estructura econòmica del Garraf: “Garraf manté el seu talant industrial en un context de
terciarització”

-

Estructura econòmica diversificada, lluny d’un clúster industrial (Clusa, 1997).

-

Base econòmica local per municipis:
9

Vilanova, amb el 50% de la població i el 72% de l’activitat econòmica localitzada
(RGSS). És el motor econòmic de la comarca, i li confereix a aquesta el seu caràcter
d’economia diversificada i per tant amb potencial metropolità.
o Existeix una clara diferenciació entre municipis petits i grans, si tenim en
consideració l’especialització i la base econòmica:
 Canyelles, Cubelles i Olivella: El sector de la construcció és el que mes
destaca (al voltant del 40%), (32%). Especialització residencial sense cap
base econòmica o depenent de base turística no diversificada (Olivella).
 Sant Pere: Especialització residencial però amb una base econòmica
diversificada i cert pes industrial (construcció 23%; comerç 17%, sanitat 16%;
indústria 19%).
 Sitges: Especialització turística amb base turística diversificada (hostaleria
30%, comerç i serveis a empreses i persones en quantitat rellevant). I
construcció moderada (11%), però amb dependència estructural respecte a
aquest sector.
 Vilanova: Estructura econòmica diversificada (indústria 25%, construcció
13% i terciari diversificat, amb el comerç 31%).
Indústria: pèrdua del 8% (91-01) (RGSS)
Augments absoluts d’activitats en sectors de mitjà i d’alta tecnologia.
Transferència neta de llocs de treball de baixa i alta tecnologia.
o

-

TERRITORI

GARRAF

-

NIVEL DE CONEIXEMENT AFEGIT

1991

2001

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

0%
19%
54%
26%

1%
44%
32%
23%

65%
110%
-46%
-20%

-

17
1.157
1.335
289

Serveis: Augment del 90% (91-01) (RGSS)
o El pes relatiu dels subsectors no ha variat substancialment, de manera que no
existeix tendència a una especialització creixent.
o Malgrat això, el diferencial del pes del sector turístic (hostaleria i comerç) sobre el
total de l’economia respecte al conjunt de la RMB ha augmentat vuit punts
percentuals.
 1991: RMB (21%); Garraf (25%).
 2001: RMB (22%); Garraf (34%)
o Aquest creixement diferencial de l’hostaleria pot atribuir-se al procés de
terciarlització, però encara i això, demostra que manté un paper de motor econòmic
de la comarca i la dependència d’aquesta sobre el sector
o Creixement tendencial en la concentració del coneixement
TERRITORI

GARRAF

-

CREIXEMENT

NIVEL DE CONEIXEMENT AFEGIT

CONEIXEMENT ALT
CONEIXEMENT BAIX

1991

2001

46%
54%

42%
58%

CREIXEMENT

73%
106%

2.801
4.681

No es preveuen alternatives entre escenaris d’especialització residencial o d’excel·lència
tecnològica en funció de la diversificació de l’activitat en el conjunt de la RMB.
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Encaix metropolità: “Cap a l’homogeneïtzació del territori metropolità: més de tot en totes
parts”

-

Convergència en l’estructura econòmica dels territoris de la RMB. Tendència a: “de tot en totes
parts, i més en les corones”.
Els territoris de la RMB presenten una evolució inercial des de la base econòmica existent cap a
una homegeneïtzació dels mateixos, abans que cap a la seva especialització:
o Anàlisi quantitatiu: les corones metropolitanes creixen més i mes ràpidament que el
continu tant en activitats que concentren alta tecnologia com a alt coneixement.

NIVEL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL PER TERRITORIS 1991 - 2001
ANELL

1991

1996

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
38%
26%
34%

1%
40%
22%
37%

18%
-22%
-53%
-30%

PRIMERA CORONA

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

3%
27%
43%
27%

22%
22%
33%
23%

-17%
34%
10%
26%

SEGONA CORONA

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
22%
28%
49%

1%
27%
28%
45%

102%
74%
3%
-2%

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
32%
29%
38%

1%
34%
26%
39%

26%
5%
-25%
-14%

CONTINUUM

TOTS

NIVEL DE TECNOLOGÍA

CREIXEMENT

-

612
22.451
38.626
27.945

-

259
4.783
2.225
3.673

-

1.267
24.973
1.281
1.447

-

1.620
7.305
35.120
25.719

N IV E L D E C O N E IX E M E N T T E R C IA R I P E R T E R R IT O R IS 1 9 9 1 - 2 0 0 1
1991

1996

C O N T IN U U M

ANELL

C O N E IX E M E N T A L T
C O N E IX E M E N T B A IX

55%
45%

62%
38%

55%
13%

P R IM E R A C O R O N A

C O N E IX E M E N T A L T
C O N E IX E M E N T B A IX

45%
55%

51%
49%

124%
103%

2 4 .4 3 6
2 5 .1 4 0

SEGONA CORONA

C O N E IX E M E N T A L T
C O N E IX E M E N T B A IX

46%
54%

50%
50%

92%
67%

5 4 .3 3 6
4 5 .8 7 5

TO TS

C O N E IX E M E N T A L T
C O N E IX E M E N T B A IX

53%
47%

59%
41%

64%
30%

2 5 4 .9 5 4
1 0 3 .3 7 3

o

N IV E L L D E C O N E IX E M E N T A F E G IT

C R E IX E M E N T

1 7 6 .1 8 2
3 2 .3 5 8

Anàlisi qualitatiu: el continu per pes relatiu, però amb una major intensitat en els
subsectors que concentren activitats d’alt coneixement o alta tecnologia.
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C O N C E N T R A C IÓ D E L A IN D Ú S T R IA P E R N IV E L E S D E T E C N O L O G IA P E R T E R R IT O R IS 1 9 9 1 - 2 0 0 1
A N E LL

N IV E L D E T E C N O L O G IA IN D U S T R IA L

C O N T IN U U M

1991
2001

55%
52%

69%
51%

T E C N O L O G IA
M IT J A N A
B A IX A
53%
33%

P R IM E R A C O R O N A

1991
2001

24%
16%

9%
12%

16%
24%

8%
11%

SEGONA CORONA

1991
2001

20%
32%

22%
37%

31%
43%

41%
47%

TOT

1991
2001

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

C O N C E N T R A C IÓ

D E L T E R C IA R I

ALTA
T E C N O L O G IA

T E C N O L O G IA
M IT J A N A A L T A

P E R

N IV E L E S

N IV E L D E

A N E L L

C O N E IX E M E N T
B A IX

1 9 9 1
2 0 0 1

8 0 %
7 6 %

7 4 %
6 4 %

P R IM E R A C O R O N A

1 9 9 1
2 0 0 1

5 %
7 %

7 %
1 1 %

S E G O N A

1 9 9 1
2 0 0 1

1 5 %
1 7 %

1 9 %
2 5 %

1 9 9 1
2 0 0 1

1 0 0 %
1 0 0 %

1 0 0 %
1 0 0 %

T O T

-

C O N E IX E M E N T

C O N T IN U U M

C O R O N A

51%
42%

C O N E IX E M E N T

C O N E IX E M E N T
A L T

-

D E

TECNO LO G I
A B A IX A

Mercat diversificat i homogeni: creixement marcat per la relació qualitat preu de l’oferta de
l’habitatge i el sòl d’activitat i els aspectes subjectius dels localitzadors
Conclusió, no s’esperen escenaris alternatius d’activitat econòmica en funció del maneig públic
de l’habitatge i el sòl, ja que la dinàmica metropolitana indueix a la localització de més activitats
de tot tipus a l’interior de la RMB.

0.2.2. Infraestructures metropolitanes i de ciutat

-

El Garraf, dins de l’ona metropolitana que no es pot aturar: ràpida transformació a partir de la
millora de les comunicacions viàries. Progressiva integració a la RMB (Lleonart, 2002)
L’impacte de l’autopista xifrat en un augment de 2.400 llocs de treball i 2.600 habitatges
(Lleonart, 2002)
No han d’existir diferencials en l’accés a serveis públics a l’interior de la RMB, per tal que aquesta
funcioni d’una forma íntegra i articuli la descentralització de Barcelona
Tot i l’esforç invertit en les comunicacions amb el nucli barcelonès, existeixen importants
deficiències en el transport públic de la comarca amb les corones metropolitanes
Malgrat el seu funcionament com un sistema urbà, les comunicacions a l’interior de la comarca
són pràcticament inexistents si exceptuem l’eix coster.
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P E R

T E R R IT

0.2.3. Cohesió econòmica-social i qualitat urbanística-ambiental
“Existeixen desequilibris reals entre els potencials residencials i d’activitat”.

-

En el cicle expansiu 86-9, la residència creix més que els llocs de treball (Clusa, 1997).
Garraf tendeix a accentuar el seu paper com ciutat dormitori (creixement poblacional 81.96: 36%;
creixement dels llocs de treball 91.91: 21,9%) (Roca, 1998)

-

No existeixen limitacions afegides per absorbir un creixement similar al llarg de la pròxima
dècada, però de produir-se aquest creixement, existiria un dèficit en els potencials del costat de
l’activitat.
o Residencial: potencial per 40.000 viv (=40.000 persones que treballen), però en
activitat, només
o Activitat: potencial per 15.000 llocs de treball
El potencial residencial disponible en el plantejament aprovat, duplica, agregada i
desagregadament, el sostre poblacional aconseguible. En els casos de Canyelles i Olivell,
aquest pot multiplicar-se per cinc.
El mercat immobiliari es troba reescalfat degut a la forta demanda i a l’efecte inductor de
l’autopista. Aquest fet pot explicar:
o Un descens relatiu del pes de l’habitatge secundari, tot i el seu creixement absolut.
o Forta expansió poblacional de Sant Pere, amb transformació neta de la 2ª a la 1ª
residència. El seu diferencial de preus amb Sitges pot explicar una part d’aquest
comportament.
o Vilanova va en direcció contrària, concentra més del 90% del creixement en 2ª
residència, al mateix temps que ostenta la meitat de l’oferta residencial de la
comarca.

-

-

0.2.4. Model territorial. “La ciutat de ciutats”
“El Garraf és una comarca integrada física i funcionalment a la RMB, però amb possibilitats
d’identificar-se amb un sistema urbà propi”.
-

-

Falta de coherència entre el discurs oficial de la ciutat de ciutats i el programa d’inversions del
PDI 2001-2010, concentrades en l’aglomeració central (Benet, 2001)
El model territorial del PGM de 1976 és obsolet, però immodificable mentre no es canviïn les
delimitacions administratives (Roca, 2002)
La inexistència d’una institució metropoliana ocasionada per motius polítics causa un greu
prejudici tant a la RMB com al conjunt de Catalunya, al debilitar el motor econòmic del país
(Roca, 2002)
Garraf (Sense Sitges), constitueix un sistema urbà i va formar una àrea metropolitana primària en
1998 (Roca, 1998)
Catalunya s’organitza territorialment en àrees metropolitanes o sistemes urbans (Durán i Clusa,
2000).
El sistema urbà del Garraf s’organitza al voltant del nucli de Vilanova-Sant Pere, Cubelles i
Canyelles. Olivella té dependència doble (Barcelona i Vilanova) i Sitges només amb Barcelona
(Durán i clusa, 2000).
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-

És necessari detenir definitivament la implantació d’activitats que debilitin la complexitat urbana,
en especial les que potencien el model de ciutat difusa (Rueda, 2002).

-

Garraf és una comarca que pot identificar-se amb un sistema urbà.

-

Model territorial tendencial: concentració de població i activitat en els municipis grans de la franja
costera i concentració de població dispersa en els municipis petits de l’interior.
Aquest model genera disfuncionalitats:
o Ambientals: el cost de la residència de baixa densitat ja és constatable històricament
a Catalunya. És necessari contenir i inclòs revertir el model.
o Estructurals: els costs de transport del model dificulten la vertebració del sistema
urbà funcional a través del transport públic.

-

0.2.5. Govern del territori

“Potencial de governance vs. Debilitat en la cooperació”

-

El Garraf pot esdevenir una unitat territorial eficient pel seu govern de gestió.
Existeixen problemes funcionals derivats de la delimitació administrativa municipal que afecten a
la gestió global del territori (promoció d’habitatge, sòl industrial, provisió de serveis...)
Manca d’operativitat a nivell comarcal del govern (transferència i competències).
Existeixen pocs vincles de cooperació política i econòmica intermunicipal, al mateix temps que
l’absència de jerarquies és un fre per la creació de teixits cooperatius. No existeix una identitat
col·lectiva arrelada en la comarca.
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0.3. PROPOSTES. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL DEL
GARRAF

0.3.1. Objectius estratègics
“El Garraf, cap a un model productiu diversificat i equilibrat en les seves potencialitats
d’activitat i residencial”

-

-

-

Estratègia productiva diversificada i basada en la qualitat ambiental i urbana: El Garraf està
integrat física i funcionalment a la RMB i necessita aprofitar la dinàmica metropolitana que implica
respecta la renda i l’activitat; però mantenint el que està en la pròpia base de l’èxit (no morir
d’èxit).
Model territorial equilibrat entre activitat econòmica i residència: La seva ubicació, en el si
de la RMB, però amb un paisatge i qualitat ambiental d’excepció, fan recaure sobre el territori
garrafí fortes pressions immobiliàries i una tendència a la concentració residencial desequilibrada
respecte l’activitat.
Govern (construcció social) del territori del Garraf: Govern i gestió efectiva del territori i
construcció de xarxes de cooperació i govern (“xarxes de confiança”).

Marc General:

-

-

-

Les potencialitats urbanístiques actuals hipotequen un futur productiu diversificat i
equilibrat, així com la qualitat ambiental i urbana per què:
o Amb un potencial de 40.000 habitatges, eleva el sostre poblacional fins els
227.000 habitants (més del doble de l’actual), el que implica riscos reals de
congestió territorial (suposant el manteniment del parc de segona residència actual i
el creixement únicament en habitatge principal).
o Amb un disponible de 200 ha d’oferta de sòl industrial existeix un marge per a la
creació de 24.000 llocs de treball, mentre que la demanda generalitzada pel
creixement residencial juntament amb el dèficit actual de llocs de treball, suposaria
una necessitat de 46.000 llocs de treball nous.
El diferencial de potencialitats exigeix un sòl industrial per a la creació de 22.000 llocs de
treball. Per aquest motiu són necessàries 300 ha, una superfície equivalent a tot el sòl
urbanitzable de l’activitat econòmica de la comarca.
Finalment, el Garraf no pot doblar la seva població i les zones d’activitat econòmica. Presentem
les següents propostes:
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0.3.2. Activitat econòmica
“Promoció de l’activitat econòmica neta de tot tipus”.

-

Mimar la base econòmica i tenir cura del turisme (Durán i Clusa, 2000)
Augmentar la localització de l’activitat econòmica per a homogeneïtzar el mercat de treball
(Durán i Clusa, 2000)

-

Prioritat per a la delimitació i promoció del sòl per l’ACTIVITAT ECONÒMICA NETA DE TOT
TIPUS.
Potenciar la seva ubicació en la “creu del Garraf”:
o Vilanova: per sota de la C-246, entre L’Ortoll i Cubelles
o Sant Pere: no desaprofitar l’autòdrom
o Sitges: Revisar la qualificació monofuncional de la Plana de Santa Bàrbara
permetent la implantació d’activitat econòmica juntament amb una reducció
substancial del potencial residencial. És necessari disminuir la seva dependència del
turisme.
Gestió comarcal del sòl d’activitat econòmica. És possible utilitzar l’experiència del PIVSAM
com agent proactiu i instrument de llançament i gestió conjunta de sòl industrial de qualitat
(Benet, 2001).
Millorar la qualitat de les zones industrials actuals (gestió conjunta, centres de servei)
Potenciar la imatge de marca en el turisme de Sitges-Garraf
Centres per a la tercera edad: important segment de mercat a desenvolupar conjuntament a la
comarca.
Més centralitzacions urbanes catalitzades per l’activitat comercial. Vigilar la compatibilització
del POEC (oci familiar en Pirelli) amb el plantejament de Sant Pere (128.000 m2 de comercial i
altres en la SUPP 12 – centre de dinamització i oci – en l’eix de la Rambla del Garraf.

-

-

-

0.3.3. Infraestructures metropolitanes i de ciutat
“Per una homogeneïtzació infraestructural amb la RMB”.

-

-

Comunicació àgil amb l’interior de Catalunya per a evitar la dependència suburbial (Casassas,
1991)
Xarxes de comunicacions intracomarcals (Casassas, 1991)
Més transport públic (Durán i Clusa, 2000)
o Abaratiment i igualació dels peatges
o Millora de la xarxa metropolitana interna de carreteres
o Eix ferroviari Vilanova-Vilafranca
Eix Diagonal com materialització de la comunicació necessària amb l’interior de Catalunya i la
potenciació de les possibilitats relacionades extra-metropolitanes del Garraf
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-

4art cinturó ferroviari (Eix, Vilanova-Vilafranca) com materialització de la superació del dèficit
equilibrador de costos de transport i d’integració real a l’interior de la RMB.
Peatges: reducció – eliminació per als usuaris del mercat de treball metropolità com un
element equilibrador de costos de transport i d’integració real a l’interior de la RMB.
Transport públic intracomarcal i eix Vilafranca-Vilanova: estudi de rendibilitat del bus:
vertebració pública del sistema urbà del Garraf.
Port de Vilanova: elaboració d’un Pla Director per potenciar les seves funcions comercials,
perqueres i esportives.
Model metropolità de 350.000 Mpta/ any (3-4% del PIB) durant 10 anys. Participació del Garraf
(4-5%: 15-20.000 Mpta?)

0.3.4. Cohesió econòmica-social / qualitat ambiental-urbanística
“Limitar el creixement residencial: congelació de la 2ª residència i revisió de potencialitats”.

-

Refredar el mercat immobiliari (Clusa i Duran, 2000)

-

Congelació efectiva de la segona residència i tractament de les urbanitzacions il·legals.
Revisió a la baixa de les potencialitats residencials i compactació de les urbanitzacions
marginals. Màximes concentracions:
o Vilanova: L’Ortoll i Eixalmple Nord: 10.000 habitatges
o Sant Pere: Roquetes Parc Central 1000 habitatges. Muntanya del Garraf 2.200 habit.
o Sitges: Pla de Santa Bàrbar: 1.200 habit.
o Muntanya d’Olivella: 2.500 habit.
o Muntanya de Canyelles: 2.800 habit.
Incrementar les càrregues urbanístiques per a la construcció de la ciutat pública:
finançament addicional del transport públic.
PAUM per compactar el creixement prioritari i reservar part pel futur.
Refredar el mercat immobiliari
o Gestió pública de les cessions d’aprofitament (10%-3.500 habit.), 20% VPO (7.000
habit. més) i reserva de sòl per a la VPO
o IBI més car per desanimar la segona residència i transformar-la en primera.
Obtenció de sòl a protegir a partir de les eines urbanístiques, desqualificant sòl, tal i com ja
s’ha fet en el Pla General de Sant Pere de Ribes.
Priorització dels corredors metropolitans continus d’espais oberts, en especial el
corresponent a Els Colls – massís del Garraf – Serralada Prelitoral.
Plantejament territorial com eina per a la:
o Regeneració de rius i rieres
o Sòl agrícola protegit
Xarxa de camins PR i GR; camins per a bicicleta.

-

-

-

0.3.5. Model territorial. “La ciutat de ciutats”
“Complexitat en el sistema urbà vs. Ciutat difosa”.
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-

Revisar el model comarcal en base als sistemes urbans (Durán i Clusa, 2000)
Necessitat de plantejament a escala comarcal, en el que es coordinen els plans locals

-

Model de sistema urbà basat en nòduls front el model tendencial difós anteriorment
descrit. Per la seva pròpia naturalesa, un sistema urbà intermunicipal no necessita ser equilibrat
en cada municipi, però no es pot construir sobre la base d’un increment dels desequilibris
territorials en la localització de residència i activitat. Es proposa:
o Limitar al màxim el creixement residencial dispers en els municipis petits de l’interior.
o Fomentar la localització de l’activitat econòmica en la “Creu del Garraf”.
o Articular el territori intracomarcal amb transport públic en un intent de generació de
nòduls (Rueda, 2002) que s’oposin al model difós.
Pla Territorial de l’àmbit comarcal (Pla Director Urbanístic) amb capacitat per gestionar les
polítiques d’habitatge i d’oferta del sòl (Art. 55 Llei 2/2002 d’Urbanisme), tot establint així un
marc de coordinació de plantejament urbanístic municipal, amb previsió del creixement
poblacional i d’activitat.
Incorporar urbanística i funcionalment a Sitges el sistema urbà per aportar un major massa
crítica.
Plantejament urbanístic coordinat a nivell comarcal (inclòs en la nova llei 2/2002
d’urbanisme) a través de la figura del Pla Director.

-

-

0.3.6. Govern del territori

“El Pla Director urbanístic com el marc d’actuació i recerca de consensos de geometria
variable i institucionalització lleugera”.

-

-

-

Recuperar la unitat de govern en el Pla de Barcelona. La municipalia o la BCN de les rondes
(Roca, 2002)
Crear una institució de govern metropolità (Roca, 2002)
Govern metropolità (Benet, 2001)
o Creació d’organismes comuns d’informació i presa de decisions.
o Creació de noves institucions metropolitanes però basades políticament sobre la
realitat municipal.
Davant la integració a la RMB la proposta de marc es basa en viure el fet metropolità de forma
pròpia (Benet, 2001).
Poder i gestió comarcal: necessitat d’un organisme de govern a escala comarcal amb poder
polític i competències (Carreras, 2002) per a:
o Explotació coordinada i eficient dels recursos
o Evitar competències estèrils i aprofitar sinergies.
o Aplicar mecanismes financers compensatòries.
El Pla Director com eina de govern i gestió territorial i d’execució de les estratègies bàsiques
en el sistema urbà mitjançant competències en el plantejament territorial, gestió ambiental i
transport (Art. 55 Llei 2/2002 d’urbanisme):
o Articulació consensuada del marc d’actuació comarcal general:
18

-

-

-

 Promoció d’activitat no especialitzada i neta
 Reducció del potencial residencial
o I també sectorial:
 Definició de criteris de sostenivilitat (regeneració de rius, sòl protegit...)
 Establiment del model de mobilitat intracomarcal.
o És possible utilitzar instruments existents o previs com el PIVSAM
Recerca de consensos sectorials mitjançant acords intermunicipals de geometria variable
i “institucionalització lleugera” per a la construcció de teixit social cooperatiu intermunicipal.
o Punt d’inici: promoció del sòl industrial en la “Creu de Garraf”.
Reforma del finanament local:
o Ecotaxa turística: identificar projectes comarcals a finançar amb l’obtenció
d’ingressos corresponents.
“Xarxes de confiança” entre municipis amb mancomunitats especialitzades en gestionar
problemes concrets.
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1. TRANSFORMACIÓ RECENT I CONTEXT METROPOLITÀ
Al llarg de la darrera època, la comarca del Garraf ha sofert una profunda transformació en
pràcticament tots els aspectes. Tots aquest canvis han estat ocasionats per la definitiva
incorporació del Garraf a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Per tal de realitzar una primer aproximació a la nova dinàmica en què es troba el Garraf, es
mostren els següents indicadors, els quals donen una imatge de la gran transcendència i
magnitud dels canvis esmentats:
•

La població s’ha incrementat en 30.000 nous residents censats, el que equival a un 39%
de la població que estava censada en 1991 (de 77.000 a 107.000 residents). Tot i que
1
cal tenir present els dubtes estadítics-fiscals que recauen sobre aquestes xifres , és
indubtable que l’increment poblacional de la comarca configura un dels fets estructurants
de la nova realitat a la que aquesta s’afronta.

Municipio
Pobl. 1991
Canyelles
730
Cubelles
3.149
Olivella
401
Sant Pere de Ribes
13.662
Sitges
13.109
Vilanova i la Geltrú
45.864
TOTAL
76.915

Pobl. 1996
1.291
4.715
954
18.695
16.801
47.979
90.435

Pobl. 2001
2.008
7.028
1.443
22.902
20.345
53.421
107.147

1991-2001
1.278
3.879
1.042
9.240
7.236
7.557
30.232

Var. 91-01
175%
123%
260%
68%
55%
16%
39%

Evolució de la població en el Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del IDESCAT

•

Segons les dades del Règim General de la Seguretat Social, entre 1991 i 2001, s’ha
produït un augment d’afiliats d'un 49%. Igual que en el cas anterior, són raonables certs
dubtes sobre les dades, degut sobretot, al procés d’emergència de certa quantitat
d’economia (la qual anterioritat havia estat informal). Quan tenim en consideració els
sectors, els resultats són els següents:

•
•
•

Indústria: -8,3%; (RMB: -10,2%)
Serveis: 91%; (RMB: 15,1%)
Construcció: 42%; (RMB: 47,8%)
Tot i l’espectacularitat d’aquestes xifres, ens trobem que en l’any 1996, el balanç entre
els llocs de treball localitzats (LTL) i la població ocupada resident (POR), es situava al
voltant dels 6.000 treballadors, és a dir, que el número de treballadors que, residint en el
Garraf, treballaven fora de la comarca, superava en 6.000 al número de persones que,
igualment censats en el Garraf, treballaven en el seu interior.

•

1

Segons els anàlisis econòmics de la Caixa de Catalunya (J. Oliver, 1999), el Garraf és la
comarca que ha tingut un creixement més alt, de tota Catalunya, en el seu PIB (29%
respecte al 24% de creixement mig).

És pràctica habitual el canvi nominal de la segona residència pels beneficis fiscals que això comporta, de la
mateixa manera que per diferencials a la baixa en l’import del pagament d’alguns impostos com el IAE.
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•

El procés de terciarització continua essent un procés que no es pot aturar: ha passat en
aquesta última dècada del 50% al 64%, mentre que en la RMB s’ha arribat al 66% i a
Barcelona al 78% de la població ocupada.

•

El dinamisme poblacional i econòmic descrit s’ha traslladat de forma sensible al sector de
la construcció. Així, el número d’habitatges iniciats al llarg de l’última dècada s’eleva fins
els 17.000 (un 35% dels habitatges censats en 1991), al mateix temps que els habitatges
acabats arribaven als 14.000. De la mateixa manera, l’important creixement poblacional
ha fet que en l’habitatge secundari, tot i incrementar-se el seu número en termes
absoluts, s’hagi produït un descens d’un 50 a un 43% en relació amb el total del parc
residencial.

•

Conseqüentment, el preus immobiliaris s’han comportat a l’alça, augmentant-se en un
96% des del 1996, i un 22,5% al llarg de l’últim any.

En definitiva, es pot constatar que els ritmes de creixement desenals es situa amb una
mitjana entre el 25 i el 50%, de manera que confirma l’extraordinària magnitud dels canvis
que han anat succeint-se al llarg dels últims 10 anys en aquest petit territori. Per tal d’aclarirho una mica més, presentem a continuació la proporció comparativa entre el Garraf i la RMB
per les taxes de creixement dels indicadors anteriors més significatius:
•
•
•
•

% Població resident: 2,4
Creixement de llocs de treball: 1,2
Proporció de serveis (turisme, comerç, noves activitats...): 1,4
Preu de l’habitatge: 0,6

En funció de les dades anteriors, ¿com podem interpretar aquests creixements?. Per
respondre a aquesta pregunta podem partir de l’anàlisi del creixement poblacional. Tal i com
es pot observar en les dades presentades en la Taula 1, al llarg de l’etapa de recessió, la
població es va incrementar aproximadament uns 13.000 habitants, mentre que en l’expansió
de finals dels 90, aquesta va créixer en uns 17.000 habitants més. Això indica que el
creixement de la comarca es produeix independentment de la conjuntura econòmica, degut a
la forta dinàmica d’incorporació funcional de la comarca a la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Així, podem plantejar la hipòtesis de que el cicle econòmic aporta la dinàmica corresponent:
els creixements totals, únicament, equivalen a un 40%; mentre que el procés de
descentralització que s’ha desenvolupat des de finals dels 80 en la RMB capitalitzaria un
2
altre 40% . El restant 20% és conseqüència de la capacitat endògena del territori.

Potencialitats urbanístiques

2

Aquí podem incloure la dinàmica de descentralització induïda per la construcció de l’autopista Pau Casals, que
Lleonart (2000) quantifica en 2.400 llocs de treball i en 9.400 llocs de treball.
21

Donades les consideracions anteriors, una de les qüestions fonamentals són les possibilitats
reals del desenvolupament de la comarca, les quals radiquen en la capacitat que disposa el
plantejament vigent dels municipis de la comarca per absorbir aquests creixements. Com
veurem al llarg d’aquest treball, pel pròxim decenni no existeixen limitacions afegides en
el Garraf per absorbir un creixement de dimensions similars al que es va produir
durant la dècada passada.
Així, en el territori urbanitzable residencial, existeix un potencial d’uns 35.000 habitatges (dels
quals 21.000 pertanyen a Vilanova, 7.000 a Sant Pere i 4.500 a Sitges), el mercat del qual
manifesta una capacitat d’absorció anual d’uns 1.800 habitatges començats (1.400 acabats),
el que ens donaria un període d’absorció al voltant dels 15 o 20 anys. Quan tenim en
consideració el territori urbanitzable destinat a realitzar activitats (Industrial-terciària, indústria
neta, parcs empresarials, àrees de tecnologia avançada...) el potencial és d’unes 300ha, i si
suposem un estàndard de 50 llocs de treball per hectàrea , ens donaria d’uns 15.000 a
18.000 llocs de treball nous. Si la capacitat d’absorció es situa entre els 950 i els 1.100 llocs
de treball a l’any, el període d’absorció seria d’aproximadament uns 15 anys.
Malgrat això, el fet que no existeixin limitacions per absorbir un creixement equivalent al de la
dècada passada, no vol dir que aquesta sigui desitjable ni, òbviament, que es vagi a produir.
Les xifres anteriors implicarien una evolució lineal i de continuïtat respecte a l’actual escenari,
caracteritzat per un creixent dèficit en llocs de treball localitzats davant la població resident,
cosa que no és coherent amb el potencial que pel territori del Garraf suposa estar
definitivament integrat física i funcionalment en la Regió Metropolitana de Barcelona.
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2. EL GARRAF EN EL MARC METROPOLITÀ

2.1. LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

La Regió Metropolitana de Barcelona és la unitat física i funcional en la que s’inscriu el Garraf.
Aquesta afirmació, que avui sembla indiscutible, fa una dècada aproximadament, que no era
assumida amb facilitat des dels diferents àmbits comarcals. Tot i que, en 1996 ja es posava de relleu
que segons els criteris de la Metropolitan Statistical Area del Bureau of Census dels Estats Units, els
municipis de Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella i Cubelles entraven a formar part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en la primera iteració, Vilanova i la Geltrú ho feia en la segona iteració i
3
Canyelles en la tercera .

Procés de delimitació de municipis per connectivitat residència treball, 1996.
Font: Barcelona Regional (mimeo)
De manera que, tots aquests aspectes fan que l’estudi prospectiu que es planteja pel Garraf, ha de
passar per un previ enquadrament en el marc de l’entitat que li dona suport funcional i territorial.

3

Aquesta metodologia sorgeix de la integració a un centre (core) inicial de 50.000 habitants,
aquestes poblacions amb un índex de movilitat obligada pel treball superior al 15%; agafant el
conjunt resultant com un nou centre i aplicant dos iteracions més del procés descrit s’obté com
resultat final el que es coneix com àrea metropolitana primària
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2.1.1. Una visió estratègica de la RMB
Els objectius generals que el marc del plantejament estratègic de la regió metropolitana es plantegen
són:
•
•
•
•
•
•

Competitivitat
Mobilitat sostenible
Gestió sostenible del territori
Vertebració territorial del territori
Cohesió social
Dret a la ciutat

Dintre d’aquests objectius directrius, podem fer referència als explicitats específicament en el camp
de la infraestructura, que serien el següents:
•

Competitivitat: Millora de la competitivitat i de les connexions amb Europa.
- Telecomunicacions
- I+D aeroport
- TAV i estació central
- Port de Barcelona
- Districtes productius complexos: oferta de territori de qualitat

•

Nou model de mobilitat sostenible de la regió metropolitana basat en el transport públic
- Transport públic metropolità (Metro, FFCC de rodalies, Intercanviadors, autobús i
tramvia).
- Xarxa viària segregada i vies interpolars
- Peatges (reducció/eliminació)

•

Gestió sostenible del territori
- Gestió de recursos hidràulics
- Gestió de residus
- Pla d’espais d’interès naturals, Anella verda i Passadissos verds
- Operació Litoral-Besós

•

Vertebració territorial de Barcelona amb les altres àrees metropolitanes
- Xarxa energètica
- Ferrocarrils regionals
- Ferrocarrils de mercaderies
- TAV inter-regionals
- Xarxa viària complementària

Una cop s’ha ubicat en aquest àmbit i sota una lògica metropolitana, podem oferir un esquema de
diagnòstic a nivell de la Regió Metropolitana de Barcelona que ens situarà, a través de 5 eixos de
potencialitats, en una primera aproximació sobre quins hauran de ser els termes en els que es
moguin les pròpies línies estratègiques de desenvolupament comarcal.

•

Nivell de renda
- Nivell de renda que ja ha superat la mitjana europea per persona.
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-

Dimensió a Catalunya i a Espanya (70% a CAT / 16% població i 20% renda/ 25% de les
exportacions de bens).
Base econòmica diversificada
Empreses multinacionals
Terciarització
Turisme
Base exportadora
Districte central de Barcelona amb “imatge de marca”
Experiències de cooperació públic/privat com els JJOO ‘92
Arc mediterrani i euroregió amb 16m. De residents

•

Infraestructures econòmiques i socials
- Aeroport
- Port
- Universitats
- Centre logístic del Sud d’Europa

•

Qualitat ambiental
- Clima
- Distàncies residència-treball (20-25’)
- Reducció de les desigualtats socials i territorials
- Consums energètics relativament continguts
2
- 1.600 Km sòl protegit

•

Model territorial
- “Ciutats” amb potencial endogen integrades a l’àrea metropolitana consolidada de
Barcelona, i volen continuar sent-ho.
- “Ciutats” que són mercats de treball i de residència.
- Govern del territori
- Experiències de govern metropolità
- Diputació potencialment metropolitana (poden coincidir amb l’escala del nou fenomen
metropolità – sistemes regionals)
- Fragmentació de les competències públiques
- “pressió” individual dels Ajuntaments
- Lleis de 1987 amb dèficits

Però de la mateixa manera s’ha de ser conscient dels riscos o de les debilitats que causa el model
metropolità actual:
•
•
•
•
•
•
•

Mercat de treball amb cicles excessivament pronunciats
Centrals d’empreses a Madrid
Insuficient inversió pública en infraestructures
Dèficits infraestructurals: aeroport/port/ TAV/ Transport públic-Metro, Rodalies i Regionals,
Peatges autopistes.
Perills mediambientals: extensió de les ciutats sense els passadissos verds com “reserves
protegides “ pel plantejament territorial.
Model comarcal, atural
Sense plantejament territorial
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•

Model Metropolità que creix en renda i convergència real amb Europa, però amb riscos
mediambientals i dèficits d’infraestructures metropolitanes.

S’ha de considerar que els anteriors aspectes, en conjunt, són igualment preceptius pel territori del
Garraf, des del moment que aquest pertany física i funcionalment a la RMB. Per tant, urgeix la
creació d’instruments metropolitans de govern i de gestió amb capacitat de coordinar les polítiques
territorials, urbanística i sectorial que es desenvolupi a escales territorials menors.

2.1.2. El Garraf a Europa, a Catalunya i a la ciutat real de Barcelona

Després d’exposar breument els aspectes més estratègics de la Regió Metropolitana de Barcelona,
continuarem l’exposició tenint en consideració que en l’actualitat la comarca del Garraf es troba dins
d’aquesta. De manera que, inicialment oferirem una visió de contextualització amplia, començant pel
nivell europeu, sobre el qual forçosament ha de descansar les bases de les directrius a proposar a
través de la coherència amb l’Estratègia Territorial Europea, per després descendir al nivell
pròpiament metropolità. Finalment exposarem, mitjançant les tesis Font-Llop-Vilanova, una
interpretació sobre la construcció del territori metropolità a través de tres processos històrics de
creixement analitzats amb una lògica metropolitana però des del punt de vista del Garraf.

Massa crítica de població i activitat econòmica per les grans infraestructures.
Font: “Barcelona Nous Projectes” Ajuntament de Barcelona, 1999.
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La imatge anterior mostra en vermell aquelles regions del continent que tenen una densitat de
2
població superior als 200 hab/Km , i identifica com àrea d’influència econòmica de Barcelona aquella
continguda en la circumferència, la qual equival a un territori de 16,5 milions d’habitants, la renda per
càpita dels quals (en especial pels espais catalans) arriba a sobrepassar la mitjana de la renda
europea, com posa de manifest la imatge següent.

Nivell de renda a la UE
Font: “Barcelona Nous Projectes” Ajuntament de Barcelona, 1999.
Dins d’aquest context, i com centre econòmic i demogràfic d’aquest territori d’influència, la Regió
Metropolitana de Barcelona es configura com un sistema de ciutats mitges amb potencial endogen de
creixement, capacitat d’estructuració territorial i història industrial. (imatge següent)
Un sistema de ciutats que s’articula en un model amb potència suficient com per generar un procés
de convergència real amb Europa pels nivells de renda (imatge anterior) però amb riscos ambientals,
els quals es fan evidents a partir de l’expansió de la baixa densitat residencial i la creixent demanda
de mobilitat privada (imatge àrees residencials i industrials de la RMB). És precisament a partir
d’aquestes dues últimes qüestions que analitzarem el procés de creixement des d’una perspectiva en
la que el Garraf apareix cada vegada més vinculat al model que s’expandeix de la conurbanció del
Barcelonès, al llarg de la segona meitat del segle XX.
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La Regió Metropolitana de Barcelona com un sistema de ciutats.
Font: “Barcelona Nous Projectes” Ajuntament de Barcelona, 1999

Àrees residencials i industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Font: “Barcelona Nous Projectes” Ajuntament de Barcelona, 1999.
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2.1.3. Anàlisi del creixement 1956-1995: tres models de creixement

El procés històric de conformació de la Regió Metropolitana de Barcelona entre els anys 1940 i 1996
ens mostra un increment poblacional d’aproximadament 2.200.000 habitants, fet que suposa una
concentració de quasi el 75% del creixement demogràfic de tota Catalunya per aquest període, així
com un increment en termes relatius superior al 100% en la pròpia Regió Metropolitana, que passa
dels 2.000.000 habitants a més de 4.200.000 (imatge següent).
En un anàlisis frontal d’aquests creixements, ens trobarem amb una imatge massiva, canònica del
procés de sprawl urbà, que ens pot donar una idea de la magnitud física del procés al que estem
eludint (imatge ocupació de sòl urbà a la RMB), en aquesta imatge podem observar una concentració
notòria en els municipis costers del Maresme i el Garraf, així com en el Vallès Occidental i Oriental.

POBLACIÓ RESIDENT 1940-1996/
BARCELONA - BARCELONÈS - REGIÓ METROPOLITANA - CATALUNYA
7.000.000

6.000.000

5.956.414

6.059.4946.090.000

5.660.393
5.107.500
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5.000.000

4.239.723

4.000.000

4.019.713

3.924.000

4.264.4224.228.048

3.565.962

3.000.000

3.240.300
2.891.000
2.596.740
2.319.871

2.000.000

1.000.000

1.991.568

1.991.568

1.446.170

1.446.170
1.280.179

1.081.175

1.840.118
1.557.863

1.741.979

2.454.492

2.454.492

1.751.136

1.752.627

2.302.137
2.131.378
1.643.542
1.508.805

-
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1950
barcelona

1960

1970
barcelonès

1975

1981

regió metrop.

1991

1996

catalunya

Població resident a Catalunya, RMB i Barcelona (1940 – 1996).
Font:
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Ocupació de sòl urbà a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Font: esquemes d’informació del Pla Territorial Metropolità (1995).

Malgrat això, Font, Llop i Vilanova (1999) apunten que darrera de la totalitat del creixement s’amaga
una gamma de processos que a nivell micro denoten una lògica morfogenètica diferenciada en el
temps i en l’espai que, si la posem en relació amb els condicionants socioeconòmics propis de cada
moment històric configuraria els tres models diferents de creixement contemporani en la regió
Metropolitana de Barcelona: per agregació, per dispersió i per polarització.

Creixement per agregació (1956-1972)
Podem parlar d’un creixement per agregació, quan la lògica subjacent es basa en les economies
d’aglomeració i quan es produeix mitjançant una progressiva ocupació i colmatació dels buits
intermunicipals a partir de l’extensió de les trames existents.

Creixement per dispersió (1972-1984)
L’augment de l’índex de motorització, causa i efecte a la vegada d’un important salt en la generació
de la infraestructura viària que es produeix en aquest període, són en bona part responsables de la
lògica del nou creixement (op. cit.). Aquest es desenvolupa a partir de l’enorme proliferació
d’urbanitzacions per la segona residència que podria considerar-se com el resultat de la
materialització en bens arrels de l’estalvi generalitzat en l’anterior procés de bonança econòmica (op.
cit).
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Creixement per agregació (1956-1972)
Font: Font, Llop i Vilanova (1999) “La construcció del territori metropolità”
És important constatar com una de les zones de major índex d’ocupació és la de la plana del Garraf,
als voltants sobretot de Sitges i Vilanova i la Geltrú. Es tracta doncs, de l’etapa més agressiva en
termes territorials i mediambientals del procés d’expansió urbà (és el període d’obertura de
carreteres), sobre la que es fonamentarà la resta del procés de creixement global de la regió (imatge
següent).

Creixement per polarització (1984-1994)
Finalment, el creixement d’aquesta última etapa es produeix per polarització reticular, és a dir, és un
creixement que la concentració depèn de les xarxes infraestructurals, fet que facilita el que Dematteis
defineix com el pas de l’aglomerat a la xarxa. “És segurament, dels tres períodes analitzats, el
període en el que resulta més evident la relació entre el creixement i la xarxa viària bàsica
metropolitana, i en el que les economies de localització ajuden a explicar, complementàriament, la
consolidació d’alguns dels sectors territorials més dinàmics” (op. cit.).
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Creixement per dispersió (1972 –1984)
Font: Font, Llop i Vilanova (1999). “La construcció del territori metropolità”.

Creixement per polarització (1984-1994)
Font: Font, Llop i Vilanova (1999). “La construcció del territori metropolità”.
Malgrat això, existeixen diverses interpretacions o, matisant més, formes dissímils d’exposició de les
dades que es refereixen a aquest procés de creixement que posen en relleu las diferents
concepcions existents sobre l’impacte de les polítiques de plantejament en l’expansió urbana sobre el
territori. Així, mentre que Serratosa parla de tanta ocupació de sòl –21.000 hab.- en 20 anys (197232

1992) com al llarg de la història restant –23.000 ha/ Solans matisa que el creixement descontrolat es
produeix entre 1972 i 1980 (quasi 15.000 Ha), però a partir de llavors, el procés ha sigut molt més
controlat, mantenint-se al voltant de les 3.500 Ha per sexeni.
Els gràfics mostren eloqüentment la divergent concepció del discurs a partir dels mateixos fets:
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Les xifres de consum i urbanització del sòl segons Solans Huguet. Font: elaboració pròpia a partir de
les dades de l’article “L’Ocupació del sòl en el sistema metropolità central durant el període 19801998.
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Les xifres de consum i d’urbanització del sòl segons Solans Huguet. Font: elaboració pròpia a partir
de les dades de l’article “L’Ocupació del sòl en el sistema metropolità central durant el període 19801998.
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2.1.4. La integració del Garraf a la Regió Metropolitana de Barcelona

Un cop s’ha obtingut la imatge sistèmica de la Regió Metropolitana de Barcelona delimitada a partir
dels criteris del Metropolitan Statistical Area, podem traslladar la mateixa lògica tant al exterior, a
Catalunya, com en el interior, per un costat podem acabar de delimitar l’entorn macro socioeconòmic
sobre el que desenvoluparem aquest estudi, i per l’altre començar a incidir en els fenòmens
microeconòmics que, a l’interior de la RMB, estan condicionant i condicionaran les pautes de
creixement i el desenvolupament de la comarca del Garraf.
L’enfoc macro: Catalunya, sistema de sistemes
D’aquesta manera, Roca i Clusa (1999) caracteritzen el conjunt de sistemes urbans de més de 5.000
habitants que constitueixen Catalunya en l’any 1996. En ell, els sis sistemes majors de 100.000
habitants concentren quasi el 90% de la població total de Catalunya. Però ¿Com podem analitzar el
que està passant a l’interior del sistema que articula la resta del conjunt, és a dir, la RMB?

Sistemes urbans de més de 5.000 hab. A Catalunya (1996). Font: Roca, J. ; Clusa, J. (1999):
“Evolució de l’estructura urbana de Catalunya 1991-1996” en Nota d’Economia nº 64, pàg. 65.
Generalitat de Catalunya.
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POBLACIÓ RESIDENT I LLOCS DE TREBALL /
SABADELL I "SISTEMA URBÀ" 1975-1996
300.000

250.000
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100.000
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-

LTL-1975
sabadell
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st.quirze

castellar v.

POB-1975
barberà
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badia

st.llorenç

Evolució del sistema urbà de Sabadell (1975 – 1996).Font: elaboració pròpia

Les estadístiques demostren que a l’interior es reprodueix la mateixa lògica de formació de sistemes
urbans que acabem de veure per la pròpia RMB i la Catalunya restant. Agafant l’exemple de Sabadell
(imatge sistemes urbans de més de 5000 hab.) podem constatar que entre 1975 i 1996, ni els llocs
de treball localitzats ni la població creixen en la ciutat de Sabadell, el que ens indica un caràcter de
ciutat madura, mentre que pel mateix període, el creixement dels municipis ubicats en la seva àrea
5
metropolitana primària (Sant Quirze del Vallès, Castellar, Barberà, Badia i Sant Llorenç de Munt)
haurien crescut agregadament al voltant d’un 20% en ambdós indicadors.
L’exemple de Sabadell posa de manifest com dins de la pròpia RMB existeix una geografia variable
en els processos que la configuren, els quals cristal·litzen en la conformació d’un conjunt de sistemes
urbans articulats al voltant de les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilanova i la
Geltrú (a les que hauria d’afegir-se la de Vilafranca del Penedès, encara en formació (imatge
següent).

5

segons els criteris MSA - 1992
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Encaix del Garraf en el conjunt de sistemes urbans a l’interior de la RMB.
Font: elaboració pròpia.
Però, com encaixa el Garraf en aquest conjunt de sistemes urbans?. Per realitzar un anàlisi macro,
començarem des de l’actual situació de les grans infraestructures i del possible escenari futur. Com
veurem a continuació, l’entrada en funcionament de l’autopista Pau Casals en 1992 ha suposat pel
Garraf un augment considerable en els índexs de mobilitat obligada i per tant d’integració funcional a
la Regió Metropolitana, cosa que, per un costat ja s’estava donant de fet des de l’obertura, molt
anterior, de l’A-7. Pere Lleonart (2000) quantifica l’impacte d’aquesta autopista en l’economia
garrafina en un augment de 2.400 llocs de treball i en la creació de 2.600 habitatges. Malgrat això, el
fort diferencial de peatge existent respecte altres infraestructures similars de l’àrea metropolitana
esdevé un clar factor de desequilibri i de pèrdua de competitivitat. La conjuntura que rodeja la
comarca relacionada amb aquest peatge és d’una complexitat considerable, respecte les fortes
pressions immobiliàries existents en la zona, així com la sensació d’invasió amb la que molts
garrafins perceben la integració metropolitana del seu territori. En consonància amb aquestes
consideracions, sembla sensat anar amb precaució a l’hora de prendre decisions al respecte (és a
dir, amb documentació analítica i anàlisi prospectiu), encara que estem segurs que la línia a adoptar
ha de passar per una reducció-eliminació del mateix per als usuaris del “sistema de treball
metropolità”, coherentment amb la funcionalitat del mateix.
Les altres dues infraestructures a tenir en consideració són l’eix ferroviari Vilanova-Vilafranca i l’Eix
Diagonal. El primer, constituiria, junt amb el tram Mataró-Granollers, l’inici d’una xarxa no radial de
connexió de ciutats mitjanes metropolitanes (Benet, 2001): el quart cinturó ferroviari. Per una altre
part, l’Eix Diagonal implica tenir la consideració de no limitar-se a la viabilitat de la connexió amb el
lloc central del barcelonès i prestar igualment l’atenció a les potencialitats que genera la ubicació
pròpia del Garraf, riba nus i porta (Duran i Clusa, 1997) entre Barcelona i Tarragona i la sortida
natural al mar de les comarques centrals.
Dins de la imatge anterior, hem quantificat la massa poblacional que posarà en interacció ambdues
infraestructures, de manera que mentre que l’arc de la 2ª corona concentraria una població
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d’aproximadament 1,2 milions de persones, el tram sud de l’Eix diagonal acumularia uns 170.000
habitants al voltant de les poblacions de Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa. Aquestes xifres
són eloqüents respecte la importància que en termes d’activitat econòmica poden reportar per una
comarca com el Garraf, situada estratègicament en ambdós punts singulars per ambdues
infraestructures.
El camp de les infraestructures és juntament amb el govern territorial una de les claus sobre la que
recau la funcionalitat del sistema de ciutat de ciutats. En aquest sentit l’esforç inversor del Pla
Director d’Infraestructures sobre el nucli central barcelonès dificulta una major integració de tot el
sistema metropolità, pel que resulta necessari un èmfasis en el transport públic intracomarcal capaç
de garantitzar l’eliminació de diferencials excessius en l’accés d’aquest a l’interior de la Regió
Metropolitana.

L’enfoc micro: el sistema urbà del Garraf
Ara passarem a analitzar, sempre amb els criteris MSA-1992, la configuració interna del que hem
anomenat l’àrea metropolitana primària de Vilanova i la Geltrú. La taula següent mostra la matriu de
mobilitat obligada a la comarca del Garraf en el 1996.

MATRIU DE MOBILITAT OBLIGADA DEL GARRAF (1996)

MATRIZ DE MOVILIDAD OBLIGADA DEL GARRAF(1996)

Barcelona
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Reste
LTL
Autosuficiencia LTL
% Vilanova

8019
8043
8074
8148
8231
8270
8307
99999

Barcelona
Canyelles Cubelles Olivella
S. Pere de Ribes
Sitges
Vilanova
Reste
POR
Autosuf. POR %bcn
% Vilanova
8019
8043
8074
8148
8231
8270
8307
99999
417.260
13
38
4
90
243
355 529.008
529.751
79%
79%
0%
107
120
0
0
11
14
120
246
511
23%
21%
23%
378
0
592
0
23
26
288
672
1.601
37%
24%
18%
113
0
0
54
30
15
33
260
392
14%
29%
8%
1.131
18
54
7
2.214
886
1.805
2.135
7.119
31%
16%
25%
1.705
5
9
1
210
3.433
324
2.681
6.663
52%
26%
5%
1.670
51
269
2
1.009
686
11.172
3.409
16.598
67%
10%
67%
32.884
19.592
6
91
1
57
89
533
32.107
26.483
659.949
231
1.133
83
3.822
5.958
15.256
71% Garraf
63%
52%
52%
65%
58%
58%
73%
89%
0%
22%
24%
2%
26%
12%
73%
Garraf
6.401 Déficit puestos de trabajo

Matriu de mobilitat obligada al Garraf (1996).
Font: elaboració pròpia a partir de dades del padró (1996)

Són nombroses les conclusions que podem extreure d’un anàlisi detallat:
•

La Població Ocupada Resident (POR) que treballa a Barcelona és superior al 15% de la totalitat
dels municipis, excepte per Vilanova, fet que ens indica que pràcticament tota la comarca entraria
en una primera iteració a formar part de la RMB.

•

L’excepció anterior denota una elevada autocontenció de Vilanova (67%). Tant sols Sant Pere
supera el 50% d’aquest valor, mentre que els altres municipis tenen percentatges sensiblement
menors.

37

•

Per un altre costat, la POR de cada municipi que treballa a Vilanova és superior al 15%, excepte
els casos d’Olivella (8%) i Sitges, un 5%.

La consideració agregada de les dades anteriors suggereix que, al mateix temps que existeix una
evident integració física i funcional en la RMB, a l’interior de la mateixa es reflexa un sistema
territorial conformat per un nucli poblacional i d’activitat, constituït a Vilanova i la Geltrú, del qual
formarien part Sant Pere de Ribes, Cubelles i Canyelles. Al mateix temps, Olivella pibotaria entre
Vilanova i Barcelona, mentre que Sitges es mantenia al marge del sistema urbà local però
intensament relacionat amb Barcelona.
Així quedaria definit un sistema urbà del Garraf que comprendria tota la comarca amb l’excepció de
Sitges, cosa que reflexa la realitat històrica que “Sitges va per lliure”. Gràficament es podria
representar de la següent manera:

Olivelles

S. Pere
Vilanova

Sitges

Barcelona

Sistema urbà del Garraf
Per una altre banda, es pot constatar un desequilibri entre la quantitat d’activitat econòmica
establerta en la comarca i la quantitat de població resident. En efecte, en 1996 existien 32.884
treballadors residents en el Garraf, per només 26.484 llocs de treball localitzats en la comarca, el
que ens portaria, per 1996, un balanç negatiu de 6.401 llocs de treball, o el que és el mateix, quasi un
25% del treball localitzat en el Garraf.
Aquesta qüestió serà determinant pel procés d’elaboració del present treball, donat que marca el
caràcter estructural de l’economia de la comarca en relació amb la de la RMB: el risc
d’especialització residencial. Donada la importància d’aquest tret, ens detindrem en un anàlisi més
detallat abans de continuar.
Creixement dels llocs de treball 1991-2001
Per poder calcular la dinàmica general de creació de llocs de treball en la regió metropolitana al llarg
del decenni 1991-2001 disposem de tres fonts bàsiques d’informació:
•

El Cens de 1991, que presenta l’inconvenient que és necessari fer projeccions per obtenir les
dades del 2001 (doncs, encara no disposem de les dades del nou cens)

•

El Registre General de la Seguretat Social, que presenta l’inconvenient que no recull les xifres de
treballadors autònoms sinó des del 1995, i que si detallem la informació a nivell comarcal no
dóna dades fiables en quant a la localització de l’activitat.
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•

L’enquesta de població Activa, publicada “Barcelona Economia” (núm. 48, 2002), que inclou una
estimació de la variació d’autònoms.

Procedent a una integració de la informació obtenim la següent taula

Variación
Población
total
Población ocupada ocupada
(creación de Variación
Variación
1991
2001
empleo)
porcentual anual
Fuente
Censo 1991
1.583.318
1.956.157
372.839
23,55%
2,14%
RGSS
1.358.128
1.677.939
319.811
23,55%
2,14%
EPA (Bcn ec.) total
1.730.720
2.040.290
309.570
17,89%
1,66%

Font: elaboració pròpia a partir de les fonts citades

Donat que la informació que millor reflexa el creixement de l’activitat localitzada a un nivell de
desagregació comarcal seria la del cens, si tenim en consideració la taxa de variació que ofereix el
Registre i l’apliquem al cens per tenir una estimació de l’augment de l’ocupació en el 2001. Malgrat
això, s’observa un fort diferencial, tant en el número total de llocs de treball creats com en la taxa de
creixement del mateix, respecte les dades que aporta l’EPA.
Això és degut a que aquesta última inclou les dades d’autònoms, que contràriament als assalariats
han anat decreixent a ritme d’1,6% anual segons l’estimació de “Barcelona Economia”. Per subsanar
aquest problema aplicarem una taxa de creixement resultant de corregir la variació que ofereix el
Registre (23,55%) amb la que aporta l’EPA (17,89%), el que suposa un 75,96% del total que oferia la
primera. D’aquesta forma, els resultats són els següents

Variación
Población
total
Variación
Población ocupada ocupada
(creación de Variación
1991
2001
empleo)
porcentual
anual
Fuente
1,66%*
1.866.523
283.205
17,89%
Censo 1991
1.583.318
RGSS
1.358.128
1.677.939
319.811
23,55%
2,14%
EPA RG
1.362.510
1.678.320
315.810
23,18%
2,11%
EPA Autónomos
368.210
361.970
-6.240
-1,69%
-0,17%
EPA (Bcn ec.) total
1.730.720
2.040.290
309.570
17,89%
1,66%

Font: elaboració pròpia a partir de les fonts citades
Per tant, podem estimar en 283.205 el nombre de llocs de treball creats en la Regió Metropolitana de
Barcelona durant el decenni 1991-2001.
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Si apliquem la mateixa metodologia pel Garraf haurem de comparar les dades del Registre general
de la SS i corregir la seva taxa de creixement per simular el comportament del treball agregat
(autònoms + assalariats).

Creixement per sectors en el decenni 1991-2001 pel Garraf segons la RGSS
Crecimiento por sectores en el decenio 1991-2001 para el Garraf según RGSS

SECTOR
Agricultura
Industria
Construcció
Serveis
TOTAL

1991
117
5.493
2.780
8.270
16.666

%1991
0,70%
32,96%
16,68%
49,62%
100,00%

2001
38
5.035
3.933
15.752
24.758

%2001
0,15%
20,34%
15,89%
63,62%
100,00%

Variación
total
-79
-458
1.153
7.482
8.092

Variación
porcentual
-67,52%
-8,34%
41,47%
90,47%
48,55%

Variación
corregida
(75,96%)
-51,29%
-6,33%
31,50%
68,72%
36,88%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del RGSS

Per conèixer el número de llocs de treball creats en el decenni hem aplicat aquests percentatges al
número de llocs de treball localitzats en 1991 i obtinguts del cens:

Proyección de empleos creados en el decenio 1991-2001 en el Garraf a partir de los datos del censo 91
Variación
corregida
Variación Proyección
SECTOR
1991
%1991
(75,96%)
total
2001
%2001
Agricultura
855
3,45%
-51,29%
-439
416
1,23%
Industria
7.462
30,13%
-6,33%
-473
6.989
20,62%
Construcció
3.148
12,71%
31,50%
992
4.140
12,21%
Serveis
13.300
53,70%
68,72%
9.140
22.440
66,20%
TOTAL
24.765
100,00%
36,88%
9.134
33.899
100,00%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del RGSS i del Cens 1991

La comparació d’aquestes dades amb les que ens ofereix la suma del Registre General de la
Seguretat Social (assalariats + autònoms) per l’any 2001, que és de 32.480, ens permet mantenir una
confiança raonable en la metodologia de projecció presentada.
Arribats a aquest punt, podem extreure una sèrie de conclusions respecte el mercat de treball.
Aquestes ens donen una idea clara de la situació d’integració de la comarca del Garraf en la RMB:
•

9.000 llocs de treball nous en l’últim decenni pel Garraf, que es correspon amb un 3,22% del total
del treball generat en la RMB (considerant un total de 283.936).
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•

Tenint en consideració que les dades del padró de 1996 mostren un total de quasi 27.000 llocs
de treball, observem que s’ha produït un augment del 25% en els últims 5 anys d’expansió
econòmica, mentre que al llarg de tota la dècada, el creixement es situa en quasi un 37%, de
manera que constitueix una primera evidència que el creixement del Garraf no depèn de la
conjuntura econòmica.

•

Les taxes d’autosuficiència de la població ocupada resident (POR) i els llocs de treball localitzats
(LTL), que són respectivament del 71 i del 89%, ens indiquen que un 29% de la població del
Garraf treballa fora, mentre que només un 11% dels que treballen en el Garraf venen de fora,
cosa que ens explica el balanç negatiu dels 6.400 llocs de treball.

•

Per municipis, el percentatge de població que treballa a Barcelona oscil·la entre el 16 i el 29%,
excepte per Vilanova, que es situa en un 10%. Podem argumentar que no són quantitats
excessives, tot i els riscos implícits d’especialització residencial que això comporta.
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2.2. NOVES TEORIES PER A NOVES REALITATS ECONÒMIQUES: DE LA CIUTAT A LES
XARXES.

Les noves teories geogràfiques són canvis importants d’enfocament: des de la ciutat industrial
fordista al paradigma de les xarxes; de la indústria com a base econòmica a la terciarització; de les
ciutats–àrees als sistemes–xarxes, d’acord amb la idea de De Matteis; de l’espai i la distància física a
l’espai relacional, seguint les idees de Vandenberg; del planejament comprensiu al planejament
estratègic; del territori com a suport al territori-actor i el territori–factor de competitivitat, en base a les
idees de Camagni; dels factors de localització in situ a la desterritorialització i reterritorialització de
què ens parla també De Matteis; de la importància de la distància física en el passat, com a factor de
producció i localització, al moment actual en què tot es pot localitzar a tot arreu, en base a les idees
de Krugman; així com també dels nivells de govern tancats -que també era una idea del passat- a la
geometria variable de les competències multinivell.
Les paraules claus d’aquestes noves teories són: xarxes, fluxos d’informació, sistemes urbans i
metropolitans, planejament estratègic, consum de sòl, governance, geometria variable, sostenibilitat.
Aquí hem de posar l’interrogant: tot el que es presenta, és sostenible? Realment, sabem demostrar
aquesta sostenibilitat? O aquest Pla Territorial Metropolità de Barcelona que va començar el 1989
encara no hem sabut.
El temps posaria al seu lloc l’eufòria d’aquests postulats i alguns autors ja convertits en clàssics
vingueren a demostrar que tot i la capacitat ubiqua de les noves tecnologies (gestió de xarxes
especials planetàries en temps real), les ciutats, i sobretot les grans ciutats es convertien en nòduls
6
cada vegada més atraients per tots els tipus d’activitats . Totes aquestes transformacions que
7
l’escola de la regulació francesa batejarà com el pas del model d’acumulació taylorista-fordista al
posfordista o també anomenat posindustrial, ha acabat per generar el que molts estan d’acord en
batejar com un nou paradigme teòric, el paradigma de les xarxes (Castells, 1996).
Efectivament, els processos d’integració econòmica i tecnològica mundials estan generant un
important conjunt de canvis en les relacions entre l’economia i el territori. Per la seva part, la
geografia influeix quan exclou del seu corpus general l’anàlisi de localització de l’activitat econòmica,
tot i els esforços previs de Von Thünen i Christaller.
Les coses han canviat avui en dia i es pot observar un procés de convergència dels paradigmes de la
geografia econòmica i l’economia espacial o territorial. Convergència que estaria generant en realitat
un nou paradigma en el sentit que Thomas Khun li va donar al terme, donat que es produeixen
processos que no poden ser explicats pels o l’antic paradigma.
El fet que no pot ser explicat està relacionat, quasi sempre, amb el concepte de xarxa, i eludeix a la
capacitat que tenen alguns processos productius organitzats en forma de xarxa descentralitzada per
no només competir en el món més competitiu de la globalització econòmica si fos possible, tot i tenint
en consideració un tamany relativament petit, sinó crèixer de forma diferenciada (Trullén, 2002).
6

La literatura al respecte es molt coneguda. Aquí proposem com referents teòrics les obres de Castells (1996),
Sassen (1992), Veltz (1992) i Benko i Lipietz (1994).
7
Aglietta (1976); Boyer (1986)
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Aquest fet és perfectament extrapolable als sistemes o xarxes que igualment, encara que mantinguin
una escala reduïda, poden competir amb les ciutats globals.
Amb el pas del temps, aquest nou paradigma sembla recobrar un major impuls, tant en àmbits
acadèmics com polítics. La prova d’això és que el document base de la política territorial de la Unió
Europea, l’Estratègia Territorial Europea, es posiciona teòricament sobre la seva base discursiva i
articula les seves propostes en funció dels punts claus desenvolupats en el seu si: el local, el global;
la col·laboració i la competitivitat.

2.2.1. El paradigma de les xarxes

Els diversos desajustaments que tant des del punt de vista tecnològic (emergència de noves
tecnologies / obsolescència prematura d’equips i cadenes), com productiu (forta competència del
model “Toyota” o toyotisme, front a la cadena de muntatge fordista clàssica), com financer (caiguda
del sistema de canvis fixes per un altre fluctuant; processos inflacionaris inaturables; desviament
d’actius econòmics des de l’esfera productiva cap al finançament) i com polític (crisis dels estats
nacionals davant la seva incapacitat per manejar la crisis econòmica) van portar durant la dècada
dels 70 a una pèrdua en les taxes de beneficis en l’activitat econòmica i, paral·lelament, a una
reestructuració dels sistema econòmic que es retroalimentava amb les mateixes variables aquí
exposades.

Com resultat d’aquesta reestructuració, van entrar en crisis elements claus de l’ordre imperant, fins
llavors:

•

Des del punt de vista econòmic, la incapacitat dels resorts macroeconòmics clàssics dels estats
(política fiscal i política monetària) per a controlar la inflació, va portar amb ell l’entrada en crisis
del paradigma keynesià i l’emergència dels plantejaments neoclàssics/neolliberals de l’escola de
Chicago. Posteriorment, l’augment de la mobilitat del capital financer, del comerç exterior i de la
inversió estrangera directa (IED), així com el fracàs a mig terme d’algunes de les receptes
imposades, impulsaren la crítica d’aquests últims models.

•

Des del punt de vista espacial, la reconcentració descentralitzada teoritzada per Van der Berg
(2001), és a dir, el procés de concentració de l’activitat econòmica en els territoris metropolitans i
la seva descentralització a l’interior dels mateixos, va tirar per terra els pilars dels plantejaments
isoespacialistes sobre els que es basava el model territorial imperant, i va sembrar un mar de
dubtes sobre l’efectivitat i pertinència dels instruments de planejament.
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•

Políticament, la pèrdua de rellevància de l’Estat-nació i l’emergència de localismes i de realitats
supranacionals portaren a una crisi d’autoritat i legitimat a les formes de govern.

Davant de tota aquesta situació de canvi i crisis generalitzada, ¿quins són els fets, les interpretacions
i les propostes emergents? Tot seguint la mateixa lògica expositiva d’abans:
•

En l’esfera econòmica, la rigidesa dels plantejaments neoclàssics perden força davant
l’acceptació de la realitat dels rendiments creixents i de l’existència i pertinença d’externalitats,
tant de les ja estudiades (aglomeració i localització) com d’altres de noves (de xarxa). Com a
conseqüència d’això, els models de creixement endogen es van fent un lloc prominent en les
agendes polítiques i en els programes d’investigació.

•

En l’àmbit espacial, la pèrdua de rellevància de conceptes com la distància, l’accessibilitat o la
continuïtat a l’hora d’explicar les lògiques territorials, junt amb l’emergència teòrica i física de
l’organització reticular (tant espacial, com ja hem vist pels casos de l’expansió metropolitana per
8
polarització, com econòmica amb l’emergència de l’empresa xarxa i de les xarxes d’empreses ),
ens trobem davant l’emergència dels que podríem anomenar l’espai relacional, el qual podria
caracteritzar-se mitjançant dos processos:



•

L’espai dels flux (op.cit.): una lògica espacial dominada per la gestió en el temps
reals de flux (en xarxa) d’informació, capital, mercaderies i persones.
El territori xarxa: un territori on les relacions en base a la contigüitat física i la
jerarquia perden pes davant l’organització en xarxa dels processos econòmics.

Des de la perspectiva política, ens trobem que la governance s’impulsa com forma de govern
(incorporació de la societat civil des de les xarxes de govern i govern multinivell)

Ara bé, quin resultat podem esperar de tot això? Tot partint d’una realitat territorial que ja no pot ser
la mateixa, l’ideal de l’isoespai (accés universal i igualitari als fruits del desenvolupament econòmic),
el plantejament omnicompresiu clàssic ha donat pas a un plantejament estratègic que esquiva el mur
del fracàs de l’enginyeria social a la que el seu predecessor va haver d’enfrontar-s’hi sense èxit,
mitjançant una focalització en problemes i oportunitats específiques.
Malgrat això, aquest urbanisme estratègic sovint porta implícits processos de privatització de les
infraestructures i del propi urbanisme, de consumisme infraestructural en paraules de Graham (2001)
que, juntament amb la resta de processos comentats fins el moment, porten a un escenari de
polarització: tant econòmica i social però sobretot espacial.
D’aquesta polarització espacial sorgeixen els espais guanyadors (Benko i Lipietz, 1994) característics
de l’organització territorial i econòmica contemporània . Des de l’obra seminal de Marshall (1890), de
les interdependències no comercialitzades interpretades per Storper (1997) i en bona part sobre la
base del diamant de la competitivitat que Porter (1991), comentarà en “La Ventaja Competitiva de las
9
Naciones”, diferents autors han anat treballant sobre la nova generació d’aquests territoris polars
capaços de desenvolupar amb èxit estratègies productives en les que el territori deixa de ser un
suport inert de les diferents activitats, per convertir-se en un agent actiu del propi model.
8

Castells, 1996
Clusters (Porter, 1991; Van der Berg, 2001), districtes industrials (Becattini, 1979, 1989, 1997), Milieux
innovadores (Aydalot, 1986; Camagni, 1991).
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9

La teoria d’aquests sistemes territorials recolza el paper actiu del territori en condicions que es
mobilitzen per les esferes econòmica i política i que abracen criteris i lògiques tant locals com
globals. Així, és necessari que la territorialitat que genera una gestió urbana segurament basada en
la cooperació públic-privada i en el recolzament polític i social (apropiació per la societat del projecte
de ciutat), es vinculi a les condicions que imposen tant la demanda local com els mercats globals.
L’objectiu no és un altre que el concepte clau del model: competitivitat.
Així, existeix un discurs generalitzat de la competència existent entre territoris i ciutats a la recerca
d’inversors i de segments (virtuosos) de mercat específic (ja sigui a un nivell productiu, cultural,
polític...). En aquest sentit, Soler (2002) argumenta que existeix una oportunitat estratègica per les
regions intermitges que tenen una combinació equilibrada de ciutats petites i mitjanes i una xarxa de
nuclis de menor tamany però industrialment especialitzats. Posicionats en sentit contrari, Amin i Thrift
(2002) argumenten límits en el concepte d’especialització funcional o productiva de les ciutats
basades en el caràcter polièdric de la ciutat en funció dels tipus de xarxes globals a les que es
connecta. Igualment, apunten que els límits de les estratègies de competitivitat urbanes es troben
precisament en els actors econòmics locals en el cas que aquest no tinguin una matriu de
recolzament global.
En una síntesi d’ambdós posicionaments, Camagni (2002) afirma que els territoris que són actors
col·lectius, poden ajudar a les empreses a ser competitives, augmentant la presència d’aquests nous
recursos de producció estratègics (coneixement, elements immaterials relacionats amb la cultura,
creativitat en els processos econòmics...). En aquest mateix sentit, podem dir que competeixen uns
amb altres, i que cap altre dispositiu automàtic pot assegurar el desenvolupament i el benestar a llarg
termini.
Davant aquest nou ordre sòcio-espacial i econòmic, Dematteis (2002) proposa el concepte de nova
articulació regional del planeta, segons el qual, els actors vinculats a les xarxes globals es fan
independents dels seus entorns, desarticulen els territoris tradicionals i els rearticulen diferencialment
a les xarxes globals. És a dir, es produeix una desterritorialització i una reterritorialització de
l’espai econòmic, procés que perfila el pas del territori-xarxa al territori-superficie.
Finalment, davant la pregunta de com es donen els processos d’articulació d’aquesta nova classe de
territoris a un món configurat en xarxes, Brugué, Gomà i Subirats (2002) proposen un model basat en
dues escales: una local, la de l’espai físic i relacional, l’articulació de la qual ha de produir-se
mitjançant la cooperació; i per una altre banda, una altre global, la de l’espai virtual (la xarxa de
10
fluxes), l’articulació de la qual va més per la via de la competitivitat .

De la teoria a la pràctica

Com encaixa la Regió Metropolitana en aquest context teòric? Per respondre a aquest interrogant,
plantejarem un sèrie de qüestionaments claus sobre el referent teòric anteriorment exposat que
pretén ser al mateix temps una condensació dels continguts del mateix en un exercici d’aplicació de
conceptes sovint massa poc precisos per poder sistematitzar-los en estratègies concretes d’actuació:
•
10

Existeix un territori xarxa en la RMB?
Per a una visualització esquemàtica del marc teòric presentat, veure Annex 1.
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•
•

•

Existeixen processos de reconcentració descentralitzada en la RMB?, i si existeixen, com
funcionen?
És vàlid el model centre perifèria per l’interior de la RMB? Aquest model proposa que el
coneixement i la tecnologia es concentren en el centre i la indústria obsoleta i els serveis banals
es relocalitzen en la perifèria.
Existeix un model d’especialització múltiple a l’interior de la RMB lligat amb ho anteriorment
esmentat?

La Regió Metropolitana de Barcelona ha sofert des dels anys 80, paral·lelament a l’economia
mundial, un fort procés de reestructuració. Aquest procés, en paraules de Dematteis ha suposat una
desterritorialització i una reterriolització dels processos i l’estructura econòmica basada en un model
territorial descentralitzat i molt integrat física i funcionalment, que podríem considerar com exitós a la
vista del procés de catching up real i sostingut amb Europa al llarg de l’última dècada.
Si continuem tenint en consideració les anàlisis de mobilitat obligada entre 1986 i 1996 realitzats per
Nel·lo (2002), la Regió Metropolitana de Barcelona estaria evolucionant cap a una estructura
reticular del territori, de manera que es dona un sensible augment de la multidireccionalitat en els
desplaçaments dels municipis (hauria passat d’una mitjana de 1,87 fluxes significatius el 1986 a 2,64
el 1996), que a més a més, es veu acompanyat d’un procés de ruptura de les relacions jeràrquiques.
Com veurem, tota aquest dinàmica es tradueix en una progressiva terciarització de l’economia
metropolitana, així com en un creixement generalitzat dels sectors econòmics que contenen activitats
d’alt coneixement i tecnologia. Ara bé, com ha funcionat aquesta reestructuració a l’interior de la
RMB?
La tesi que presentem en aquest treball és que la Regió Metropolitana de Barcelona presenta una
11
estructura econòmica suficientment diversificada com per què el seu territori funcioni com un espai
polièdric capaç d’inserir-se per múltiples vies al mercat global de xarxes. Un cop fet, els diferents
territoris que la composen, presenten una evolució inercial (respecte a la base econòmica existent)
cap a una homogeneïtzació dels mateixos, més que produir-se una intensificació de la seva
especialització. És a dir, que tot i mantenir una estructura productiva amb particularitats per cada
territori, l’evolució en el temps condueix a una convergència en el model d’estructura econòmica dels
mateixos, o el que és el mateix, una distribució de l’ocupació per grans sectors més uniformes.

2.2.2. La Regió Metropolitana de Barcelona durant l’última dècada

Cap a una homogeneïtzació quantitativa i qualitativa del territori.

Entre 1991 i 2001, la capacitat de generació de llocs de treball de la RMB ha sigut quantificada de
forma diferent en funció de diverses fonts. Segons l’Enquesta de Població Activa, s’haurien creat
124.400 llocs de treball, mentre que aquesta xifra augmentaria a 307.390 segons les dades del
Registre General de la Seguretat Social corregides amb una estimació pel número d’autònoms

11

Mostra índexos d’ocupació relativament homogenis en tot l’espectre d’activitats econòmiques
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proporcionada per Barcelona Economia (nº48). Tot aplicant el padró de 1996 la taxa de creixement
de la Seguretat Social, obtindríem pel 2001 la xifra de 348.801 nous llocs de treball.
Donada la disparitat de xifres i a l’espera dels resultats del cens 2001, podem agafar la referència de
la creació d’uns 250.000 a 300.000 llocs de treball durant l’última dècada. A partir d’aquestes dades,
el que resulta interessant pels nostres objectius és analitzar les dades de les variacions sectorials
dels llocs de treball així com la seva distribució a l’interior de la Regió.
Per aquest motiu, hem desagregat les dades del Règim General de la Seguretat Social per corones
metropolitanes i en conjunt (Taula següent). Hem considerat les quatre unitats d’anàlisis següents:
•

El continuum urbà conformat pel Barcelonès més els municipis de la ronda (BCN + RDS)

•

La primera corona metropolitana (Àrea Metropolitana de Barcelona) estaria conformada pels
municipis que pertanyen a l’Entitat de Medi Ambient exceptuant el ja inclosos en el continuum
(AMB –(BCN + RDS))

•

La segona corona metropolitana, que serien els municipis que pertanyen a la RMB exceptuant
els inclosos en la AMB (RMB – AMB)

•

El total, és a dir, la RMB

De les dades que ens mostra la Taula següent, podem extreure varies conclusions:

•

El procés de terciarització pel conjunt de la RMB és del 1,1% anual, tot passant la indústria del
36 al 26%, al mateix temps que els serveis passaven del 55 al 66%.

•

El comportament desagregat per corones (pàg. 49), mostra que existeix un intercanvi accelerat
de la indústria pels serveis en el nucli metropolità i més moderat a la perifèria. De manera que,
mentre que en el continuum i la primera corona els serveis guanyen 13 punts percentuals, a la
segona corona només guanya de 9.

•

També és interessant destacar com en termes relatius respecte a si mateixes, mentre que en el
continuum central de la indústria decreix ostensiblement (-32%), la primera i la segona corona
creixen en un 17 i 20% respectivament.

•

Els serveis creixen en tots els àmbits, però de forma molt més pronunciada en les corones
excèntriques que en el centre. Concretament, mentre que el continuum creix a un ritme de 36%,
la primera corona ho fa al 113% i la segona en un 79%.
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INDÚSTR.

CONSTR.

SERVEIS

TOTAL

BCN+RDS
1991

284513
30%
193331
18%
-91182
-32%

72161
8%
69225
7%
-2936
-4%

578498
62%
787038
75%
208540
36%

52798
49%
63310
37%
10512
20%

10597
10%
15742
9%
5145
49%

44033
41%
93609
54%
49576
113%

107650

154445
49%
180960
40%
26515
17%

29435
9%
44172
10%
14737
50%

127535
41%
227746
50%
100211
79%

312686

112193
8%
129139
8%
16946

750066
55%
1108393
66%
358327

1358128

%2001 s/total
Variacio

491756
36%
437601
26%
-54155

Porcentatge

-11%

15%

48%

24%

%1991 s/total
2001
%2001 s/total
Variacio
Porcentatge
AMB-(BCN+RDS)
1991
%1991 s/total
2001
%2001 s/total
Variacio
Porcentatge

937792
1051156
113364
12%

172966
65316
61%

RMB-AMB
1991
%1991 s/total
2001
%2001 s/total
Variacio
Porcentatge

453817
141131
45%

RMB
1991
%1991 s/total
2001

1677939
319811

Evolució dels llocs de treball per sectors i corones (1991-2001). Font: elaboració pròpia a partir de les
dades del Registre de la Seguretat Social.
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Corona

Sector

% 1991

% 2001

1991-2001

Continuo 1

Serveis

62%

75%

13 p.p

1ª Corona

Serveis

41%

54%

13 p.p

2ª Corona

Serveis

41%

50%

9 p.p

Dinàmica de terciarització metropolitana per corones. Font: elaboració pròpia a partri de dades del
RGSS.
Tot i que la indústria creix en les corones, al contrari que en el cotinuum, l’extraordinari ritme de
creixement en les corones del sector de serveis fa que, posant en comparació els diferents pesos
relatius que ambdós sectors mantenien en cadascun dels àmbits al principi del període, la conclusió
final està a favor de la tesis de homogeneïtzació de les característiques diferencials del territori a
l’interior de la Regió Metropolitana.

SERVEIS

79%

INDÚSTRIA

17%

113%

20%

36%

-32%

Comparació per corones del creixement dels sectors industrial i de serveis. Font: elaboració pròpia.

49

Per un altre costat, si desagreguem, aquesta informació segons les subcomarques compreses dins
12
de la RMB , trobem que totes aquestes tenen un creixement més gran que Barcelona (El mapa
contigu mostra les intensitats en els creixements, mentre que en la indústria cap comarca perd més
que Barcelona) (imatge següent).

serveis

indústria

100%

250%

80%

200%

60%

150%

40%

Mediona

Sant Saduri

Perm ià

Vilanova

Vilafranca

Arenys

Mataró

Tordera

Cardedeu

Sant Celoni

Granollers

La Garriga

Mollet

Caldes

Sabadell

Santa Perpetua

Terrassa

Sant Cugat

Cerdanyola

Molins

Sant Boi

Cornell à

Badalona

Hospital et

Barcelona

Martorell

Medi ona

S ant S aduri

Permià

Vilanova

Vilafranca

Arenys

Mataró

T ordera

Card edeu

Sant Celoni

Granol lers

L a Garriga

Mollet

Caldes

Sab adell

Terrassa

Sant Cugat

Cerdanyola

Molin s

Sant Boi

Cornellà

Badalona

Santa Perpetua

-40%

0%

Hospi talet

-20%

Barcel ona

0%

50%

Martorell

20%

100%

-60%

Comparació per subcomarques del creixement dels sectors industrial i de serveis.
Un cop feta l’aproximació a les dinàmiques de reestructuració a l’interior de la RMB a nivell
quantitatiu, per procedir a l’anàlisi qualitatiu, hem classificat els subsectors d’activitat econòmica de la
CNAE d’acord amb els criteris que la OCDE utilitza per avaluar els components de tecnologia i
coneixement de les economies. Així, els sectors industrials poden classificar-se, segons la tecnologia
que utilitzen, en sectors de tecnologia alta, mitja-alta, mitja-baixa i baixa. Igualment, els serveis poden
agrupar-se en serveis amb activitats de coneixement alt i baix.
Un cop desagregades les dades del Registre General de la Seguretat Social per corones
metropolitanes i agrupades en funció de la classificació anterior, podem analitzar les taxes de
creixement dels diferents nivells industrials:

12

Dinàmiques Metropolitanes a l’Àrea i la Regió de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona,
Mancomunitat de Municipis (1995).
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NIVELL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL PER TERRITORIS 1991-2001
NIVEL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL PER TERRITORIS 1991 - 2001
ANELL

CONTINUUM

TERRITORI

BCN+ MUNICIPIS DE LES RONDES

NIVEL DE TECNOLOGÍA

1991

2001

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
38%
26%
34%

2%
44%
18%
36%

18%
-22%
-53%
-30%

CREIXEMENT

612
22.451
38.626
27.945

-

PRIMERA CORONA

AMB-CONTINUM

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

3%
27%
43%
27%

2%
30%
39%
29%

-17%
34%
10%
26%

SEGONA CORONA

RMB-AMB

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
22%
28%
49%

1%
33%
25%
41%

102%
74%
3%
-2%

-

1.267
24.973
1.281
1.447

ALTA TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MITJANA ALTA
TECNOLOGIA MITJANA BAIXA
TECNOLOGIA BAIXA

1%
32%
29%
38%

2%
37%
24%
37%

26%
5%
-25%
-14%

-

1.620
7.305
35.120
25.719

TOTS

RMB

-

259
4.783
2.225
3.673

font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
nota: la agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i emergetico han estat exclosos.

Font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
Nota: l’agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i
energètic han estat exclosos.
En el cas de la indústria, per una anàlisis general, és suficientment significatiu el fet que en el conjunt
de la RMB, només creixen les agrupacions dels sectors que contenen activitats d’alta i mitja-alta
tecnologia, i d’aquests el primer ho fa a una taxa considerablement més gran (29% front el 6%). Tot i
això, si ens fixem en les diverses corones, observem que mentre que el continuum només creix en
alta tecnologia, en les corones els creixements són generalitzats si exceptuem l’alta tecnologia en la
primera corona i la baixa tecnologia en la segona.
Tot seguint el mateix procediment pels serveis, tenim que els creixements són generalitzats, però son
superiors en alt coneixement en tots els àmbits. Igualment, els ritmes de creixement de les corones
són proporcionalment molt superiors al dels centre (proporciones de 2,2 i 1,7 per la primera i la
segona corona respectivament).
NIVELL DE CONEIXEMENT TERCIARI PER TERRITORIS 1991-2001
NIVEL DE CONEIXEMENT TERCIARI PER TERRITORIS 1991 - 2001
1991

2001

CONTINUUM

ANELL

BCN + MUNICIPIS DE LES RONDES

TERRITORI

CONEIXEMENT ALT
CONEIXEMENT BAIX

NIVEL DE CONEIXEMENT AFEGIT

55%
45%

63%
37%

55%
13%

176.182
32.358

PRIMERA CORONA

AMB-CONTINUM

CONEIXEMENT ALT
CONEIXEMENT BAIX

45%
55%

47%
53%

124%
103%

24.436
25.140

SEGONA CORONA

RMB-AMB

CONEIXEMENT ALT
CONEIXEMENT BAIX

46%
54%

50%
50%

92%
67%

54.336
45.875

TOTS

RMB

CONEIXEMENT ALT
CONEIXEMENT BAIX

53%
47%

59%
41%

64%
30%

254.954
103.373

CREIXEMENT

font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
nota: la agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i emergetico han estat exclosos.

Font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
Nota: l’agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i
energètic han estat exclosos.
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Per completar l’anàlisi de la distribució territorial dels creixements qualitatius, podem oferir una
comparativa de l’evolució del pes relatiu que cada àmbit posseeix sobre el total de cadascuna de les
agrupacions en tecnologia i coneixement.
Tot començant per la indústria, veiem que el continuum perd el pes relatiu en totes les agrupacions,
però amb una major intensitat en les de baixa i mitja-baixa tecnologia, al mateix temps que pel
contrari la segona corona guanya pes en totes. La primera corona mostra una evolució sensiblement
diferent, ja que perd concentració d’alta tecnologia i guanyar-la en baixa.

CONCENTRACIÓ DE LA INDÚSTRIA PER NIVELES DE TECNOLOGIA PER TERRITORIS 1991 - 2001
TERRITORI

TECNOLOGIA
MITJANA
ALTA

TECNOLOGIA
MITJANA
BAIXA

TECNOLOGIA
BAIXA

NIVEL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

ALTA
TECNOLOGIA

ANELL

CONTINUUM

BCN + MUNICIPIS RONDAS

1991
2001

55%
52%

69%
51%

53%
33%

51%
42%

PRIMERA CORONA

AMB-CONTINUUM

1991
2001

24%
16%

9%
12%

16%
24%

8%
11%

SEGONA CORONA

RMB-AMB

1991
2001

20%
32%

22%
37%

31%
43%

41%
47%

TOT

RMB

1991
2001

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
nota: la agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i emergetico han estat exclosos.

Concentració de la indústria per nivells de tecnologia i corones (1991-2001)
Pel que respecte als serveis, el procés es dóna encara amb una més gran claredat, ja que al mateix
temps que el centre perd pes relatiu en ambdós tipus de serveis, les corones guanyen igualment en
tots.
CONCENTRACIÓ DEL TERCIARI PER NIVELES DE CONEIXEMENT PER TERRITORIS 1991 - 2001
NIVEL DE CONEIXEMENT
CONEIXEMEN
T BAIX

TERRITORI

CONEIXEMEN
T ALT

ANELL

CONTINUUM

BCN + MUNICIPIS RONDAS

1991
2001

80%
76%

74%
64%

PRIMERA CORONA

AMB-CONTINUUM

1991
2001

5%
7%

7%
11%

SEGONA CORONA

RMB-AMB

1991
2001

15%
17%

19%
25%

TOT

RMB

1991
2001

100%
100%

100%
100%

font: dades del 1er trimestre del RGSS (Departament de Treball Generalitat de Catalunya)
nota: la agrupació ha estat realitzada segons la classificació de la OCDE 1999, el sector primari i emergetico han estat exclosos.

Concentració del terciari per nivells de tecnologia i corones (1991-2001)
Podem constatar doncs, que recolzant-nos en les conclusions que vam extreure de l’anàlisi
quantitatiu, des del punt de vista qualitatiu també s’està produint una evolució cap a una
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convergència o homogenetzació territorial a l’interior de la Regió Metropolitana. En efecte, el nucli
barcelonès creix menys, i més a poc a poc, mentre que les corones metropolitanes creixen més
ràpidament.
Això no és motiu per a què existeixin particularitats en l’interior de l’estructura econòmica de
cadascun dels territoris que composen les diferents corones; i els comportaments que s’allunyen
d’aquesta tònica general són conseqüència de la pròpia tradició productiva.
En conclusió, podem advertir que els territoris de la RMB presenten una evolució inercial des de la
base econòmica existent, que es dirigeix cap a una homogeneïtzació dels mateixos, abans que cap a
la seva especialització:




Des del punt de vista quantitatiu, les corones metropolitanes creixen més i més
ràpidament que el continu, tant en activitats que concentren l’alta tecnologia com
l’alt coneixement.
En l’anàlisi qualitatiu, el continu urbà del Barcelonès perd pes relatiu, però té una
major intensitat en els subsectors que concentren activitats d’alt coneixement o
alta tecnologia.

En conseqüència, davant d’aquest mercat diversificat i de característiques menys
heterogènies, és d’esperar que les línies de creixement futur es presentin condicionades per
la relació qualitat-preu de l’oferta i pels aspectes subjectius que els localitzadors avaluen en el
moment de triar el seu lloc d’emplaçament.

2.2.3. Un enquadrament teòric local

La comarca del Garraf ocupa un territori privilegiat. El seu intricat relleu ha preservat una qualitat
paisatgística i ambiental, que juntament amb la benignitat del seu clima ofereixen un marc privilegiat
caracteritzat per la seva qualitat de vida. Però, per una altre costat, la seva ubicació molt pròxima al
centre del Barcelonès, ha comportat, després de la construcció de l’autopista Pau Casals, la
incorporació definitiva a la Regió Metropolitana de Barcelona.
Aquesta incorporació ha suposat la intensificació dels ja històrics forts interessos immobiliaris de la
comarca, al mateix temps que dona lloc a un importantíssim dinamisme econòmic. Les expectatives
econòmiques en joc en el Garraf, per a la pròxima dècada, són doncs, molt elevades, però també ho
és el seu potencial territorial en termes del PIB i de qualitat de vida, no només per als garrafins, sinó
pel conjunt de la regió metropolitana a la que s’inscriu.
Podem doncs, caracteritzar succintament al Garraf com una comarca amb elevats estàndards de
qualitat de vida i ambiental a la vegada que integrada a la RMB, de forma que, coherentment amb la
seva essència i al mateix temps amb la dinàmica metropolitana descrita, és diversificada i es troba en
procés d’homogeneïtzació. Per tant, és necessari desenvolupar una estratègia productiva
diversificada, però mantenint la qualitat urbana i ambiental necessària per atraure les
activitats d’alt valor afegit.
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Si prenem com a punt d’inici la nostra reflexió sobre l’estratègia territorial a seguir a la comarca del
Garraf, la ponència del Lluís Casassas i Sinó “Garraf dins el context general de la Catalunya del futur.
La personalitat del Garraf en la unitat plural de Catalunya”, podem extreure dos referents teòrics que
s’han mantingut invariables i que s’accepten, generalitzadament com a vàlids per part de la gran
majoria dels posicionaments que, al respecte del tema, s’han vingut succeint en l’última dècada.
•

•

El primer referent teòric seria la idea lefevriana de la producció social de l’espai,
segons la qual, totes les societats, i tots els tipus de producció... produeixen un espai, el
13
seu propi espai (Lefevre, 1991) . Com el propi Casassas adverteix, no es pot sacrificar
cap element amb l’excusa d’una visió global de la comarca. Aquesta s’hauria de
considerar com l’espai “de l’encontre, de la reunió, de la simultaneïtat” (Casassas, 1991).
La segona feria referència a la idea del plantejament d’un recurs en contra de la urban
14
growth machine o la urbanització incontrolada com un eix econòmic. En paraules de
Carles Teixidor: s’hauria hagut de pensar, en canvi, en un àmbit territorial superior a les
comarques que s’havien integrat a l’AMB, on es poguessin coordinar amb eficàcia les
actuacions dels diversos nivells de l’administració. (...) L’única manera d’alliberar les
comarques afectades de la subjecció als grups dominants locals “orgànicament vinculats
15
a l’acumulació de base no industrial, essencialment a través dels negocis immobiliaris”

El primer referent el podríem considerar com un concepte bàsic sobre el que es desenvoluparan una
bona part dels pressupostos teòrics (avui acceptats més o menys consensuadament) respecte el
desenvolupament endogen i el govern polític de base territorial (governance), a saber, que el territori
deixa de ser un contenidor de subjectes i de processos per a passar a ser un element actiu a la
configuració de la societat. El segon ve a ser, pràcticament, el negatiu de l’anterior: es veu el territori
com un suport de l’activitat econòmica desenvolupada pel grup de poder lligat al negoci immobiliari.
Si bé aquesta reflexió, com es ve dient, es situa en el fons consensuat del debat que s’ha obert al
voltant del futur de la comarca del Garraf, després dels espectaculars canvis soferts en la mateixa un
cop inaugurada l’autopista Pau Casals, existeixen diferents punts de vista en funció de la
interpretació de la dinàmica territorial a Catalunya.
Un dels punts de vista, utilitza la comarca com una unitat territorial i d’anàlisi fonamental. A aquest
respecte, l’economista Pere Lleonart, considerant les xifres econòmiques desagregades a nivell
comarcal, constata com al llarg del període 1995-2000, l’economia del Garraf ha crescut, per sobre
de la mitjana catalana, a un ritme d’un 3,8% anual; dada que contrasta amb un PIB per càpita relatiu
(indicador de creació de riquesa) que tant sols arriba a l’índex 66, agafant com a referència el 100 per
a Catalunya.
En funció d’aquesta dinàmica, Lleonart afirma que “el procés de metropolització continuarà, i es
mantindrà una important pressió residencial”, per a concloure que “ens estem deixant arrossegar per
16
l’onada metropolitana dirigida per la mà invisible dels promotors immobiliaris”.
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Citat en Unwin, T (1995): El lloc de la geografia.
Molotch, H. (1976): “The city as a growth machine. Toward a political economy of place”. American Journal
of Sociology, 82.
15
Citat en Casassas (1991)
16
Citat en premsa (Dossier Econòmic de Catalunya, 19 d’abril de 2002)
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Lleonart caracteritza en part la citada onada metropolitana per als casos del Garraf i del Maresme
com economies dominades precisament pel que Harvey Molotch va denominar en 1976 l’urban
growth machine, donat que, pel cas del Maresme, la construcció s’ha convertit en “l’autèntic motor de
l’economia de la comarca”, juntament amb el sector terciari de serveis personals. Argumenta l’autor
que aquestes activitats no aporten productivitat i denuncia al mateix temps el fet que s’aconsegueixi
l’equilibri pressupostari dels ajuntaments a partir dels ingressos obtinguts des del creixement
urbanístic.
Així, elabora un model prospectiu per al Garraf que dibuixa quatre escenaris tendencials (indústria
tradicional, cluster tecnològic, turístic residencial i especialització residencial) determinats en funció
de l’actuació que els poders públics locals desenvolupin en el si d’aquestes quatre variables: sòl
industrial ofertat, regulació en densitat edificatòria, límits en la construcció d’habitatges i productivitat
en l’activitat econòmica.
Però, tal i com es posa de relleu ja en 1980 en l’obra clàssica de Casassas i Clusa “L’organització
18
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territorial de Catalunya” , de la mateixa manera que els recents informes Roca i Pujol , la
comarca, tal i com la va crear i definir la conselleria d’economia de la Generalitat en el molt llunyà
1932, ha perdut la seva condició de referent territorial de les noves realitats socioeconòmiques, de
manera que ha sigut substituïda per la dels sistemes urbans, que es configuren com una unitat
territorial més estesa a Catalunya, independentment de la continuïtat i l’existència real d’algunes
comarques.
L’òptica dels sistemes urbans entra de ple en la consideració de la regió metropolitana com el
sistema urbà per excel·lència: el sistema de sistemes, o bé la ciutat de ciutats, que és la veu estesa
del concepte. I sota aquesta òptica hem desenvolupat l’anàlisi anterior de la dinàmica metropolitana,
segons el qual es produeix una convergència en l’estructura econòmica dels territoris ubicats a
l’interior de la Regió Metropolitana de Barcelona. És a dir, una distribució interterritorial de l’ocupació
per sectors més uniforme que tendeix al “de tot en totes parts, i més en les corones”, però presentant
una evolució inercial, en funció de la qual s’homogeneïtza el conjunt metropolità, tot i mantenir cada
territori especificitats pròpies hereditàries de la seva pròpia condició.
La conseqüència d’aquest corol·lari per al territori garrafí apunta cap a un futur immediat en el que no
s’esperen escenaris alternatius d’activitat econòmica en funció del maneig públic local de
l’habitatge i el sòl, donat que la dinàmica metropolitana indueix a la localització de més
activitats de tot tipus a l’interior de la RMB. Malgrat ho anteriorment dit, és clar que no implica
l’actuació pública local sigui irrellevant, tot ho contrari, sinó que aquesta no pot modificar una
dinàmica amb una lògica metropolitana, i no local.
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Lleonart, P. (2002): “Fem surfing sobre l’onada metropolitana: reflexions a l’entorn del futur econòmic del
Maresme” i “El Garraf: una reflexió estratègica”.
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Casassas, Ll; Clusa, J. (1980): L’organització territorial de Catalunya, Barcelona, Fundació Jaume Bofill.
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Generalitat de Catalunya (2000): Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya,
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Diputació de Barcelona (2001): Administració local i territori a Catalunya. Nou model d’organització
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3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL DEL GARRAF

3.1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS: UN MODEL PRODUCTIU DIVERSIFICAT “MIMANT” LES
POTENCIALITATS

•

Estratègia productiva diversificada i basada en la qualitat ambiental i urbana. La integració
física i funcional del Garraf de la Regió Metropolitana de Barcelona implica que participi en un
model econòmic i territorial exitós en quant a la reducció del diferencial de la renda amb l’Europa
Central, encara que amb riscos ecològics importants, bàsicament relacionats amb la congestió
territorial i la fragmentació dels seus espais naturals.
El Garraf ha experimentat, en el si d’aquesta dinàmica un creixement econòmic i poblacional
explosiu, degut en bona part a les seves excepcionals condicions territorials tant de les rodalies
com del nucli barcelonès i l’alta qualitat paisatgística i urbana.
El Garraf necessita doncs, seguir aprofitant econòmicament la dinàmica metropolitana, però
mantenint allò que està en la pròpia base del seu èxit. O el que és el mateix... no morir d’èxit. Per
tant, donades les condicions ja explicades de convergència i homogeneïtzació territorial que
predominen en els espais a l’interior de la RMB, és necessari una estratègia productiva
diversificada i basada en qualitat ambiental i urbana.

•

Model territorial equilibrat entre l’activitat econòmica i residència. Per una altre costat, la
ubicació geogràfica de la comarca, molt pròxima al nucli barcelonès, juntament amb el paisatge i
qualitat ambiental d’excepció, sobre tot en comparació amb l’entorn congestionat que domina la
Regió Metropolitana, han fet recaure sobre el territori garrafí fortes pressions immobiliàries i una
tendència a la concentració residencial desequilibrada respecte a l’activitat.

•

Govern del territori del Garraf. La possible conformació del Garraf com sistema urbà implica la
necessitat d’un govern real d’abast comarcal edificat a partir de xarxes de cooperació i de
governs intermunicipals.

-

Els potencials urbanístics actuals hipotequen un futur productiu diversificat i equilibrat,
així com la qualitat ambiental i urbana per què:
o

o

Amb un potencial de 40.000 habitatges, eleva el sostre poblacional fins als 27.000
habitants (més del doble de l’actual), el que comporta riscos reals de congestió territorial
(suposant el manteniment del parc de segona residència actual i el creixement únicament
de l’habitatge principal).
Amb un remanent de 200ha d’oferta de sòl industrial existeix un marge per a la creació
de 24.000 llocs de treball, mentre que la demanda generada pel creixement residencial
junt amb el dèficit actual en llocs de treball, suposarien una necessitat de 46.000 nous
llocs de treball.
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-

El diferencial de potencials exigeix un sòl industrial per a la creació de 22.000 llocs de treball.
Per aquest motiu són necessaris 300 ha, una superfície equivalent a tot el sòl urbanitzable
d’activitat econòmica de la comarca.

-

Físicament, el Garraf no pot doblar la seva població i les seves zones d’activitat econòmica.
Presentem les següents propostes:
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3.2. ACTIVITAT ECONÒMICA

3.2.1. Diagnosi
3.2.1.1. Dinàmica sectorial del Garraf, 1991-2001

L’última edició, 2002, de l’Anuari Comarcal de la Caixa Catalunya, adverteix de les seves situacions
estructurals fonamentals per al plantejament de l’economia catalana i metropolitana durant la pròxima
dècada. La primera al·ludeix als dubtes raonables sobre la capacitat de continuïtat del model de
creixement de l’ocupació desenvolupat en l’última dècada, en funció de la capacitat relativa dels nous
21
sectors que podrien impulsar el creixement, de mantenir-ho als nivells actuals . La segona té a veure
amb la finalització del procés de transformació estructural i terciarització de l’economia que ve
desenvolupant-se des dels anys 60. En efecte, sembla poc probable que la indústria perdi molt més
pes del que ha perdut, tot i que continuarà succeint-se tendencialment, deuria estacionar-se al voltant
22
de la quarta part del pes econòmic relatiu a la concentració del lloc de treball actual .
Tot i això, encara que el procés de terciarització estigui pròxim a la seva fi, no podem dir que
ocorreixi el mateix amb l’homogeneïtzació. L’anàlisi de la concentració de la indústria per nivells de
tecnologia (pàg. 52) i del terciari per nivells de coneixement (pàg. 52) mostra que el procés de
descentralització en marxa disposa encara d’un llarg recorregut. Així, tot i que els escenaris
tendencials apunten cap a una pèrdua de pes relativa dels sectors que contenen activitats d’alta
tecnologia i alt coneixement continu urbà barcelonès a favor de les corones, aquest encara assoleix
el 52% i el 76% respectivament, quan 10 anys abans concentràvem el 55 i el 80%.
L’estructura econòmica comparada del Garraf amb el continu urbà barcelonès i amb la segona
corona a la que pertany, posa de manifest que aquesta imminent estabilització del procés de
terciarització ha de notar-se abans en el Garraf que a la tercera corona, donat l’escàs diferencial que
manté entre els valors relatius del continu barcelonès i el notable avançament que presenta respecte
la segona corona.

Continuum
GARRAF
2ª Corona

Industria Construc. Servicios
18%
7%
75%
20%
16%
64%
40%
10%
50%

Estructura econòmica comparada del Garraf. Pes relatiu dels assalariats per sectors. Font: RGSS
Malgrat això, les especials condicions socio-demogràfiques de la comarca, en ple procés de recepció
de població jove i activa, sembla conferir-li un potencial de creixement netament superior al registrat
per les corones, ubicant-la com la comarca amb major creixement econòmic de la dècada de 1990,
que es pot xifrar en una taxa de creixement acumulat del PIB del 29% per al període 1991-1999
(Oliver, 1999).
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Caixa Catalunya (2002): “Anuari Comarcal de Caixa Catalunya”, pàg 201
Ibid pàg 200
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En termes de lloc de treball, segons les dades aportades pel RGSS, el creixement de la dècada es
situaria en un 49%, tot i el decreixement de la indústria en un 8%. El desorbitat enlairament dels
serveis (90%) i el més que vigorós desentestament de la construcció (41%) completen el quadre que
fa possibles aquests creixements. Tot i els dubtes raonables respecte els valors resultants d’aquestes
estadístiques, la comparació amb els creixements relatius de la RGM poden aportar una idea sobre
la magnitud i la rellevància dels canvis succeïts en el Garraf al llarg de la dècada passada.

GARRAF; assalariats RGSS
ANY

INDÚSTRIA

CONSTR.

5.493
5.035
-458
-8%

1991
2001
Variació
% 91-01

SERVEIS

2.780
3.933
1.153
41%

8.270
15.752
7.482
90%

TOTAL
16.666
24.758
8.092
49%

RMB; assalariats RGSS
CONSTR.

ANY

INDÚSTRIA

1991
2001
Variació
% 91-01

SERVEIS

491.756
437.601
-54.155
-11%

112.193
129.139
16.946
15%

750.066
1.108.393
358.327
48%

TOTAL
1.354.015
1.675.133
321.118
24%

Estructura econòmica comparada del Garraf. Valors absoluts dels creixements comparats GarrafRMB.
Així, podem constatar com pel conjunt metropolità, la indústria perd lleugerament més sencers que el
Garraf (11% front al 8%), mentre que els creixements dels serveis i la construcció són la meitat i una
tercera part respectivament dels ocorreguts en el Garraf (48 i 15% sobre 90 i 41%).
A la vegada, la dinàmica de terciarització es manté i profunditza de forma més acusada en el Garraf
que en el conjunt metropolità. De fet, mentre que en la comarca la pèrdua de la indústria assoleix els
13 punts percentuals al mateix temps que els serveis guanyen 14, per a la RMB, les dades mostren
10 i 11 punts percentuals respectivament.
Garraf; assalariats RGSS
INDÚSTRIA
Any

33%
20%

1991
2001

CONSTRUC.

17%
16%

SERVEIS

50%
64%

RMB; assalariats RGSS

Any

INDÚSTRIA

1991
2001

36%
26%

CONSTRUC.

8%
8%

SERVEIS

55%
66%

Estructura econòmica comparada del Garraf. Valors relatius dels creixements comparats GarrafRMB. Font: elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.
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És important senyalar l’important pes que manté la construcció al Garraf, que pràcticament dobla al
de la regió metropolitana (8-16%). Si com argumenta Oliver (2002) en el ja citat Anuari comarcal de
Caixa Catalunya, el ritme de creixement de la construcció sembla insostenible, amb més raó per a
mantenir dubtes respecte el futur desentestament del sector en l’àmbit comarcal per als pròxims
exercicis (veure infra).

3.2.1.2. Indústria

En un anàlisi desagregat per subsectors industrials, podem extreure la conclusió que, fora de la
consideració de la pèrdua del 8% del seu volum de treball, el que equival a la pèrdua per al total de la
indústria de 458 llocs de treball, s’ha produït un canvi de llocs de treball entre diferents subsectors, on
destaquen les pèrdues massives de la química i el tèxtil a favor dels materials de transport i els
equips tècnics.

Química,
cautxú ,
plàstics

1.991
2.001
Variació
%1991-2001

Ind. metall inclòs Material i equip
maquinària i
tècnic, elèctric i
equipament
òptic

1.434
467
-967
-67%

1.243
1.486
243
20%

187
799
612
327%

Material
transports

Textil,
confecció,
pelleteria i cuir

30
977
947
3157%

573
294
-279
-49%

IN D ÚS T R IA

5.493
5.035
-458
-8%

Comparació de valors absoluts i creixement dels subsectors industrials del Garraf (1991-2001). Font:
elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.
Química,
cautxú ,
plàstics

% 1991 s/sector
% 1991 s/total
% 2001 s/sector
% 2001 s/total

Ind. metall inclòs Material i equip
tècnic, elèctric i
maquinària i
equipament
òptic

26,1%
8,6%
9,3%
1,9%

22,6%
7,5%
29,5%
6,0%

3,4%
1,1%
15,9%
3,2%

Material
transports

0,5%
0,2%
19,4%
3,9%

Textil,
confecció,
pelleteria i cuir

10,4%
3,4%
5,8%
1,2%

IN D ÚS TR IA

100,0%
33,0%
100,0%
20,3%

Valors del pes relatiu dels sectors industrials del Garraf en relació amb el total industrial i amb el total
general. Font: elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.

Un anàlisi qualitatiu, en termes de la quantificació dels processos productius industrials en funció del
nivell tecnològic de les activitats que desenvolupen, pot aportar més llum respecte la naturalesa dels
canvis quantitatius abans mostrat.

alta tecnologia
media-alt
media-baix
baix

1991
26
1048
2917
1417

%1991
0,4%
17%
48%
23%

2001 %2001 Variación
43
1%
65%
2205
44%
110%
1582
32%
-46%
1128
23%
-20%

Evolució de la concentració de tecnologia en la indústria garrafina (1991-2001). Font: elaboració
pròpia a partir de dades del RGSS.
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Els resultats són suficientment eloqüents, donat que mostren com els canvis entre subsectors
comporta en realitat una transferència neta de llocs de treball de sectors de baixa a alta tecnologia.
Així, la concentració d’activitats en alta i mitjana tecnologia que aconsegueix, per al 2001, una
proporció del 45%, mentre que 10 anys abans no arribava al 18%.

3.2.1.3. Serveis

Els serveis mostren en canvi una evolució que, dins dels seu marc propi de creixement explosiu,
impliquen una distribució per subsectors molt semblant a la que existia a l’inici de la dècada de 1990.
Aquest fet significa que no existeix una tendència cap a una especialització creixent,
independentment que el pes d’algun d’aquests, concretament l’hostaleria i el comerç faci dependre
estructuralment l’economia de la comarca sobre aquests.

COMERÇ I
HOSTELERIA

1.991
2.001

ADMINIST.
EDUCACIÓ
TRASNSPORTS SERVEIS A
SANITAT I
COMUNICACIONS LES EMPRESES ALTRES

4.072
8.483
4.411
108%

Variació
%1991-2001

303
569
266
88%

379
1.847
1.468
387%

SERVEIS

3.516
4.853
1.337
38%

TOTAL

8.270
15.752
7.482
90%

16.666
24.758
8.092
49%

Comparació de valors absoluts i creixement dels serveis en el Garraf (1991-2001). Font: elaboració
pròpia a partir de dades del RGSS.
COMERÇ I
HOSTELERIA

% 1991 s/sector
% 1991 s/total
% 2001 s/sector
% 2001 s/total

49,2%
24,4%
53,9%
34,3%

ADMINIST.
TRASNSPORTS
SERVEIS A
EDUCACIÓ
COMUNICACIONS LES EMPRESES SANITAT I

3,7%
1,8%
3,6%
2,3%

4,6%
2,3%
11,7%
7,5%

42,5%
21,1%
30,8%
19,6%

SERVEIS

100,0%
49,6%
100,0%
63,6%

Valors del pes relatiu dels subsectors de serveis del Garraf en relació amb el total de serveis i amb el
total general. Font: elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.
Per aquest motiu, aquesta dinàmica de creixement equilibrat entre els diferents subsectors de serveis
pot explicar el diferencial de creixement entre els que tenen activitats d’alt i baix coneixement, que és
proporcional al seu propi pes relatiu. Estem, per tant, front a un creixement lineal per al conjunt dels
serveis del Garraf.

alt c oneix em ent
baix c oneix em ent

1991
3835
4435

%1991
46%
54%

2001
6636
9116

%2001
42%
58%

Evolució de la concentració de coneixement en els serveis per al Garraf (1991-2001). Font:
elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.
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3.2.1.4. Estructura esconòmica del Garraf per municipis

Desagregant la informació del RGSS per municipis, obtenim una estructura econòmica del territori del
Garraf que permet una doble diferenciació rellevant en termes interpretatius. La primera al·ludeix a la
diferència estructural existent entre els municipis grans de l’eix coster front als petits de l’interior: la
segona fa referència al comportament diferencial de Sitges respecte la resta de municipis de la
comarca.
Vilanova, amb el 50%, de la població (cens 2001) i el 72% de l’activitat econòmica localitzada
(RGSS), constitueix el motor de la comarca, i a la llum de l’anàlisi sectorial detallat, que li confereix a
aquest els seu caràcter d’economia diversificada i per tant amb potencial metropolità, en virtut de la
dinàmica pròpia d’aquesta que tendeix a la diversificació i homogeneïtzació territorial.
La taula 16 mostra una selecció de subsectors en els que es plasma les diferencies en la base
econòmica de cada municipi. Podem observar com en els tres municipis petits, Canyelles, Cubelles i
Olivella, el sector de la construcció mostra un pes relatiu desorbitat, superior en els dos primers
casos al 40% i només molt lleugerament per sota d’aquesta xifra hi ha Olivella. Igualment, per als dos
primers el següent subsector en importància és el de l’administració (11,8 i 12% respectivament),
seguit de l’hostaleria (6,9 i 11,2%). Finalment, la indústria (8,7 i 12%), mostra una modesta
concentració de l’ocupació.
Olivella presenta algunes diferències respecte als anteriors: si bé el pes de la construcció és
igualment desorbitat, també ho és en el cas de l’hostaleria (32,7%) i de l’administració, que arriba a
un desproporcionat 17,8%. La indústria, pel contrari és quasi irrellevant, amb una concentració de
2,8% dels llocs de treball registrats.
La comparació d’aquestes dades amb els estàndards que ofereix el conjunt metropolità, (Indústria,
26%; construcció, 8%; hostaleria, 4%; i admin., 5%), aporta un quadre interpretatiu pels tres
municipis de clara especialització residencial, però sense una base econòmica que la sustenti.
Malgrat això, existeixen matisos singulars per cadascun d’ells. Així, en Canyelles és preocupant una
pèrdua neta del 78% dels llocs de treball industrials, al mateix temps que es creen predominantment
en un sector tan volàtil i cíclic com el de la construcció. En Cubelles, malgrat el fort increment de
l’ocupació industrial, aquest queda en un segon terme després d’un aclaparador pes relatiu de la
construcció pròxim al 44% (!). Finalment, Olivella mostra una forta dependència d’un sector turístic no
diversificat, degut a les irrellevàncies dels sectors del comerç i els serveis a les persones i les
empreses.
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Àmbit

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

Comerç i
reparació

Hosteleria

Transports i
activitats
annexes

Altres serveis Administració
a les
pública i org.
empreses
inter.

Ensenyament

Sanitat,
veterinària i
serveis socials

Resta serveis
socials i
personals

SERVEIS

CANYELLES
1.991 Canyelles
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Canyelles
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

65
100,0%
56,5%
14
100,0%
8,7%
-51
-78%

38
100,0%
33,0%
67
100,0%
41,6%
29
76%

0
0,0%
0,0%
16
20,0%
9,9%
16

1
8,3%
0,9%
18
22,5%
11,2%
17
1700%

1
8,3%
0,9%
18
22,5%
11,2%
17
1700%

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

10
83,3%
8,7%
19
23,8%
11,8%
9
90%

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

12
100,0%
10,4%
80
100,0%
49,7%
68
567%

CUBELLES
1.991 Cubelles
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Cubelles
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

56
100,0%
8,9%
93
100,0%
12,0%
37
66%

96
100,0%
15,2%
340
100,0%
43,8%
244
254%

53
25,0%
8,4%
54
15,7%
6,9%
1
2%

30
14,2%
4,7%
54
15,7%
6,9%
24
80%

16
7,5%
2,5%
11
3,2%
1,4%
-5
-31%

0
0,0%
0,0%
69
20,1%
8,9%
69
0

54
25,5%
8,5%
93
27,0%
12,0%
39
72%

2
0,9%
0,3%
1
0,3%
0,1%
-1
-50%

0
0,0%
0,0%
11
3,2%
1,4%
11
0

27
12,7%
4,3%
19
5,5%
2,4%
-8
-30%

212
100,0%
33,5%
344
100,0%
44,3%
132
62%

1.991 Olivella
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Olivella
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

2
100,0%
9,1%
3
100,0%
2,8%
1
50%

2
100,0%
9,1%
40
100,0%
37,4%
38
1900%

1
12,5%
4,5%
0
0,0%
0,0%
-1
-100%

3
37,5%
13,6%
35
54,7%
32,7%
32
1067%

1
12,5%
4,5%
9
14,1%
8,4%
8
800%

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

3
37,5%
13,6%
19
29,7%
17,8%
16
533%

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0

8
100,0%
36,4%
64
100,0%
59,8%
56
700%

SANT PERE DE RIBES
1.991 Sant Pere de Ribes
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Sant Pere de Ribes
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

707
100,0%
11,6%
764
100,0%
18,8%
57
8%

473
100,0%
7,8%
961
100,0%
23,6%
488
103%

808
38,6%
13,3%
714
30,5%
17,5%
-94
-12%

53
2,5%
0,9%
157
6,7%
3,9%
104
196%

21
1,0%
0,3%
118
5,0%
2,9%
97
462%

21
1,0%
0,3%
222
9,5%
5,5%
201
957%

0
0,0%
0,0%
188
8,0%
4,6%
188

27
1,3%
0,4%
112
4,8%
2,8%
85
315%

539
25,7%
8,9%
682
29,2%
16,7%
143
27%

612
29,2%
10,1%
100
4,3%
2,5%
-512
-84%

2.094
100,0%
34,5%
2.339
100,0%
57,4%
245
12%

1.991 Sitges
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Sitges
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

584
100,0%
10,3%
376
100,0%
8,3%
-208
-36%

815
100,0%
14,4%
511
100,0%
11,3%
-304
-37%

445
24,2%
7,9%
624
17,2%
13,8%
179
40%

592
32,2%
10,5%
1.341
37,0%
29,6%
749
127%

79
4,3%
1,4%
81
2,2%
1,8%
2
3%

81
4,4%
1,4%
324
8,9%
7,2%
243
300%

193
10,5%
3,4%
298
8,2%
6,6%
105
54%

71
3,9%
1,3%
156
4,3%
3,4%
85
120%

30
1,6%
0,5%
143
3,9%
3,2%
113
377%

319
17,3%
5,6%
484
13,3%
10,7%
165
52%

1.839
100,0%
32,5%
3.628
100,0%
80,2%
1.789
97%

VILANOVA I LA GELTRU
1.991 Vilanova i la Geltru
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Vilanova i la Geltru
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

4.079
100,0%
22,9%
3.785
100,0%
25,0%
-294
-7%

1.356
100,0%
7,6%
2.014
100,0%
13,3%
658
49%

1.647
40,1%
9,2%
4.733
50,9%
31,3%
3.086
187%

439
10,7%
2,5%
737
7,9%
4,9%
298
68%

181
4,4%
1,0%
308
3,3%
2,0%
127
70%

116
2,8%
0,7%
734
7,9%
4,9%
618
533%

108
2,6%
0,6%
666
7,2%
4,4%
558
517%

520
12,7%
2,9%
575
6,2%
3,8%
55
11%

233
5,7%
1,3%
413
4,4%
2,7%
180
77%

768
18,7%
4,3%
874
9,4%
5,8%
106
14%

4.105
100,0%
23,0%
9.297
100,0%
61,5%
5.192
126%

TOTAL

115

161

46
40%

632

777

145
23%

OLIVELLA
22

107

85
386%

6.076

4.072

-2.004
-33%

SITGES

Àmbit

1.991 RMB
% 1991
% 1991 s/total
2.001 RMB
% 2001
% 2001 s/total
%1991-2001

INDÚSTRIA

491.756
100,0%
36,2%
437.601
100,0%
26,1%
-11,01%

CONSTRUCCIÓ

Comerç i
reparació

112.193 238.652
100,0% 31,8%
8,3% 17,6%
129.139 297.437
100,0% 26,8%
7,7% 17,7%
15,10% 24,63%

Hosteleria

43.358
5,8%
3,2%
75.359
6,8%
4,5%
73,81%

Transports i
activitats
annexes

Altres serveis Administració
a les
pública i org.
empreses
inter.

62.518
57.805
8,3%
7,7%
4,6%
4,3%
72.055 192.483
6,5%
17,4%
4,3%
11,5%
15,25% 232,99%

51.868
6,9%
3,8%
90.994
8,2%
5,4%
75,43%

Ensenyament

45.249
6,0%
3,3%
72.369
6,5%
4,3%
59,94%

Sanitat,
veterinària i
serveis socials

46.052
6,1%
3,4%
94.185
8,5%
5,6%
104,52%

Resta serveis
socials i
personals

137.271
18,3%
10,1%
91.669
8,3%
5,5%
-33,22%

SERVEIS

750.066
100,0%
55,2%
1.108.393
100,0%
66,1%
47,77%

5.663

4.523

-1.140
-20%

17.838

15.118

-2.720
-15%

TOTAL

1.358.128

1.677.939

23,55%

Estructura econòmica comparada dels municipis del Garraf amb el total metropolità. Font: elaboració
pròpia a partir de dades del RGSS.
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És notablement diferent, en el cas dels municipis grans. En el cas de Sant Pere de Ribes, podem
parlar d’una evident especialització residencial (23,6% de la construcció), però amb una base
econòmica relativament diversificada, com demostra el fet que sectors ben diferenciats com el
comerç, la sanitat i la indústria, mantinguin quotes de concentració dels llocs de treball de certa
importància (17, 16 i 19%, respectivament).
Vilanova és, com comentàvem a l’inici de l’epígraf, l’economia més diversificada i vocacionalment
més metropolitana, com ho demostra la seva estructura per subsectors significativament similar a la
RMB. Mostra una concentració en llocs de treball del sector industrial pràcticament igual a la
metropolitana (25%), així com un terciari diversificat encara que amb certa especialització comercial
(31%) com correspon a la seva condició de nòdul de centralitat urbana comarcal, i un sector de la
construcció que amb una concentració dels llocs de treball superiors al 13% reflexa econòmicament
el dinamisme poblacional de la comarca i en particular del municipi, que ha vist incrementat la seva
població en més d’un 20% al llarg de la dècada passada.
El cas de Sitges és el d’una economia basada en el turisme diversificat. Així, la concentració dels
llocs de treball en l’hostaleria (30%), serveis a les empreses (7,2%), serveis a les persones (10,7%) i
comerç (13,8%) fonamenten un sector de serveis que acapara per si mateix més del 80% del total
dels llocs de treball localitzats en el municipi. La debilitat del sector industrial, que ha perdut un 36%
del seu volum de l’ocupació en la dècada anterior i un sector de la construcció relativament moderat
(11,3%) expliquen la dependència estructural de Sitges del turisme.
Aquest comportament dissemblant de Sitges respecte als altres municipis grans justifiquen un anàlisi
agregat del conjunt, que els criteris MSA 92 identifiquen com un sistema urbà primari, és a dir, tots
els municipis de la comarca excepte Sitges, en contraposició a aquest últim i al que fèiem al·lusió al
principi de l’epígraf com la segona diferenciació important de les perceptibles a l’interior de la
comarca.

Codi

Àmbit

INDÚSTRIA

GARRAF SIN SITGES
1.991 Garraf sin Sitges4.909
% 1991 s/sector
100,0%
% 1991 s/total
19,8%
2.001 Garraf sin Sitges4.659
% 2001 s/sector
100,0%
% 2001 s/total
23,0%
Variación
-250
%1991-2001
-5%

CONSTRUCCIÓ

Comerç i
reparació

Hosteleria

Transports i
activitats
annexes

Altres serveis Administració
a les
pública i org.
empreses
inter.

Ensenyament

Sanitat,
veterinària i
serveis socials

Resta
serveis
socials i
personals

SERVEIS

TOTAL

1.965
100,0%
7,9%
3.422
100,0%
16,9%
1.457
74%

2.509
39,0%
10,1%
5.517
45,5%
27,3%
3.008
120%

526
8,2%
2,1%
1.001
8,3%
4,9%
475
90%

220
3,4%
0,9%
464
3,8%
2,3%
244
111%

137
2,1%
0,6%
1.025
8,5%
5,1%
888
648%

175
2,7%
0,7%
985
8,1%
4,9%
810
463%

549
8,5%
2,2%
688
5,7%
3,4%
139
25%

772
12,0%
3,1%
1.106
9,1%
5,5%
334
43%

1.407
21,9%
5,7%
993
8,2%
4,9%
-414
-29%

6.431
100,0%
26,0%
12.124
100,0%
59,9%
5.693
89%

24.763

815
100,0%
14,4%
511
100,0%
11,3%
-304
-37%

445
24,2%
7,9%
624
17,2%
13,8%
179
40%

592
32,2%
10,4%
1.341
37,0%
29,6%
749
127%

79
4,3%
1,4%
81
2,2%
1,8%
2
3%

81
4,4%
1,4%
324
8,9%
7,2%
243
300%

193
10,5%
3,4%
298
8,2%
6,6%
105
54%

71
3,9%
1,3%
156
4,3%
3,4%
85
120%

30
1,6%
0,5%
143
3,9%
3,2%
113
377%

319
17,3%
5,6%
484
13,3%
10,7%
165
52%

1.839
100,0%
32,5%
3.628
100,0%
80,2%
1.789
97%

5.666

20.235

-4.528
-18%

SITGES
1.991 Sitges
% 1991 s/sector
% 1991 s/total
2.001 Sitges
% 2001 s/sector
% 2001 s/total
Variación
%1991-2001

584
100,0%
10,3%
376
100,0%
8,3%
-208
-36%

4.523

-1.143
-20%

Estructura econòmica comparada dels municipis del Garraf sense Sitges amb aquest últim. Font:
elaboració pròpia a partir de dades del RGSS.
Tot i que l’estructura econòmica, com s’acaba d’ensenyar, dels municipis petits és igualment
dissemblant respecte al de la capital comarcal, el seu escàs pes li resta rellevància front a un
fenomen com el de Sitges, que, si bé és diferent, és igualment resultant d’una dependència
estructural d’una branca econòmica.
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Finalment, aquest anàlisi és coherent amb la condició del sistema urbà per a tot el Garraf exceptuant
Sitges; malgrat això, el fet que les seves estructures econòmiques siguin complementàries i la seva
situació geogràfica, les ubica en una clara unitat geogràfica, ens permet pensar en la possibilitat
estratègica del seu funcionament com un sistema urbà íntegra, cosa que argumentarem més
endavant (model de ciutat – massa crítica, i govern del territori).

3.2.1.5. Conclusió: una economia terciaritzada i en evolució tendencial metropolitana.

Tot i que l’economia del Garraf segueix més acceleradament els seu procés de terciarització que la
resta de la 2ª corona metropolitana, ho ha fet amb certa desproporció, concentrant actius en els
sectors turístics i de la construcció, reflexa la situació i dinàmica socioeconòmica que viu la comarca.
Malgrat això, és de destacar el potencial metropolità de Vilanova, veritable motor de la comarca i amb
certa especialització en el comerç.
El comportament especialment dual que manifesta la seva economia, amb una clara diferenciació
funcional entre els ajuntaments petits de l’interior i els municipis costers, suposa la plasmació
econòmica i funcional del sistema urbà descrit amb anterioritat a partir de la matriu de mobilitat
obligada.
Però per una altre costat, el Garraf ha seguit una progressió del seu creixement que és coherent amb
el procés homogeneïtzador del territori metropolità; aquell que, en virtut de la seva pròpia dinàmica
atrau l’activitat econòmica de tot tipus més ràpidament que el nucli barcelonès i a més a més
concentra activitats d’alta tecnologia i alt coneixement, mentre que el centre perd pes específic. Al
mateix temps, les estructures econòmiques locals evolucionen inercialment, és a dir, marcades
significativament per les preexistències, però amb un clar signe convergent.
Davant aquesta forta dinàmica metropolitana, les actuacions que els ens locals poden executar en
matèria de sòl d’activitat econòmica o habitatge, poden en certa manera conduir el procés, però mai
determinar-lo, per què la seva lògica és, com veiem, la matriu metropolitana.
És per tot això que s’esperen escenaris alternatius d’activitat econòmica en funció del maneig públic
de la promoció del sòl residencial o d’activitat econòmica, ja que la dinàmica metropolitana indueix la
localització de més activitats de tot tipus a l’interior de la RMB.

3.2.2. Propostes

Els objectius presentats demanen una acció pública local i territorial. De fet, la dinàmica
metropolitana abans descrita, adquireix un impuls i magnitud que és necessari regular a fi de
compatibilitzar les potencialitats territorials amb les necessitats que planteja el model econòmic
imperant.
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3.2.2.1. Prioritat per a la delimitació i promoció de sòl per a activitats netes

A la comarca del Garraf es donen tres circumstàncies que conflueixen en una notòria necessitat de
promoció del sòl d’activitat econòmica
•
•

•

L’existència d’un mercat de treball deficitari, xifrat ja per a 1996 en 6.000 llocs de treball respecte
la població resident.
El desenvolupament d’un conjunt de documents de plantejaments urbanístic continuistes, en el
sentit que plantegen una resposta sectorialitzada i estanca a les demandes d’habitatge i
d’activitat econòmica, sense abordar el problema del seu necessari equilibri pel manteniment de
23
la cohesió socioeconòmica.
Les previsions d’un creixement econòmic si bé, segurament menor al registrat al llarg de l’últim
decenni, encara que significativament important.

Malgrat això, ja que una de les premisses a seguir al llarg d’aquest treball és el manteniment de la
qualitat ambiental i urbanística de la comarca com pilar i valor indiscutible del desenvolupament futur,
és necessari fer menció a la naturalesa obligadament neta de les activitats a instalar-se en la
comarca, per així garantitzar la continuïtat d’una de les claus en les que ha residit l’èxit de la
comarca en el desentestament econòmic immediatament anterior.
No hem d’oblidar el caràcter metropolità dels processos de localització d’activitat i la tendència
anteriorment descrita que passa per la capacitat del territori metropolità, i en especial el de les
corones, per a l’atracció d’activitats de tot tipus.
Respecte això, és necessari tornar a insistir en la necessitat de “mimar la base econòmica industrial”
(Clusa, 1998), com ho demostren les relocalitzacions a l’interior del municipi de Vilanova de les
empreses DANA i PIRELLI, un model que permet en aquests moments evitar parlar de crisis
industrial, cosa que segurament succeiria en el cas que s’hagués donat una relocalització cap a
altres territoris.
Igualment, és important posar de relleu la importància de les últimes iniciatives a desenvolupar-se en
la comarca, (AFORASA i la TBK japonesa), que venen a emfatitzar la versatilitat del territori per a
acollir l’activitat, sigui del tipus que sigui.

3.2.2.2. Potenciar la promoció de la “Creu del Garraf”

L’extensió del sòl urbanitzat (considerant la suma dels sòls urbans i urbanitzables) sobre el territori
del Garraf mostra unes dimensions avui per avui suficientment considerables com per poder
començar a parlar d’un risc real de congestió territorial, com ja reconeixerà en el seu moment el Pla
Territorial de Catalunya (mapa 1). A més a més, donades les fortes pressions immobiliàries que
depenen crònicament sobre el territori garrafí, la fragilitat del seu medi natural pot manifestar-se

23

Per a un anàlisi detingut del plantejament municipal desplegat en el Garraf, veure infra, capítol 3: cohesió
econòmica-social/ qualitat ambiental-urbanística.
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acusadament en funció dels riscos de fragmentació i atomització dels seus espais naturals, tant dels
inclosos en el massís del Garraf com el dels compresos en la plana agrícola tradicional.

SÒL URBÀ
SÒL
URBÀ II URBANITZABLE
URBANITZABLE

Suelo urbano y urbanizable según planeamiento aprobado
Urbanizable
Urbano

Mapa 1. Extensió del sòl urbà i urbanitzable a la comarca del Garraf (2001). Font: elaboració pròpia.
Aquestes són dues raons més que suficients com per a disposar d’una política definida a nivell
comarcal respecte la localització de l’activitat econòmica, a les que caldrà afegir-hi el gruix de les
condicions generals de sostenivilitat a les que s’ha de sotmetre el plantejament urbanístic segons el
que s’ha disposat en la nova llei d’urbanisme 2/2002.
Les condicions que el model de desenvolupament imperant imposa als sòls d’activitat econòmica
(accessibilitat rodada mitjançant infraestructures d’alta capacitat, accés a les xarxes d’informació,
proximitat dels grans centres logístics i proximitat de mercats de treball qualificats), de manera que es
pot dir que existeix en el Garraf, però la geografia urbana i infraestructural condiciona la seva
localització espacialment al voltant dels eixos clarament definits.
En una primera aproximació del plantejament urbanístic dels sis municipis del Garraf, podem obtenir
una radiografia territorial concreta d’aquesta dinàmica. Com es pot observar en el mapa 2, el sòl
industrial de la comarca es concentra al voltant dels eixos viaris bàsics de connexió urbana del centre
del sistema urbà del Garraf: la C-246 (Ronda Ibèrica) al seu pas pel nucli de Les Roquetes i Vilanova,
així com el traç de la C-244 des del seva arrencada del port de Vilanova en direcció a Vilafranca, fins
el seu encontre amb l’autopista Pau Casals, concentren una aclaparadora majoria del sòl d’activitat
econòmica, tant el terciari com l’industrial de tota la comarca, en el que atenent a la seva
configuració geogràfica l’anomenarem la “creu del Garraf”.
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SOL INDUSTRIAL
INDUSTRIAL II RESIDENCIAL;
RESIDENCIAL; URBÀ
URBÀ II URBANITZABLE
URBANITZABLE
SOL

Sectors de sòl urbá
Terciari
(2)
Industrial
(9)
Residencial (76)

Sectors de sòl urbanitzable
Tercirari
(5)
Industrial
(10)
Residencial (67)

Mapa 2. Distribució del sòl residencial i d’activitat econòmica del Garraf segons la seva classificació en l’urbà i
l’urbanitzable.
Font: elaboració pròpia.
La lectura conjunta de la disposició de l’espai del sòl d’activitat econòmica en oferta –que
assimilarem als efectes analítics amb el sòl urbanitzable industrial- i de la realitat física i territorial de
la comarca, ens dona una idea respecte la dificultat d’ubicar els creixements massius dels sòl
d’activitat que demandaria el potencial poblacional vinculat al plantejament vigent (mapa 3).
Segons ho especificat en la introducció de la tercera part d’aquest treball, i que serà degudament
desenvolupat en el capítol 3.3, la superfície del sòl d’activitat econòmica que seria necessària per
arribar a un equilibri en el sector de l’ocupació, si tenim en consideració el dèficit generat per
l’increment poblacional, seria de l’ordre de 290 hectarees. Això seria equivalent al que ens mostra el
mapa com urbanitzable industrial (de colors vermell i ataronjat).
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Mapa 3. Distribució del sòl residencial i d’activitat econòmica del Garraf en relació al mitjà físic
territorial.
Font: elaboració pròpia.
Tal i com hem vingut argumentant fins al moment, el grau d’ocupació del territori per un costat,
juntament amb la necessitat de conservació tant dels espais agrícoles com els relacionat amb el
massís kàrstic del Garraf, fan molt difícil ubicar aquesta quantitat de sòl sense ocasionar greus riscos
de fragmentació dels espais naturals existents o ocasionar una ocupació desproporcionada de la
plana agrícola. Per un altre costat, la lògica pròpia de la localització de les activitats econòmiques
aconsella la seva localització seguint la lògica espacial de la mencionada Creu del Garraf, de manera
que proposem la presa de consideració dels següents espais a l’hora d’ubicar els nous sòls destinats
a l’activitat econòmica.
•

Vilanova i la Geltrú: per sota de la C-246, entre L’Ortoll i Cubelles, que significaria la prolongació
occidental de la Creu del Garraf.

•

Sant Pere de Ribes: no desaprofitar les possibilitats que dona l’espai de l’Autodrom.

•

Sitges: revisar la qualificació monofuncional de la Plana de Santa Bàrbara, permetent la
implantació d’activitat econòmica juntament amb una reducció substancial del potencial
residencial, per a disminuir la seva actual dependència estructural respecte el sector turístic.

•

Cubelles: en el Pla de Sant Pere, per sota de la C-246
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3.2.2.3. Gestió comarcal del sòl per a activitat econòmica

Finalitzàvem, el diagnòstic de la Regió Metropolitana amb la hipòtesi que les línies de creixement
futur es presentaran condicionades per la relació de qualitat preu de l’oferta del producte immobiliari.
Davant d’aquesta realitat, una estratègia de promoció del sòl d’activitat econòmica concebuda
des d’una lògica de sistema urbà abans que el municipal és fonamental per a rentabilitzar
esforços, evitar duplicitats i sobretot millorar substancialment la gestió i la qualitat final del producte,
així com el seu preu, com element clau per a l’atracció de localitzadors.
En aquest sentit, l’experiència prèvia del PIVSAM com agent proactiu i instrument de llançament i
gestió conjunta del sòl d’activitat de qualitat pot funcionar puntualment per a una política comarcal
d’aquesta classe de sòl. La seva gestió conjunta, la possibilitat de proveir de centres de serveis als
sòls promocionats des de la institució, així com la possible extensió dels mateixos cap al sòls
industrials ja en funcionament, contribuirien a millorar la qualitat del parc industrial i l’activitat de la
comarca, però sobretot farien possible la consecució d’una imatge de marca sòlidament
fonamentada.
Coherentment, amb la preferència de la localització d’activitat en funció de la lògica espacial de la
Creu del Garraf i amb la manca de perspectives sobre els possibles escenaris alternatius d’activitat
econòmica, proposem la concentració d’esforços en la gestió conjunta de l’espai mencionat, a favor
de la localització de tota classe d’activitat neta, abans que es produeix la dispersió amb projectes
aïllats d’excel·lència tecnològica de difícil fonamentació.

3.2.2.4. Potenciar la imatge de Sitges – Garraf
Hem argumentat ja l’opció estratègica que suposaria integrar funcional i urbanísticament en el
sistema urbà del Garraf a Sitges. Les complementariatats entre Sitges i Vilanova i Sant Pere,
especialment, són de consideració sobre el sector turístic. Així, la forta promoció internacional que té
Sitges es constitueix en una actiu que és possible estendre a la comarca restant.

3.2.2.5. “Incobadores” econòmiques al Garraf
Els centres per a la tercera edat (residència amb serveis) i els centres de disseny, (en la línia dels ja
implantats en Sitges) són potencialitats del territori que són possible promocionar, i és convenient ferho conjuntament, en comptes que cada municipi ho faci independentment. Respecte els primers,
existeixen iniciatives en el desenvolupament, i dintre del projecte amb Sitges i Sant Pere valdria la
pena fer un exercici de coordinació (gestió conjunta) i de recerca de complementariatats.

3.2.2.6. Més centralitats urbanes catalitzades per l’activitat comercial
24

El comerç fa ciutat per què la gent compra cada vegada més en les seves estones d’oci . Sota
aquesta premissa, el Programa d’Orientació dels equipaments comercials del Garraf proposa
24

Veure article premsa (Diari de Vilanova, 12 de Juliol de 2002; pág.7); comunicació personal de Marçal
Tarragó.
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potenciar el comerç en els centres urbans i alertar el perill de traslladar l’oci fora de les ciutats.
Proposa a més a més criteris de vocacionalitat municipal per a la localització del comerç, establint la
prioritat de Vilanova per a la ubicació del comerç de centralitat urbana d’àmbit comarcal.
Malgrat això, a més a més de la necessària centralitat comarcal de Vilanova és necessari crear més
centralitzacions urbanes catalitzades per l’activitat comercial, especialment en aquests teixits urbans
monofuncionals i dispersos, a fi de promocionar la gestació de nòduls urbans. Com argumentarem en
el capítol, l’aparició d’un nòdul urbà és reflexa de la seva complexitat urbana i per tant d’una
funcionalitat potencialment més integrada en un model de desenvolupament que exigeix diversitat i
concentració.
En aquest sentit, és necessari vigilar la compatibilització del POEC quan es tracta de potenciar els
espais Mar i Pirelli amb el plantejament de Sant Pere, el qual, planteja una superfície superior a
150.000 m2 de sòl comercial (i altres) en el sector centre de dinamització-parc d’oci ubicat en l’eix de
la Rambla del Garraf.

3.2.2.7. Residències de la tercera edat per a la demanda metropolitana i internacional i la
integració d'immigrants

El clima, el paisatge, la dimensió i la densitat urbanes fan del Garraf una localització idònia per a
centres de la tercera edat, no només de caràcter públic, sinó especialment privats.
La demanda metropolitana, però també la internacional provinent de centre-Europa és creixent i el
Garraf hauria de facilitar els emplaçaments en els plans urbanístics. i facilitar la formació al mercat de
treball, essent al mateix temps una via possible d'integració de la immigració que ja supera el 5% de
la població resident.
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3.3. COHESIÓ ECONÒMICO-SOCIAL I QUALITAT AMBIENTAL

3.3.1. Diagnosi
Existeix una creixent percepció respecte la tendència registrada en el Garraf, de la mateixa manera
que en altres comarques costeres i l’interior de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’encaminar-se
progressivament cap a la constitució de veritables ciutats dormitori. Lleonart (2002) és explícit per al
cas del Maresme, i alerta els riscos que el Garraf segueixi el mateix camí. Ja en 1997, Clusa
assegurava que al llarg de la segona part de la dècada de 1980, el creixement residencial havia sigut
substancialment superior al creixement del lloc treball. Un any després, Roca (1998) insistia en la
tendència del Garraf a “accentuar el seu paper de ciutat dormitori en base a la seva funció econòmica
i productiva”.
En l’actualitat, si bé l’anàlisi microeconòmic per subsectors d’activitat demostra que s’està produint un
increment de l’especialització turística residencial en la comarca del Garraf, a l’interior de la mateixa,
podem analitzar la demanda del mercat immobiliari com una realitat reescalfada i desequilibrada en
relació amb les magnituds del mercat laboral.

3.3.1.1. Anàlisi de la demanda: entre el escalfament immobiliar i el desequilibri laboral
Segons les dades del cens 2001, el Garraf tenia una població de 108.194 persones, el que suposa
que un increment de més de 31.000 habitants o, en termes relatius, un creixement del 41%. La taula
següent mostra les dades desagregades a nivell municipal. Per la seva part, el creixement de
l’activitat econòmica, mesurada en termes de creació de llocs de treball, aconsegueix uns valors
relatius similars o superiors (49% segons les dades de l’afiliació a la Seguretat Social), el que suposa
una creació neta de 8.092 llocs de treball.

Incrementos poblacionales en el Garraf (1991-2001)
Pob 91
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere
Sitges
Vilanova
TOTAL

730
3.149
401
13.662
13.109
45.864
76.915

Pob 01
2.158
7.326
1.453
23.134
19.893
54.230
108.194

% crec.pob Crec pob91-01
196%
1.428
133%
4.177
262%
1.052
69%
9.472
52%
6.784
18%
8.366
41%
31.279

Increments poblacionals del Garraf (1991-2001)
Increments poblacionals del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
Tot i que la relació entre els llocs de treball i població ha millorat lleugerament al llarg d’aquesta
última dècada, guanyant un punt percentual a favor del pes de l’ocupació (Taula següent), la seva
evolució, tendencialment equilibrada per tant, no haurà estat capaç d’equilibrar la situació
desfavorable que exposava l’anàlisi de la matriu de mobilitat obligada de 1996, a la que ja es va fer
al·lusió a la introducció. En ella es mostrava que front a una població ocupada resident de quasi
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33.000 persones, l’ocupació localitzada només ascendia a uns 26.500 llocs de treball. Com a
conseqüència directa es podia detectar un dèficit d’ocupació front a la residència de 6.401 llocs de
treball.
Relació entre Llocs de treball i població
població
Llocs treball Llocs/Pob
76.915
16.666
22%
108.194
24.758
23%

1991
2001

Relació entre llocs de treball i població del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i el RGSS.
Per a tractar de traçar un paral·lelisme amb la situació actual, front a una increment poblacional de
31.000 persones al llarg de l’últim decenni, els més de 8.000 nous llocs de treball creats en el mateix
període només suposa un 25% de l’anterior. Malgrat aquestes xifres no són comparables, donat que
la font de la informació laboral, com ja s’ha comentat és el Registre General de Seguretat Social, el
qual no inclou als treballadors autònoms. Donat que la proporció d’autònoms en la Regió
Metropolitana de Barcelona Ronda actualment el 20%, plantejant com a hipòtesis una proporció
semblant per al Garraf obtindríem que juntament amb el creixement de 8.092 llocs de treball de
RGSS, s’hauria produït un increment afegit de 2.023 treballadors autònoms. Això mostraria un
increment total de 10.121 llocs de treball el que suposaria un 32% del creixement poblacional.
Comparant aquesta xifra amb la població activa de la comarca, que era en 1996 pròxima al 45%,
podem concloure que es manté la tendència cap a l’acumulació de dèficits laborals front als
poblacionals.
Paral·lelament, adverteix el Programa d’actuació del sòl i habitatge (2000-2003) que s’ha vingut
produint des de 1994 un augment progressiu de la demanda d’habitatge a partir del descens dels
tipus d’interès hipotecari, tendència que s’ha accelerat des de 1997 i un fons sociodemogràfic que
respon a altres consideracions com l’augment de les persones majors que viuen soles, el retard en la
formació de parelles i la baixada de l’ocupació mitjana per habitatge.
Per al Garraf les pressions immobiliàries, com ja ha estat comentat, es disparen i el mercat
immobiliari és un reflexa d’aquesta situació, a la que s’ha d’afegir l’efecte inductor de l’autopista Pau
Casals. Procedim a un anàlisi de la dinàmica i la segmentació de l’habitatge primari i secundari a fi
d’obtenir una imatge de la seva dinàmica al llarg de l’última dècada.
La producció de l’habitatge del Garraf ha seguit un comportament canònic segons l’anàlisi del
Programa d’actuació del sòl i habitatge de la Generalitat:

TOTAL

Demanda de vivienda en Garraf 91-01 (valores
absolutos)

Viv. Iniciadas

20
01

19
99

19
97

4000
3000
2000
1000
0

19
95

1095
1097
1268
1200
1323
1885
2258
3040
2807
1826
17799

Viv. Terminadas
807
1104
1045
1077
1090
1489
1240
1546
1254
1751
1951
14354

19
93

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

19
91

Viv. Iniciadas

Año

Viv. Terminadas

Evolució de la demanda d’habitatge del Garraf.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
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Durant aquests 10 anys s’han construït a la comarca 14.354 habitatges, dels quals 5.153 pertanyen a
Vilanova (següents taules). Aquest lideratge, que correspon al seu volum poblacional, coexisteix amb
l’elevat ritme de construcció que es detecta a Cubelles, tot i essent un dels municipis petits, avançant
al final del decenni tant a Sant Pere com a Sitges. Per una altre part, Olivella i Canyelles tot i mostrar
valors absoluts modestos, presenten creixements veritablement explosius, com tindrem ocasió de
comprovar més endavant.

Viviendas terminadas (municipios Garraf)
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Canyelles

800

Cubelles
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400
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200
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Vilanova i la Geltrú

0
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Comparativa de la producció de l’habitatge per municipi de la comarca del Garraf (1991-2001).
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Valors absoluts de la producció de l’habitatge del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Els creixements als que estem fent al·lusió, tot considerant paral·lelament l’evolució poblacional del
conjunt comarcal aporten uns estàndards de finalització d’habitatges per mil habitants, els creixen
interrumpidament des de el 10,5 de 1991 fins els 18,2 habitatges en 2001 (Taula següent). Si
comparem aquestes dades que ens aporten els anàlisis equivalents desenvolupats per al conjunt de
la Regió Metropolitana, veiem que tot i dit estàndard s’ha duplicat en la dècada considerada, tot
passant de 3,6 habitatges acabats per cada 1000 habitants el 1991 a 7 en 2001, aquest valor és 2,6
vegades inferiors a l’existent en el Garraf, una comparació que és suficientment eloqüent en termes
de reescalfament per la poderosa demanda que genera el mercat immobiliari garrafí.

Demanda de vivienda/1000hab-año para el Garraf 91-01
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74

Evolució de l’estàndard de producció d’habitatges per 1000 habitants en el Garraf (1991-2001).
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
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Viv.
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Evolució de l’estàndard de producció d’habitatges per 1000 habitants en el Garraf (1991-2001).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

En relació amb la segmentació del mercat immobiliari de primeres i segones residències, tenint en
compte que les últimes dades fiables respecte la naturalesa de l’habitatge correspon al cens de
l’habitatge de 1991, la realitat d’un anàlisi del comportament d’aquest mercat es complica
notablement. Hem agafat les dades de l’Institut d’Estadístic de Catalunya per a conèixer les
magnituds dels habitatges finalitzats durant el decenni 1991-2001 per a obtenir una imatge del parc
de l’habitatge actual del Garraf.
Si associem la població censada de la comarca del 1991 amb el número d’habitatges principals
declarats en el mateix any, obtenim les mitjanes d’ocupació per habitatge i per municipi. Donada la
tendència a la baixa d’aquest indicador, hem considerat per a l’anàlisi de 2001 una estimació de 2,8
habitants per habitatge en els nuclis petits i de 3,1 en els grans, atenent al seu caràcter diferencial
obtingut de l’estadística anterior:

Municipio
Viv total 91
Viv_ppal_91
Viv_secund_91 pob 91
Canyelles
1480
246
1234
Cubelles
4854
949
3905
Olivella
946
142
804
Sant Pere de Ribes
6706
3980
2726
Sitges
12190
4408
7782
Vilanova i la Geltrú
23310
14818
8492
TOTAL
49486
24543
24943

hab/viv_91
730
3149
401
13662
13109
45864
76915

estimación hab/viv
2,97
3,32
2,82
3,43
2,97
3,10
3,13

2,8
2,8
2,8
3,1
2,8
3,1

Estàndards d’ocupació de l’habitatge per al Garraf.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
Si apliquem de forma inversa la mateixa metodologia, és a dir, si dividim les dades del cens de 2001
per l’estimació de l’ocupació per habitatge, obtindrem a la vegada l’estimació del número d’habitatges
principals, essent la resta imputat a la categoria de secundàries (taula següent).
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Estimación vivienda secundaria para 2001
Municipio
Viv_term 91-01
Total viv. 01
pob 01
Canyelles
443
1923
Cubelles
2010
6864
Olivella
384
1330
Sant Pere de Ribes
2975
9681
Sitges
2807
14997
Vilanova i la Geltrú
4928
28238
TOTAL
13547
63033

estimación hab/viv
2158
7326
1453
23134
19893
54230
108194

2,8
2,8
2,8
3,1
2,8
3,1

Proy viv ppal 01** Proy viv sec 01**
771
1.152
2.616
4.248
519
811
7.463
2.218
7.105
7.892
17.494
10.744
35.967
27.066

Estimació de l’habitatge secundari per al Garraf, (2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

L’explotació de les dades obtingudes, (taula següent), ens proporciona una informació rellevant. Així,
és possible constatar que, tot i un descens relatiu del pes de l’habitatge secundari respecte del
principal, no deixa de descendir d’un 50 a un 43%, el seu número en termes absoluts, no deixa de
créixer, augmentant un total de 2.123 unitats, o el que és el mateix, un creixement respecte el seu
propi volum deu anys abans, del 9%. Malgrat això, aquesta xifra correspon només a un 16% de
l’increment total dels habitatges a la comarca en aquesta dècada, que es situa en més de 12.000
habitatges, fet que evidencia la tendència a la transformació neta de segones residències a primeres.
COMPARATIVA D’HABITATGES PRINCIPALS I SECUNDÀRIS PER MUNICIPIS

Comparativa d’habitatges principals i secundàries per municipis (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

L’anàlisi és encara més revelador quan ho desagreguem per municipis, donat que la imatge espacial
dels creixements (i decreixements) mostra patrons ben definits. Així, pel que respecta als
creixements de la segona residència (imatge pàg. 77), mentre que a Vilanova i Cubelles es produeix
creixements nets significatius o forts, els municipis restants mostren creixements quasi rellevant, de
l’ordre de l’1% per a Sitges i Olivella, i també decreixements, com a Canyelles o a Sant Pere de
Ribes.
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Evoluciò de l`habitatge secundari (1991-2001) per municipis
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1%
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-7%
-7%
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-19%
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1%
1%
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Increment d'habitatges secundaris 91-01 per municipis
2.250 a 2.260 hab.secundaris
340 a 2.250
110 a 340
0 a 110
-510 a
0

Evolució de l’habitatge secundari per municipis del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia
Des d’un punt de vista quantitatiu, els extrems els marquen el primer i l’últim dels municipis citats.
Vilanova augmenta el seu parc d’habitatges secundaris en 2.252 unitats, el que suposa un increment
del 27%, al mateix temps que el veí Sant Pere de Ribes pateix un decreixement net de 508
habitatges secundaris, el que suposa una reducció del 19% del seu parc. Juntament a aquest,
Canyelles té un decreixement de 82 habitatges (pèrdua del 7%) mentre que Cubelles creix 343
habitatges (9%).
Per aconseguir una comprensió en la seva justa mesura, és necessari comparar aquesta dinàmica
amb el que es produeix en quant a la primera residència, donat que el seu comportament espacial es
mostra especialment dissemblant amb l’anterior (imatge pàg. següent). Així, coherentment amb la
seva espectacular disminució de l’habitatge secundari, el fort augment poblacional de Sant Pere
(10.000 habitants de l’última dècada) s’ha traslladat íntegrament cap a l’habitatge primari, produint-se
un increment de 3.483 unitats, el que pràcticament suposa doblar el seu parc d’habitatge principal,
amb una increment del 88%. Sitges es situa en segon lloc en relació amb els augments nets, amb
2.687 habitatges (61%).
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Evolució de l'habitatge principal (1991-2001) per municipis
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Increment d'habitatges principals 91_01 per municipis
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Evolució de l’habitatge principal pels municipis del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia
Per un altre costat, els creixements dels municipis petits, sobretot els de l’interior (Canyelles i
Olivella), tot i essent termes relatius poc importants, suposen extrems poc conciliables amb
qualsevol estratègia territorial, donat que poden arribar, com en el cas d’Olivella a quintuplicar el parc
d’habitatges actualment existents.
Per últim i com cas apart, Vilanova mostra un comportament totalment aliè a la resta de municipis; és
l’únic de la comarca on el creixement de l’habitatge secundari no només és superior, sinó que ho és
substancialment (en termes relatius) en relació amb l’habitatge principal (27% front a 18%). A més a
més, Vilanova concentra el 90% de l’increment d’habitatge secundari, mentre que a la comarca
restant, amb l’excepció de Cubelles, els seu creixement és molt poc significatiu. Aquest fet suposa
que mentre que el pes relatiu de l’habitatge secundari descendeix considerablement (taula ...),
Vilanova registra un lleu increment passant del 36 al 38%. En contraposició, en la resta de municipis
baixa, ho fa des de nivells extremadament alts, passant per Olivella d’un 85% a un 61%, o d’un 64%
a un 53% a Sitges. L’evolució més significativa es dona a Sant Pere que passa d’un 41% a un 23%.
En conclusió, podem advertir per tant que existeix una tendència a la congelació de la segona
residència a la part oriental de la comarca (Canyelles, Olivella, Sant Pere i Sitges) i inclòs una certa
transformació de primera a segona residència. Indubtablement, els efectes de la compressió
temporal que suposa l’autopista Pau Casals es deixen notar sobre aquesta dinàmica, al mateix temps
que els alts preus que dominen el mercat sens dubte més apetibles, el sitgetià, pot explicar al menys
parcialment la forta expansió poblacional de Sant Pere i la seva caiguda en la concentració de la
segona residència.
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En el cas de Vilanova, les interpretacions han de deixar-se córrer per elements més especulatius
donat el seu comportament sorpresiu. En principi, uns preus immobiliaris sensiblement inferiors als
de Sitges, (imatge següent) per suposat, però també als de Sant Pere, poden fer més atractives les
inversions en el segon habitatge. Per una altre part, una oferta clarament sobredimensionada (veure
infra) pot haver exercit, a millor, com catalitzador d’aquest segment de mercat en els últims anys.

Preus immobiliaris del Garraf per municipis (4art trimestre 2000)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.
Finalment, és necessari constatar que el ritme de creixement del parc d’habitatges principals –
superior al de la pròpia població- denota, a més a més de la ja comentada tendència a la pèrdua de
pes relatiu de l’habitatge secundari, una forta demanda en el sector, el que ocasiona un
reescalfament real del mercat immobiliari. Aquest pot il·lustrar-se a través d’un anàlisi de la demanda
d’habitatge per al conjunt de la RMB.
En efecte, ja anteriorment comentàvem el fort diferencial existent en la ratio de producció
d’habitatges per mil habitants entre la Regió Metropolitana i el Garraf, un aspecte del qual podem
obtenir un apropament més precís en el context del conjunt metropolità.
La taula següent, mostra l’evolució de la demanda d’habitatge a la RMB al llarg de la dècada de
1990. En la RMB podem advertir clarament l’influx del cicle econòmic, menys acusat en valors però
igualment manifest.
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Aquestes mateixes dades desagregades mostren un perfil de l’evolució, en termes absoluts, que es
modifica substancialment quan integrem a l’anàlisi criteris comparatius.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Valors absoluts de la producció d’habitatge del Garraf (1991-2001)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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Així, tot i que el Garraf mantingui un perfil baix en la producció d’habitatges en comparació amb la
resta de comarques que conformen la Regió Metropolitana (taula comparativa de la producció
d’habiotatge per comarca a la RMB (1991-2001), en termes relatius suposa un 6% de la producció
total, mentre que la seva població només arriba fins al 2% de la població metropolitana.
Un factor explicatiu per a aquesta situació el podem trobar en la distribució per comarques de la
concentració de primera i segona residència. Serveix de referència a aquest aspecte el cens
d’habitatges de 1991 (taula següent), en el que es pot observar que la mitjana de concentració del
segon habitatge per al conjunt metropolità és del 9%, a les comarques del Maresme i del Garraf,
aquest índex augmenta respectivament fins els 41 i el 50%.

Principals
Secundaris
vacants
altres
% sec sobre total
Total

Alt Penedès
Baix Llobregat Barcelonès Garraf
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental Total
1360526
20465
179996
774901
24543
89940
195157
75524
161142
6761
28368
24801
20297
43069
17212
20634
171484
4296
24125
88466
4398
12245
27387
10567
3631
87
691
1204
248
600
381
420
21%
12%
3%
41%
30%
7%
19%
9%
31609
233180
889372
49486
145854
240137
107145
1696783

Habitatge principal i secundari per comarques. Cens 1991
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
Aquests elements d’anàlisi ens faciliten comprensió de la sobredimensió de la demanda immobiliària
existent a la comarca del Garraf una vegada es posa en comparació amb els valors poblacionals de
l’interior de la comarca i el propi mercat considerat el conjunt metropolità. Això repercuteix,
directament sobre el mercat immobiliari comarcal, que mostra per tant símptomes de reescalfament.
Malgrat això, la taula següent que plasma l’evolució dels preus immobiliaris a la regió metropolitana
de Barcelona desagregats per corones metropolitanes i diferenciats específicament els
corresponents a Vilanova i la Geltrú demostra que el Garraf segueix essent atractiu per preus a
l’interior de la RMB, especialment Vilanova, el que pot explicar parcialment la seva vigorosa
demanda. Per un altre costat, és vox populi el comportament segmentat del mercat a Sitges respecte
al seu entorn immediat, ja que es situa per preus en l’entorn dels mantinguts per Sant Cugat.
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Evolució comparada dels preus immobiliaris per corones metropolitanes amb els de Vilanova i la
Geltrú.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.

3.3.1.2. Una oferta desigual des del plantejament municipal
L’anàlisi que presentem a continuació posa de manifest que una visió agregada a escala comarcal
del plantejament municipal del Garraf mostra importants desequilibris estructurals que són més
difícilment perceptibles a escala municipal. Escala per una altre costat, que el seu plantejament més
d’una ocasió respon a un anàlisi continuista de la demanda immobiliària sense que s’hagi produït
aparentment creuaments amb informació procedent d’altres variables socioeconòmiques.
La posició que es manté en aquest treball, com ja s’ha argumentat amb anterioritat és que és
necessari garantitzar un cert equilibri entre els potencials poblacionals i els d’activitat econòmica,
amb l’objectiu, en el cas concret que ens ocupa, d’evitar una tendència crònica cap al
desenvolupament d’una ciutat dormitori. Igualment, és necessari tornar a aclarir que l’estructura
territorial del Garraf basada en el seu propi sistema urbà, implica que no és necessari estrictament
mantenir l’equilibri d’aquestes dues variables desagregades a nivell municipal, però si sembla oportú,
primer, no superar certs marges màxims de desproporció municipal, i segon, assegurar l’equilibri
global.
El plantejament vigent desplegat en els ajuntaments de la comarca del Garraf aporta una oferta
potencial d’habitatges que hem calculat al voltant de les 40.000 unitats. Aquest càlcul s’ha obtingut a
partir de diferents hipòtesis formulades per als diferents ajuntaments en funció de la situació i
antiguitat del seu plantejament. Concretament, per als ajuntaments petits, Canyelles, Cubelles i
Olivella, que són els que presenten un plantejament més antic (1984,1991 i 1989, respectivament),
hem agafat el potencial total d’habitatges contemplat en cadascun dels plantejaments. Donat que
disposem del cens d’habitatges de 1991 i, com hem vist, de les quantitats d’habitatges que s’han
anat finalitzant a cada municipi a partir d’aquest any, podem comparar la xifra dels sostre d’habitatge
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proposats pels plans amb la suma dels parcs d’habitatges existents en 1991 i els que s’han finalitzat
26
al llarg de la dècada per obtenir així, el que hem anomenat remanent a la taula següent .

Potencial remanente en planeamiento vigente
Municipio
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere
Sitges
Vilanova
TOTAL

Viv Total 91 Viv. term 91-01 Total viv. 01
Potcl. PG/NNSS
pot. Remanente% remanente Est. hab/viv
Incr. potencial pob.
Horiz. Poblac.
1480
443
1923
5.322
3.389
64%
2,8
9488
11646
4854
2010
6864
8.073
1.209
15%
2,8
3385
10711
946
384
1330
4.630
3.300
71%
2,8
9239
10692
6706
2975
9681
6171
6171
100%
3,1
19130
42264
Viv Total 98
Viv. term 98-01
13632
1365
14997
6253
4888
78%
2,8
13686
33579
23310
4928
28238
24.819
20.614
83%
3,1
63904
118134
50928
12105
63033
39570
118833
227027

Capacidad total de oferta de vivienda en el municipio
Capacidad de oferta comprendida en actuaciones en SU y SUE definidos por el planeamiento

Potencial romanent del planejament vigent al Garraf
Font: elaboració pròpia
Hem seguit una metodologia molt similar per a determinar el potencial remanent del plantejament
vigent de Sitges que, com és sabut, continuen existint les Normes Subsidiàries redactades en 1998,
després del fracàs a la implementació del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal materialitzat durant
l’estiu de 2002. En aquest cas s’han tingut en compte els creixements del parc d’habitatge detectat
entre els anys 1998 i 2001, xifra que s’ha descomptat de les 6.171 habitatges que el plantejament
establia com sostre per al creixement del municipi, aportant un potencial remanent de 4.888
habitatges.
Els casos de Sant Pere i Vilanova són els plantejament més recents, donat que ambdós foren
aprovades definitivament al llarg de l’any 2001. En aquest cas hem seguit un criteri minimitzador
basat en suposar com potencial remanent el 100% del potencial real establert en els sectors de sòl
urbanitzable i el 50% de l’imputat als sòls urbans. D’aquesta forma obtenim un potencial a Sant Pere
de 6.170 habitatges i a Vilanova de 20.614, el que suposa més del 50% de tota la comarca.
Si apliquem aquests potencials l’estimació d’habitants per habitatge establerta anteriorment (taula
anterior), obtindrem els increments potencials de població en cas de l’exhauriment de la capacitat
dels respectius plantejaments, així com els sostres poblacionals als que podríem arribar cadascun
dels municipis (imatge següent). Si comparem aquestes xifres amb la població actual, veurem que
els increments possibles suposen un creixement, en el menor dels casos (Cubelles), al voltant del
50%, mentre que els ajuntaments de Canyelles i Olivella podrien veure més que quadriplicada i
sextuplicada la seva població, al passar dels seus actuals 2.100 i 1.400 habitants respectivament a
quasi 10.000 en ambdós casos.

26

Hem de fer constar que per al cas de Cubelles, hem fet aquests càlculs sobre les dades oferides pel Pla
General de 1991, sense considerar els potencials oferits per les mofificacions dels plans parcials de Bardají i Les
Salines, al no poder identificar els sectors originals del Pla General el número d’habitatges que li corresponien.
Tot i la distorsió que aquesta pugui originar, creiem que el diferencial d’habitatges entre els dos plantejaments
derivats i la seva matriu el Pla General no pot considerar-se ho suficientment rellevant com per alterar les línies
mestres de les conclusions dels anàlisis aquí presentats, a la llum de les quantitats finals presentades per ambdós
plans (274 i 673 habitatges respectivament).
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Increment potencial de poblacó segons planejament exhaurit
Sostre poblacional assolible

9.239
9.239
10.692
10.692

9.488
9.488
11.646
11.646

19.130
19.130
42.264
42.264

13.386
13.386
33.579
33.579

63.904
63.904
118.134
118.134

Increment potencial de població segons planejament exhaurit

3.385
3.385
10.711
10.711

63.900
19.100
9.500
3.300

a 64.000 nous habitants (1)
a 63.900
(1)
a 13.400
(1)
a 9.500
(3)

Increment potencial de població segons el plantejament esgotat
Font: elaboració pròpia
Paral·lelament, donat que Vilanova concentra el 50% de la població de la comarca, el seu índex de
creixement potencial, situat al voltant del 120% marca a la vegada el total comarcal, que es troba en
el 110%, el que suposa un increment potencial de 118.833 persones, establint el sostre poblacional
assolible a la comarca una vegada esgotat el seu plantejament vigent en 227.027 habitants.
Pel que respecte al sòl d’activitat econòmica previst pel mateix plantejament, ens trobem amb una
oferta potencial de 314 hectàrees, de les quals Vilanova novament concentra la majoria de l’oferta,
amb 187 ha., seguit de Sant Pere amb 87ha. El sòl restant d’activitat de la comarca se’l reperteixen
entre Sitges (18ha) i Cubelles (22 ha). Del total d’aquesta oferta, 244 s’ubiquen en el que hem
dominat Creu del Garraf, el justifica un tractament diferencial per aquest potencial estructura
territorial.
Aquest càlcul de l’oferta del sòl respon a una minimització de la superfície total del sol d’activitat
econòmica prevista pel plantejament conjunt i que es xifra en un total de 422ha. Dit càlcul s’ha basat
en les dades aportades pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, segons els
quals, de les 278ha de sòl industrial reconegut pel plantejament de Vilanova, actualment ja estan
ocupades 91 ha pel que l’oferta potencial es redueix a les 187 ha abans mencionades. Per la
comarca restant, s’ha pres el criteri clarament alcista de considerar el 100% del sòl industrial ubicat
en sectors de sòl urbanitzable com sòl en oferta potencial.
Aquesta existència de sòl en activitat econòmica en oferta potencial és la que ens serveix de base
per a calcular el potencial de generació de llocs de treball que existeix a cada municipi; potencial que
segons els posicionaments prèviament indicats, deuria d’equilibrar-se amb el potencial d’habitatge.
Per fer-nos amb unes xifres preliminars respecte el potencial de creació de llocs de treball inherent a
les dimensions de sòl industrial, utilitzarem una estàndard de generació de 50 llocs de treball per
hectàrea de sòl.
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Per a obtenir aquesta xifra hem considerat una ponderació del diferents estàndards de consum del
sòl per llocs de treball generat en funció de la naturalesa del seu sector:
• Oficina: 25m2mt/llocs de treball
• Noves activitat indústria-oficina: 65m2t/llocs de treball
• Comercial: 65m2t/llocs de treball
• Indústria logística: 120m2t/llocs de treball
• Indústria tradicional: 100m2t/llocs de treball
• Hostaleria: 62m2t/llocs de treball
Tot i que cada cop més és necessari assumir el sòl anomenat tradicionalment com industrial com un
sòl de localització d’activitat econòmica, donada la diversitat i mixtura d’utilitzacions que el model
productiu imperant reclama, el plantejament base d’aquest estudi encara reconeix la diferenciació
entre terciari i industrial. El primer bloc pertanyen 168 de les 314 hectàrees de sòl d’activitat en
27
oferta , mentre que el restant, 146 ha s’inscriuen en el segon.
Podem establir un valor mig de creació de llocs de treball al bloc industrial aplicant l’estàndard de la
indústria tradicional, és a dir, 100m2 de sostre per lloc de treball, donades les poques expectatives
pel sector logístic en funció del gran consum de sòl que comporta les seves activitats. Per una altre
part, podem quedar-nos pel bloc terciari com un estàndard mitjà de 50m2 de consum de sòl per cada
lloc de treball, en conjunt tindríem un estàndard global de consum de 76,8m2 de sostre per cada lloc
de treball generat, el que aportaria a la vegada un estàndard idèntic de generació de llocs de treball
per hectàrea de sòl d’activitat.
La taula següent mostra els resultats obtinguts en llocs de treball, de l’aplicació d’aquests estàndards
a la superfícies potencials calculades pel plantejament vigent, d’on s’extreuen que les xifres de
creació de llocs de treball potencials és de 24.100.

Ha
Terciario
Industrial
Total

168
146
314

m2 techo
m2t/empleo Nº empleos Empleos/ha
840.000
50
16.800
100
730.000
100
7.300
50
1.570.000
76,8
24.100
76,8

Estàndards de consum de sostre per llocs de treball. Generació de llocs de treball segons el sòl
classificat d’activitat econòmica pel plantejament del Garraf. Font: elaboració pròpia.

3.3.1.3. Conclusió: un model de creixement tendencial
Si comparem les dades anteriorment exposades en relació amb el creixement dels llocs de treball, la
població i l’habitatge al llarg de l’últim decenni, amb el potencial de creixement recollit en el
plantejament vigent actualment en el Garraf, comprovarem que no existeixen limitacions afegides
del Garraf per absorbir un creixement al llarg del pròxim decenni de dimensions similars al
que es va produir durant l’època anterior (taula següent).
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Les corresponents als sectors de Can Puig, autòdrom i Parc d’oci a Sant Pere, així com la part d’Eixample
Nord que està de costat amb la Ronda Ibèrica.
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1991
2001
Diferencial
Incr 2001
Planeam.
Incr Plan.

Empleo
Población
Vivienda
16.666
76.915
49.486
24.758
108.194
63.033
8.092
31.279
13.547
49%
41%
27%
24.100
97%

118.833
110%

39.570
63%

Absorción*

30

38

29

Techo alcanz

48.858

227.027

102.603

* Absorción en años de la oferta potencial suponiendo una demanda equivalente a la de la década pasada

Comparativa dels creixements de llocs de treball, població i habitatge en el Garraf (1991-2001).
Font: elaboració pròpia
Però, a la vista de les dades, és fàcil concloure la desproporció en què incorre el plantejament en
termes agregats per al dimensionament de les dimensions sicioeconòmiques bàsiques. Segons
l’anàlisi efectuat amb anterioritat, els creixements previstos pel plantejament admeten el
desenvolupament d’un màxim de quasi 40.000 habitatges en sòl urbà i urbanitzable residencial, el
que suposaria un increment respecte el parc existent en el 2001 d’un 63% i una dimensió total del
mateix que superaria els 100.000 habitatges. Tot sabent que el mercat immobiliari de l’habitatge de la
comarca presenta un ritme d’absorció anual al llarg del decenni 1991-2001 és d’uns 1.350 habitatges,
això ens proporciona un període d’absorció de 29 anys.
Pel que respecta a la població, l’aplicació dels estàndards assumits amb anterioritat ens aporta un
creixement potencial de 118.000 persones, elevant en aquest cas el sostre poblacional de la comarca
fins un total de 227.000 persones. Això representaria superar sobradament una duplicació de la
població (un increment del 110%), fet que amb un creixement sostingut semblant al de l’últim decenni
es trigaria 38 anys en aconseguir.
Per últim, l’activitat econòmica disposa d’un potencial de creixement de 24.100 llocs de treball nous,
en funció de les hectàrees disponibles i els estàndards de formació i consum de sostre per llocs de
treball aplicat en aquest. Les xifres anteriors impliquen que els creixements en els llocs de treball no
arribarien a doblar-se (97%), oferint un horitzó d’ocupació per un total de quasi 49.000 persones. El
temps d’absorció seria en aquesta ocasió de 30 anys, suposant un ritme de creació de llocs de treball
novament equivalent a la dècada anterior.
Existeix una apreciació respecte la síntesi analítica anterior que resulta clau per superar l’òptica
municipalista amb la que es desenvolupa habitualment el plantejament i disposar d’una escala
propositiva més àmplia des de la que plantejar possibles opcions futures. Observi’s que els temps
d’absorció resultants pels mercats immobiliaris i de treball són notablement similars, el que ens
mostra clarament que el plantejament en conjunt està ben plantejat alhora de compensar l’oferta i la
demanda comarcals de llocs de treball i de residència en termes tendencials.
Això significa, per norma els diferents plantejaments municipals estan concebuts, a nivell d’equilibri
socioeconòmic, com documents i com instruments de resposta a unes condicions donades però
sense voluntat o capacitat per a reconduir-les. És a dir, responen a unes necessitats de creació
d’habitatge i llocs de treball generades per la dinàmica recents, en els mateixos termes en què dites
necessitats es produeixen, creant d’aquesta manera una evolució lineal en els mercats esmentats.
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Però, donat que aquests mercats presenten un notori desequilibri com posa de manifest el dèficit de
més de 6.000 llocs de treball que aporten les dades de la matriu de mobilitat obligada de 1996, una
evolució lineal seguint els paràmetres amb aquesta tendència només pot determinar un increment,
proporcional això si, de dits desequilibris.
Això és exactament el que intentem posar en relleu en aquest anàlisi: si pretenem un equilibri de les
magnituds socioeconòmiques portades fins el moment, hem de suposar la hipòtesis de que tot el
potencial d’habitatge es converteixi en primera residència, el que generaria –amb un criteri baixistauna demanda d’ocupació d’un lloc de treball per cada habitatge. A la demanda així formada de quasi
40.000 llocs de treballs s’hauria de sumar el comentat dèficit de 6.000 llocs de treball més. Això
aportaria una demanda total de 46.000 llocs de treball que, per ésser equilibrat només compte amb
un potencial de generació de 24.000 llocs de treball.
Desagregant aquesta informació a nivell municipal (mapa 4), obtindrem una radiografia més fidel dels
desequilibris esmentats. Així, mentre que els municipis de Canyelles i Olivella aporten una demanda
conjunta de quasi 7.000 llocs de treball (imputant a cada habitatge un lloc de treball). La inexistència
de sòl d’activitat econòmica en oferta implica una oferta inexistent. El cas de Sitges és similar, ja que
un increment potencial de 4.877 habitatges en 18ha de sòl d’activitat gairebé no té un potencial de
creació de 900 llocs de treball.

desequilibris a
desequilibris
a la
la localització
localització d'activitat
d'activitat ii residencia
residencia
Oferta
de
habitatge
segons
potencial
de
planejament
Oferta
Oferta de
de habitatge
habitatge segons
segons potencial
potencial de
de planejament
planejament
Llocs de
de treball
treball segons
segons superficie
superficie d'activitat
d'activitat disposable
disposable
Llocs
Ha
habitatge
Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge
528
528 Ha
3.287 habitatges
habitatges
habitatges

Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge
508 Ha
508
3.406 habitatges
habitatges
habitatges
0
0
Ha
sòl
activitat
Ha
Ha
sòl
activitat
Ha sòl
sòl activitat
activitat
0
0
0
0

Llocs
de treball
treball
Llocs
de
treball
Llocs de
Llocs
de
treball

Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge
543 Ha
543
6.170 habitatges
habitatges
habitatges
habitatges

87
87

Ha
sòl
activitat
Ha
Ha
sòl
activitat
Ha sòl
sòl activitat
activitat
6.682
6.682
Llocs
Llocs
de
de
treball
treball
6.682 Llocs
Llocs
Llocs
Llocs de
de
de
de treball
treball
treball
treball

896
896
20.614

187
187
14.692
14.692
14.692
407 Ha
407
Ha
habitatge
Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge

364 Ha
364
Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge
4.877 habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
18
18 Ha
Ha
activitat
sòl
Ha sòl
sòl activitat
activitat
1.382
1.382
1.382

Llocs
Llocs
de
treball
Llocs
Llocs de
de treball
treball

Ha
Ha
habitatge
Ha habitatge
habitatge
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges

Ha
Ha
sòl
activitat
Ha sòl
sòl activitat
activitat
Llocs
Llocs
Llocs
de
treball
de
treball
Llocs
Llocs
Llocs de
de
de
treball
treball
de treball
treball

1.204 habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges

22
22

Ha
Ha
sòl
activitat
Ha sòl
sòl activitat
activitat
1.690
1.690
1.690 Llocs
Llocs
Llocs
de
de
treball
treball
Llocs de
de treball
treball

3.249
3.249
39.558
39.558

Total
Total
Ha
habitatge
Total
Total
Ha
Ha
habitatge
habitatge
Total Ha
Ha habitatge
habitatge
Total
habitatges
Total
habitatges
Total habitatges
Total
habitatges

Total
Ha
sòl
activitat
Total Ha
Ha sòl
sòl activitat
activitat
422 Total
422
Total
Llocs
de
treball
Total
Total Llocs
Llocs de
de treball
treball

24.100
24.100

Total
Total
Total Llocs
Llocs
Llocs de
de
de treball
treball
treball

Mapa 4. Desequilibris en la localització d’activitat i residència.
Font: elaboració pròpia
D’una altre banda, Vilanova aporta una oferta de sòl d’activitat que suposa només la meitat de
l’ocupació que demandaria el creixement poblacional que permet l’increment potencial del parc
d’habitatge, mentre que Sant Pere i Cubelles serien els municipis més equilibrats en aquest sentit.
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Si, finalment, apliquem l’estàndard global de 76 llocs de treball generats per cada hectàrea de sòl
d’activitat econòmica que el plantejament executa el conseqüent dèficit de 22.000 llocs de treball
requeriria d’una superfície d’activitat de 290 ha. Donat que aquesta superfície equivaldria més d’un
90% de la ja existent oferta de l’actualitat, podem concloure que un creixement de les
característiques fins ara esmentades és pràcticament impossible d’equilibrar en termes
socioeconòmics, donat que, físicament, el Garraf no pot duplicar la seva població i les seves
zones d’activitat econòmica.

3.3.2. Propostes
3.3.2.1. Revisió a la baixa dels potencials residencials i compactació de les urbanitzacions
marginals
Tot i que és necessari un ajustament en la política de creació d’habitatge com argumenta el
Programa d’actuació en sòl i habitatge 2000-2003, ja s’ha vist que la resposta ha estat
sobredimensionada pel cas del Garraf. Entre les projeccions més rellevants que ofereixen aquest
programa està el que situa el parc d’habitatge secundari al voltant del 23% del total, al mateix temps
que estableix una densitat mitjana de 36 habitatges per hectàrea.
Prendrem les dades anteriors per fer una hipòtesi més realista de les projeccions de creixement de
les magnituds socioeconòmiques bàsiques de la que suposarem com horitzó desitjable per la
comarca del Garraf que el pes de la residència secundària es redueixi a aquest 23% del total. Tenint
en consideració que el parc d’habitatge assoliria un total de 102.000 unitats, un 23% equivaldria a
23.500 habitatges de segona residència. Malgrat això, en l’actualitat ja existeix un número equivalent
de segones residències. D’una altre banda, les dades que l’anàlisi de la dinàmica de l’habitatge
anteriorment explicitat mostren que el 85% del creixement de la mateixa responen a habitatge
primari. Donada la voluntat reequilibradora d’aquesta proposta i donat que la tendència és a una
pèrdua progressiva del pes de la segona residència, podem considerar el mínim d’habitatge
secundari exposat pel Programa d’actuació, un 10% del total com l’horitzó desitjable de distribució de
la naturalesa de l’habitatge pel creixement esperat del Garraf.
Hem de comptar, doncs, amb una reducció del 10% de la demanda d’ocupació generat per
l’increment poblacional donat que tal percentatge seria la segona residència i s’entén que aquesta
genera una demanda real de llocs de treball. Descomptant, doncs els corresponents 4.000 llocs de
treball estaríem afrontant-nos amb un desequilibri encara de 19.000 llocs de treball, o el que és el
mateix, 275ha de sòl d’activitat econòmica.
Donada la fragilitat del territori garrafí, tant el que respecte l’espai del massís del Garraf com la plana
agrícola, considerem que és necessari revisar a la baixa els potencials residencials contemplats
pel plantejament. Especialment en aquells municipis com Canyelles i Olivella, aportació de les
quals, en el mercat de treball és irrellevant i els seus potencials residencials, pel contrari, estan fora
de l’escala. A més a més, per al cas de Canyelles, 2.800 habitatges de les 3.400 del seu potencial
estarien ubicades en plena muntanya garrafina, completament deslligats del creixement del nucli
habitacional del poble. Igualment, a Olivella són 2.500 d’un potencial de 3.200 habitatges els que
estarien a les vessants de la muntanya. Agafats en conjunt amb els 2.200 que Sant Pere podria
admetre en el seu tros de muntanya, aportarien un total de 7.500 habitatges distribuïts en
urbanitzacions de baixa densitat, fet que en les seves pròpies xifres es dedueix clarament
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insostenible des del punt de vista mediambiental. Aquest respecte hem de afegir-nos al plantejament
del Programa d’Actuació, que preveu una densitat mitjana de 36 habitatges per hectàrea pel conjunt
de Catalunya, com un mínim d’aplicació generalitzada en el territori.
Donat que entenem el territori com un sistema urbà, urgeix una política de limitació dels habitatges
fora dels nuclis poblacionals, així com una compactació dels creixements al voltants de dits nuclis,
donat que és necessari que aquests adquireixin una massa crítica suficient com per fer descendir els
llindars de rentabilitat d’un transport públic que acabi per integrar coherentment a aquestes
poblacions dins del sistema urbà al que pertanyen. Entenem per tant que tot creixement fora dels
nuclis d’aquests municipis petits indueix dificultats afegides a una configuració coherent del sistema
urbà del Garraf, donat que afavoreix la definició d’un model dispers amb alts costos ambientals i
generador de desequilibris socioeconòmics.
Pel que respecta a Vilanova, és necessari cridar l’atenció sobre els dos espais estàndards de la
revisió dels seu Pla General d’Ordenació: L’Ortoll i Eixample Nord. Conjuntament, el seu
desenvolupament al complet aportaria una quarta part del potencial residencial de tota la comarca i la
meitat de Vilanova: al voltant de 10.000 habitatges.
Finalment, l’actuació del Parc Central de Les Roquetes, amb 1.000 habitatges i la Plana de Santa
Bàrbara a Sitges amb 1.200, completen el quadre de les operacions immobiliàries més rellevants del
territori garrafí, que considerades en el seu conjunt sumen aproximadament la meitat del potencial
total.

3.3.2.2. Congelació efectiva de la segona residència
Serveix aquí el que hem expressat en l’epígraf anterior respecte les consideracions del Programa
d’actuació sobre el segon habitatge i els posicionaments a aquest respecte. Serà suficient recollir un
plantejament síntesi, amb un objectiu a llarg termini del manteniment del pes de la segona residència
respecte del total del parc de l’habitatge al voltant del 23%; junt a un objectiu més a curt termini
d’ubicar el 90% del creixement residencial en el marc del primer habitatge.
Davant el diagnòstic presentat, el qual cridava l’atenció la transformació neta del segon habitatge en
primer pel municipi de Sant Pere, així com una forta contenció de l’habitatge secundari en altres
municipis com Sitges, Canyelles i Olivella, considerem que una política activa dirigida a ocasionar
una congelació efectiva de la segona residència no respon per un costat la translació
institucionalitzada d’una dinàmica que ja s’està donant espontàniament i per l’altre un necessària
potenciació des de l’acció pública de la mateixa.
En aquest sentit, es proposa un elevació de tipus impositius de l’impost de Bens Immobles a fi
de desincentivar la generació de segona residència i, al contrari, promocionar la seva conversió en
primera, com a una de les mesures bàsiques de “refredament” del mercat immobiliari.
Per un costat, els forts augment de preus del sector immobiliari i de la construcció, possibiliten un
increment de les càrregues urbanístiques per a la construcció de la ciutat pública com a base
financera per a una política de qualitat urbanística.
Per un altre costat, la nova llei d’urbanisme 2/2002 en els seu article (...) estableix que és necessari
reservar el 20% del sòl destinat a l’habitatge per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. El
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grau de cobertura pública del conjunt del nou patrimoni edificat pot incrementar-se a través de la
gestió pública de les cessions d’aprofitament, donat que si aquestes són exigides monetàriament i no
en forma de sobres edificat, l’import econòmic així obtingut poden utilitzar-se per a la financiació
pública de més habitatges de protecció i la seva conseqüent exposició al mercat, aconseguint
d’aquesta forma un efecte de congelació del mercat.
Per l’altre costat, la mateixa mesura d’increment de l’IBI per a la segona residència, per quant
desincentiva una part important del mercat, implica igualment una eficaç mesura de congelació del
mateix.

3.3.2.3. Passadissos metropolitans continus d’espais oberts
El Gener de 2000, la Institució Catalana d’Història Natural va presentar el document “objectius i
propostes d’actuació per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica a Catalunya”, en el
que, a més a més de recomanar als municipis la realització d’auditories ambientals i l’adhesió a les
agendes 21 promogudes des de la cimera de Rio, s’ofereixen uns criteris d’actuació per a la
planificació i l’ordenació del sòl no urbanitzable.
Bona part dels mateixos passen per l’objectiu essencial de mantenir i millorar la connectivitat
ecològica i paisatgística del territori, evitant la fragmentació i l’aïllament dels elements naturals i
mantenint l’estructura i funcionalitat territorial. Igualment, encoratja la conservació i protecció de les
riberes i la xarxa hidrogràfica en general, així com la línia costera, per tractar-se ambdós sistemes
d’elements bàsics de connectivitat biològica territorial.
En el mateix sentit, proposa recolzar el desenvolupament del projecte de l’Anella Verda de la
Diputació de Barcelona a la Regió Metropolitana, així com garantitzar l’aprovació de connexions
ecològiques entre els espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural PEIN.
Per tant, des del punt de vista del Garraf, es podria considerar la utilitat de l’elaboració una
auditoria ambiental comarcal com una eina clau de posicionament al respecte de la problemàtica
ambiental des d’una perspectiva supramunicipal però al mateix temps local des d’on plantejar una
política de priorització dels corredors metropolitans continus d’espais oberts que afecten la comarca.
Des d’una aproximació superficial, i en funció de la informació preparada pel Departament del Política
Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona (mapa 5), podem considerar tres corredors essencials (mapa 5):
• El primer seria el conformat íntegrament pel Parc Natural del Garraf, quan possibilitem el
contacte de la costa amb els espais restants de l’Anella Verda de Barcelona, de la mateixa
manera que amb els espais agrícoles del Baix Pendès.
• El segon correspon a la cadena d’espais que uneixen la fràgil àrea de Els Colls-Miralpeix amb la
plana agrícola del Garraf, essencialment amb l’ocupada per Sant Pere de Ribes, que és la que es
conserva millor, i que connecta igualment amb el Parc Natural del Garraf i per conseqüent amb
l’Anella Verda.
• Per últim tindríem el corredor de matriu bàsicament agrària que discorre al llarg de tota la plana
del Garraf, entre el massís homònim i les serres del Cavall i de Bonaire, per acabar finalment
desembocant als espais agraris del Baix Penedès.
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Mapa 5. Distribució dels corredors ecològics bàsics a la comarca del Garraf.
Font: elaboració pròpia a partir d’imatges del Departament de política Territorial de i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.

El mapa 5 posa de relleu la magnitud i el pes específic que les àrees urbanitzades o en procés de
ser-lo presenten al conjunt de la superfície de la comarca del Garraf. La fragilitat d’aquest territori,
recurrentment argumentada ja al llarg d’aquest treball és una raó més que suficient com per utilitzar
les eines que ofereixen els instruments urbanístics a l’hora de posar-li cota o de reconsiderar els
excessos que, sobretot al llarg dels anys 60 i 70, però també 80 es van cometre amb aquests
mateixos instruments. Així, l’obtenció del sòl a protegir a partir dels instruments urbanístics, és ja
avui, una realitat tangible del Garraf.
És de senyalar en aquest sentit l’exitós model aplicat a la redacció del Pla General d’ordenació
Urbana de Sant Pere de Ribes, en el que s’ha aconseguit desclassificar 250 hectàrees que figuraven
com urbanitzables a l’interior document urbanístic, elaborat en el 1982 i que ara han passat a formar
part del Parc Natural del Garraf o bé han sigut protegits com zones d’interès natural, agrícola o
paisatgístic. Les imatges següents (...) comparen els plans de classificació del sòl del Pla General de
1982 i la del plantejament vigent.
Per últim, el plantejament i foment dels camins del petit i gran recorregut (GR i PR), així com de
camins per a bicicleta, és fonamental per a la integració del goig de la població a la lògica de la
protecció dels espais base de la qualitat ambiental del territori.
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3.4. MODEL TERRITORIAL. LA “CIUTAT DE CIUTATS”

3.4.1. Diagnosi
3.4.1.1. Un marc realista de l’organització territorial de Catalunya
Tal i com apuntàvem en l’epígraf dedicada a la integració del Garraf a la Regió Metropolitana de
Barcelona, la comarca garrafina es constitueix actualment com un sistema urbà centrat a Vilanova
que inclouria als municipis de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Canyelles, quedant Sitges apartat, per
la seva relació preferencial amb Barcelona i Olivella a cavall d’entre d’ambdós sistemes.
La falta de coherència entre els espais funcionals de base diària i la delimitació territorial
administrativa vigent a Catalunya ha generat com és sabut, una important discussió al respecte.
Darrera els esforços de diferents esforços (informes Roca i Puyol) per articular l’administració del
territori català d’una forma més acord amb la seva funcionalitat real i el mur de contenció aixecat amb
unanimitat per tots els grups polítics de Catalunya, queda clar que l’estructura i la delimitació
municipal seguirà essent l’actual per més problemes que comporti la seva distribució atomitzada i la
seva naturalesa inadaptada als espais funcionals de base diària que s’articula en la realitat del
territori. Per un altre costat, les demarcacions a nivell regional, ha de seguir igualment coincidents
amb la demarcació de l’administració perifèrica de l’Estat.
En aquest context, l’organització territorial de Catalunya deu povitar al voltant a tres nivells
administratius dels quals, tant a l’inferior –municipal- com el superior –regional- són avui per avui ho
suficientment rígids com per considerar-los pràcticament inamovibles. De forma que és el nivell
intermedi, el comarcal, l’únic amb capacitat per a tractar d’emmotllar-se a la funcionalitat territorial
real del territori català. I tot això el marc d’un pla, el Pla General Metropolità clarament obsolet, però
igualment immodificable en funció de la cojuntura municipal al·ludida.
Independentment de la discussió al respecte de si aquest nivell intermedi deu passar de l’òptica
comarcalista derivada de l’administració republicana dels anys 30 a altres que reflexi la realitat dels
28
sistemes urbans actuals , el territori de la comarca del Garraf disposa d’un fort potencial per a
esdevenir un sistema urbà. En efecte, en primer lloc, la consideració geogràfica és per al cas
d’aquesta comarca un element fonamental, donat que, al contrari que altres casos numbrosos, la
seva delimitació administrativa coincideix amb una unitat física territorial clarament definida. Unitat
que des del punt de vista urbà i socioeconòmic, presenta fortes complementarietats, dependent de la
distribució dels sectors d’activitat ja analitzada per cada municipi.
Així, les potencialitats individuals de cada municipi poden ser gestionades des d’una perspectiva
supramunicipal/comarcal, adaptant-les a la funcionalitat real del territori (sistema urbà) i vinculades a
estratègies conjuntes del desenvolupament comarcal (veure infra “govern del territori”).
En aquest marc, el model territorial que tendencialment es desenvolupa a la comarca del Garraf es
aquell que, mentre concentra població i activitat als municipis grans de la franja costera, dispersa
residència als municipis petits de l’interior (bàsicament Olivella i Canyelles). El model és coherent
amb la dinàmica metropolitana de desconcentració de la població i de la seva dispersió al llarg dels
espais menys congestionats a l’interior de la regió metropolitana.
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Malgrat això, dit model, tot i haver mostrat una forta capacitat econòmica al llarg de les dues dècades
genera importants disfuncionalitats tant ambientals com estructurals. Des del punt de vista del medi
físic, el cost ambiental del model extensiu de residència de baixa densitat ja és constatable
històricament a Catalunya. A aquest respecte, tots els criteris de sostenivilitat apunten cap a una
contenció i inclòs una reversió del model. Des del punt de vista estructural la disposició física del
conjunt habitacional i els costos que implica els transport en un model extensiu dificulta la vertebració
dels sistemes urbans funcionals a través d’un transport públic eficient i rentable. En aquest sentit,
29
Rueda (2002) adverteix de la peça clau per a qualsevol plantejament és el model de plantejament
escollit, ja que determinen la configuració final del territori. Així, argumenta que les decisions basades
en el vehicle privat i en una xarxa atapeïda de carreteres i vies segregades acaben densificant el
territori, mentre que, pel contrari, un model basat en el transport públic crea nòduls, un concepte molt
més coherent amb la idea de sistema urbà i amb les pròpies necessitats del model del
desenvolupament imperant al garantitzar les complexitat en el teixit i la funcionalitat urbana, i que
s’oposa a la monoespecificitat de la ciutat difusa.
D’aquesta manera, el reforç del caràcter polinuclear del model requereix crear noves centralitats en
les trames de baixa densitat, mitjançant la introducció d’activitats adequades i la proposta de
densitats més altes en àrees determinades.
Malgrat això, per la seva pròpia naturalesa funcional, un sistema urbà no necessita ser equilibrat
individualment en cada municipi, sempre i quan guardi un equilibri general garantitzat per les
contrarietats urbanes, al mateix temps que limiti a un umbral admisible els desequilibris de cada
unitat.

Per al cas del Garraf, ens trobem amb desequilibris importants:

•

Desequilibris a l’interior dels municipis: ja posat de relleu en el capítol primer respecte
la independència estructural de l’economia d’alguns municipis sobre el sector turístic,
com succeix a Sitges. En els casos d’Olivella i Canyelles el desequilibri és encara més
gran, per què existeix una forta especialització residencial però sense base econòmica
diversificada i amb una macrocefalia manifesta del sector de la construcció o de
l’administració.

•

Desequilibri en el conjunt territorial: fonamentats en la dualitat territorial de la comarca
entre una franja costera dinàmica i concentradora i un interior monofuncional i dispers.

•

Desequilibris en l’estructura socioeconòmica: que es manifesten en dèficit de 6.000
llocs de treball, front la població resident.

•

Desequilibris en el plantejament: que, com ja s’ha vist, estableix unes línies d’actuació
continuistes amb les situacions hereditàries, donant respostes sectorials estanques en
funció de les demandes existents d’habitatge i sòl d’activitat conservant i potenciant de
aquesta manera els desequilibris preexistents.

28

Aquest aspecte serà desenvolupat en el següent capítol
Rueda, S. (2002): Ciudad compacta, ciudad difusa, Barcelona, en Papers, nº 36. Institut d’Estudis
Metropolitans de Barcelona, Barcelona.
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3.4.2. Propostes
3.4.2.1. Model de sistema urbà basat en polaritats front al model territorial difús
Edificar el futur del sistema urbà del Garraf amb l’herència dels desequilibris abans plantejats,
potenciada pel propi plantejament suposaria hipotecar un futur productiu diversificat i equilibrat. Es
proposa:

•
•
•

Limitar al màxim el creixement residencial dispers dels municipis de l’interior.
Fomentar la localització d’activitat econòmica en la Creu del Garraf.
Articular el territori infracomarcal amb transport públic en un intent de generació de nòduls
que s’oposin al model difús.

3.4.2.2. Pla Director Urbanístic amb capacitat de gestióde sòl d’activitats
L’article 56 de la llei d’urbanisme 2/2002 estableix un marc de coordinació del plantejament urbanístic
municipal i supramunicipal concretament disposa que:
1. Correspon als Plans Directors Urbanístics, de conformitat amb el plantejament territorial i
atenent les exigències del desenvolupament regional, establir:
a) Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística de territoris d’abast
supramunicipal.
b) Determinació sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les
persones i mercaderies i el transport públic.
c) La concreció de les grans infraestructures de la programació polítiques
supramunicipals de sòl i habitatges concertats amb els ajuntaments afectats en el si
de la tramitació regulada per l’article 81 (tramitació dels Plans Directrius Urbanístics).

Sota aquesta premissa i l’eina legal que suposa, es proposa desenvolupar el Pla Urbanístic
Director del Garraf com un pla territorial d’abast comarcal capaç d’establir líniaments i decisions
consensuades que serveixen com a marc per a la conducció de les polítiques sobre habitatge, sòl,
mobilitat i transport i infraestructures. La seva gestió podria ser desenvolupada conjuntament o
mitjançant acords de geometria variable a través de la nova figura establerta per la reforma ja
aprovada per la llei municipal de Catalunya (veure infra, govern del territori).

3.4.2.3. Incorporació urbanística i funcional de Sitges al sistema urbà del Garraf

En un context definit per un pla director, segons ho explicitat anteriorment, la incorporació urbanística
i funcional de Sitges al sistema urbà del Garraf aportaria al conjunt una massa crítica superior per a
la imputació de viari, instruments de gestió i sobretot poder capacitat de govern al facilitar l’exercici
de les polítiques sectorials del marc d’una unitat física i administrativa ben delimitada.
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3.5. GOVERN DEL TERRITORI

3.5.1. Diagnosi

3.5.1.1. Els models de referència dels Informes Roca i Pujol
El debat actual sobre l’organització territorial de Catalunya té, avui, dues fites importants: l’Informe
Roca i l’Informe Pujol Marigot de la Diputació de Barcelona, a més d’alguns articles recents. El mapa
municipal i el mapa comarcal continuen sent a hores d’ara els condicionants bàsics del debat. El
manteniment dels gairebé mil ajuntaments com a unitats de govern i de les quaranta-una comarques
continua sent un element, la transcendència política i social del qual segurament no hem sabut
avaluar.
Les comarques de la Generalitat republicana són el precedent de l’organització actual, que manté
comarques de diferents escales, fenòmens difícils de justificar com els de Sabadell i Terrassa en una
mateixa comarca, o Reus i Tarragona en comarques diferents, comarques que són sistemes urbans
al costat de comarques molt extenses, sense oblidar que l’enquesta va registrar 82 mercats i 112
comarques populars i no una quarantena. La Llei d’Organització Territorial de 1987 ja explica la
necessitat de la reorganització municipal i diu que la comarca es presenta avui com un element
indirecte de reforma de l’estructura municipal del nostre país. El problema, doncs, està avaluat, està
especificat; però continua sense la redistribució i atribució, clarac i no compartida, de competències.
L’Informe Roca constitueix una fita importantíssima, tant pel diagnòstic del problema com per les
propostes que presenta. La seva realització és el reflex que hi ha problemes territorials a resoldre. La
proposta final és, però, segurament lluny del que es necessita. Ja és valent establir que els municipis
han de tenir un mínim de 250 habitants, però cal entendre que són residents de nit, població de dret, i
no residents que treballen en aquests municipis. Pel que fa al mapa comarcal, em pregunto si el
mateix principi dimensional i territorial que justifica les sis noves comarques que s’hi proposen, amb
2
unes grandàries de 150 a 350 km , no justificaria una proposta a l’entorn de cent comarques.
Constitueix una limitació que les noves competències comarcals es redueixin als serveis personals,
és encertada la demanda de noves competències municipals i és difícil que les vegueries proposades
puguin tenir rellevància i intervenció en el govern del territori amb només les actuals competències de
les diputacions.
L’any 2000 es publica un informe des de la Diputació de Barcelona que porta el títol d’Informe Pujol
Marigot (en el qual vaig tenir l’honor de participar-hi) i que jo crec que hauria de portar també el nom
Casassas, perquè la base d’aquest informe és el treball que Lluís Casassas començà l’any 1990 i
que no pogué acabar. Les bases, tanmateix, continuen sent les mateixes. S’hi fa una proposta de
110 comarques, aproximadament, i 7 set regions o vegueries. Coincideix amb l’Informe Roca en les
avaluacions i problemes del mapa comarcal i municipal, en la formulació dels problemes de
representativitat política de les comarques, en el respecte de l’autonomia municipal, en les set grans
àrees d’organització territorial i també en el diagnòstic.
Però l’informe de la Diputació difereix de l’Informe Roca en l’operativitat de no proposar canvis que
necessiten lleis del Congrés de Diputats, en el manteniment de les demarcacions provincials i en la
creació de regions descentralitzades. Difereix també amb l’Informe Roca en les competències
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comarcals i en les competències regionals. I difereix de l’Informe Roca en l’escala i dimensió de les
comarques, perquè en proposa de l’ordre de cent. Són els sistemes urbans, són les municipalies de
Casassas i Clusa de 1981

3.5.1.2. Problemes de finançament local i metropolità
Les ciutats necessiten més qualitat ambiental i urbanística. Tant les ciutats de primera residència
com les urbanitzacions de segona. De fet mantenir un parc d'habitatges que és equivalent a 1,5
habitatges per llar, com ha posat de relleu Vergés recentment, i que és el marc més gran d'entre els
països europeus (França 1,1, Itàlia 1,2.....)
L'assoliment de nivells de més a millora urbanística de les ciutats requereix més inversió. Quan els
desenvolupaments es fan en petita escala i en municipis petits no és possible internalitzar sistemes
generals de ciutat, que recauen en el finançament dels Ajuntament i la Generalitat.
El transport públic en constitueix un exemple clar. El desenvolupament de nous sectors urbans
genera noves necessitats de transport públic que no és pot internalitzar. Una taxa monetària
addicional a la distribució de càrregues i beneficis en cada sector de desenvolupament ajudaria el
finançament.
La ciutat no s'ha beneficiat especialment de les plusvàlues generades pel recent boom de preus, de
forma que una major càrrega urbanística només repercutiria en una renda residual menor per a la
propietat del sòl.

3.5.1.3. El finançament de les institucions comarcals
Les comarques actuals, constitueixen unitats de govern efectiu del territori? Incideixen sobre la renda
real dels residents i les activitats econòmiques?. Vegem-ne un exemple: el Consell Comarcal del
Vallès Occidental té un pressupost total que representa només un 7% del pressupost del conjunt dels
ajuntaments de la comarca. Les inversions que es fan a través del seu programa d’inversions
representen només un 9% de la inversió feta a la comarca.
Cal canviar la divisió comarcal actual?. Es podria dir que amb les competències i els recursos
actuals, que no són govern efectiu o rellevant del territori, segurament no cal.

3.5.2. Propostes

3.5.2.1. IBI de les segones residencies, eco-taxa i impostos metropolitans
El finançament dels sistemes generals metropolitans requereix una pressió fiscal més alta, i
segurament els nivells actuals són, comparativament a l'Europa Central, de menor quantia, àdhuc
amb la correcció del nivell de renda.
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L'IBI hauria de fer cara la tinença de segona residència, de forma que refredaria la demanda i
conseqüentment els preus immobiliaris
L'eco-taxa turística podria ser un instrument de finançament de millora de la qualitat dels municipis
turístics, especialment Sitges. L'article recent d'Oriol Bohigas "Sitges, la fea", matitzat en la resposta
d'Andreu Bosch, ha posat les deficiències urbanístiques i de paisatge urbà, una part de les quals són
tractables amb més recursos públics.
El finançament de la xarxa fixa del transport públic i de la vialitat metropolitana de segon nivell
necessitaria també més recursos que algun impost de gestió metropolitana (circulació, per exemple,
en part o totalment) podria ser-ne un instrument viable, o els recàrrecs de l?IBI com en el cas dels
municipis metropolitans de l'àmbit del Pla General metropolità.

3.5.2.2. “Geometria variable” amb mancomunitats municipals

Les "xarxes de confiança" entre municipis concrets, no necessàriament a l'àmbit global del Garraf,
podria complementar des de la gestió el paper del Consell Comarcal.
La gestió amb institucions tipus PIVSAM podria ser-ne un exemple.

3.5.2.3. Representació municipal al sistema urbà: “xarxes de confiança”

La representació municipal al Consell comarcal hauria de ser al màxim nivell executiu possible. La
participació directa dels alcaldes, constitueix un mitjà que s'ha posat posat en pràctica en algun
Consell Comarcal, amb resultats satisfactoris.
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3.6. INFRAESTRUCTURES METROPOLITANES I DE CIUTAT

3.6.1. Diagnosi
3.6.1.1. Els impactes positius de les autopistes
L’impacte de l’autopista Pau Casals ha sigut xifrat en un augment de 2.400 llocs de treball i 2.600
habitatges (Lleonart, 2002), tot i tenint en compte els preus dels peatges comparativament més alts
per km que a la majoria de les altres autopistes catalanes.
Les autopistes i el desdoblament de carreteres no pot substituir la necessitat d'augmentar la xarxa de
transport ferroviari, especialment en sentit transversal.
La nova autopista ha facilitat la descentralització residencial més que la d'activitats, com palesa el fet
que la segona residència en el decenni 1991- 2001 ha tingut creixements febles a Sitges (1%) i
negatius a Vilanova (-19%), encara que s'hagi incrementat amb proporcions importants a Canyelles,
més orientada cap el litoral turístic de Tarragona que al complex residencial-econòmic del Garraf.

3.6.1.2. Els dèficits de les xarxes de mobilitat metropolitanes: el PDI de l'ATM

Existeixen alguns diferencials en l’accés a serveis públics a l’interior de la RMB, per tal que aquesta
funcioni d’una forma íntegra i articuli la descentralització de Barcelona. El recent Pla Director de
l'ATM potencia el "rectangle" Castelldefels-Barcelona-Montgat a la franja litoral, coincident amb
l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport.
Ha deixat fora de les inversions importants (línia 9 de Metro , metro Sarrià- Castelldefels...), com ha
posat de relleu Prunés, el vèrtex Nord Terrassa- Sabadell del triangle central, així com les ciutats de
la segona corona de Vilanova, Vilafranca , Martorell, Sabadell- Terrassa, Mollet, Granollers i Mataró.
És la comunicació transversal que haurà de descarregar la ciutat central de les Rondes.
Tot i l’esforç invertit en les comunicacions amb el nucli barcelonès, existeixen importants deficiències
en el transport públic de la comarca amb les corones metropolitanes. Les necessitats a curt termini
han primat sobre les de mitjà termini.

3.6.1.3. Els problemes de la xarxa viària i de transport públic de "ciutat del Garraf"

Malgrat el seu funcionament com un sistema urbà, les comunicacions a l’interior de la comarca són
pràcticament inexistents si exceptuem l’eix coster. Les comunicacions per bus semblen insuficients
per a la demanada comarcal i especialment amb Vilafranca.
La falta de senyalització metropolitana de les vies constitueix un indicador de la manca de
planejament conjunt. La realitat actual demana aquestes comunicacions internes de segon nivell i
que a la vegada enfortiran la cohesió territorial de la "ciutat del Garraf".
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3.6.2. Propostes

“Per una homogeneïtzació infraestructural amb la RMB”.
3.6.2.1. L'Eix Diagonal / B-40
L'Eix Diagonal ha de ser la comunicació bàsica amb l’interior de Catalunya i la potenciació de les
possibilitats relacionades extra-metropolitanes del Garraf. Casasssas va argumentar el 1991, la
necessitat de comunicació àgil amb l’interior de Catalunya "per evitar la dependència suburbial".
Complementàriament, el 4art cinturó ferroviari (Eix, Vilanova-Vilafranca) ha de permetre superar
el dèficit de mobilitat en transport públic i d’integració real a l’interior de la RMB, amb les altres
ciutats de la segona corona.
La falta de massa crítica de demanada en el tram Vilafranca-Martorell condiciona donar prioritat als
trams viaris i ferroviaris Vilanova- Vilafranca.

3.6.2.2. Xarxes intra-comarcals de "ciutat": carreteres de segon nivell(C-31...) i bus

El Transport públic intra-comarcal i les carreteres de segon nivell, amb senyalització
metropolitana constitueixen mesures bàsiques de cohesió de "ciutat" i de vertebració pública
del sistema urbà del Garraf.
La millora de la C-31 a les costes del Garraf és una mesura necessària pel funcionament
integrat del sistema viari.
L'estudi de rendibilitat del bus: Vilanova- Vilafranca és prioritari com a projecte

3.6.2.2. La supressió.reducció dels peatges de l'autopista i la modificació de les zones tarifàries

L'abaratiment i igualació dels peatges constitueix una mesura per a la homogenització efectiva del
mercat de treball i d'habitatge metropolità, a l'àmbit que ha tingut una integració més recent i també
més dinàmica.
La necessitat de transformar les segones residències en primera en resultarà afavorida i accelerarà
l'escenari del Garraf de 200.000 residents, amb el parc d'habitatges ocupat de forma permanent.
La reducció – eliminació dels peatges pels usuaris del mercat de treball metropolità serà,
doncs. un element equilibrador de costos de transport i d’integració real a l’interior de la RMB.
La diferent zona tarifària atribuïda a Sitges- Vilanova té segurament el seu origen en mantenir els
nivells de recaptació actual d'aquest trajecte. La seva homogenització ajudarà a fer la ciutat Garraf
més compacte, reduint el cost generalitzat del transport.
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3.6.2.3. El finançament de la infraestructura metropolitana: les càrregues de transport públic

L'assentament dispers d'una part de la nova residència del Garraf planteja problemes de
demanda, i per tant de finançament del sistema de transport.
La participació del nou desenvolupament al finançament de xarxa de transport podria
implementar-se, com a la resta del territori metropolità, amb una taxa per m2 construït i posat
en el mercat, perquè cada sector de desenvolupament no pot internalitzar totes les càrregues
que genera.
El seguiment de la inversió en sistemes metropolitans al Garraf pot tenir com a una de les
seves referències la inversió necessària d'uns 350.000 Mpta/ any (3-4% del PIB) durant 10 anys,
per part de la Generalitat i de l'Estat, fent les correccions en relació als grans sistemes d'àmbit estatal
del ferrocarrril, el port i l'aeroport.

3.6.2.4. Port de Vilanova

Un Pla Director del Port hauria d'avaluar les potencialitats del Port de Vilanova per tràfic de
mercaderies i contenidors, dins de la xarxa Barcelona- Tarragona.
La potencialitat pesquera i esportiva constitueixen una demanada complementària que aporta
demanda de llocs de treball i renda.
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4. ANNEX 1. EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL DEL GARRAF (2000)
4.1. Diagnosi
4.1.1. Dinàmica demogràfica
Evolució de la població

•

Durant les dècades de 1950-70 es va produir un accelerat creixement en tots els municipis
costaners:
− Sant Pere de Ribes: concentra el màxim creixement degut a la construcció del barri
industrial de Les Roquetes.
− Cubelles presenta també un creixement destacat degut al boom que va suposar la
instal·lació de la central elèctrica i la búsqueda de vivenda més barata per part de
residents a Vilanova
− Olivella comença a créixer de forma molt acusada a finals dels 70

Concentració de la població:

•
•

Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes concentren al 94,8% de la població
Els municipis de l’interior (Canyelles i Olivella) es consideren nuclis rurals

4.1.2. El fenomen residencial i l’estacionalitat turística
La segona residència és de forta implantació en tots els muncipis de la comarca. S’observa una
tendència a l’estabilització de les mateixes, el que demostra el creixement del grau de mobilitat
obligada entre el Garraf i l’Àrea Metropolitana. Per municipis:

•

•
•

•

Sitges: amb forts efectes estacionals encara que amb tendència a trencar-se aquesta dinàmica
en funció de la seva especialització com ciutat de congressos i centre cultural permanent. A
l’agost es quatriplica la seva població de dret.
Cubelles: També amb forts efectes estacionals. A l’agost multiplica per 7 la seva població.
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes: tenen població flotant més regular i repartida durant
tot l’any. No arriben a duplicar la seva població a l’agost. Sant Pere quasi no participa del
fenomen turístic
Canyelles i Olivella: accentuat fenomen residencial que es reparteix regularment durant tot
l’any. La població flotant era, al 1993 d’unes 5000 persones a cada nucli.

4.1.3. La dinàmica econòmica: l’especialització en activitats turístic residencials
El retrocés del sector primari
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•

•

L’agricultura es manté en regressió. Es concentra a Vilanova i Sant Pere (60% del total). La
vinya, principal cultiu ha vist reduida la seva superfície en un 50% entre 1975 i 1992. La inclusió
en la denominació d’origen Penedès la manté a nivells competitius.
La pesca ha estat important. És el quart port català per captures

Secundari

•

Indústria: De forta implantació a la comarca (concentrada en un 70% a Vilanova i Sant Pere).
Des de finals dels 70 pateix una pèrdua d’importància relativa. La seva estructura segueix estant
avui en dia molt diversificada:
− Metàl·lica (peces d’automòbil): Vilanova i Sant Pere
− Químic: Vilanova, Canyelles i Cubelles
− Tèxtil: reconvertida a la confecció cuir i calçat. Present a Sitges
− Fusta i mobles: Sant Pere
− Energètica: Cubelles
− Paper i arts gràfiques: poc pes relatiu

•

Construcció: Importància degut al sector turístic-residencial

Terciari
La tendència cap a la terciarització ve daonada per la demanda de servicis que es generen a l’entorn
de les activitats turístiques i residencials, que es consoliden com la principal activitat econòmica.

•
•

Turisme: A Sitges i Cubelles el subsector absorvia més del 50% del terciari, mentre que a
Vilanova només arribava al 10%
Comerç: concentrat a Vilanova i Sitges

Distribució per municipis:

•
•
•
•

•

Sitges i Cubelles: predomini del sector terciari dominat pel turístic-residencial
Olivella: predomini del terciari però depenent dels centres turístics propers. L’agricultura encara
té un pes important
Vilanova: bipolaritat entre els sectors secundari i terciari
Sant Pere: igual que en el cas anterior però més inclinat cap al sector de la construcció. La
població industrial, concentrada en els nuclis de Roquetes i Vilanoveta, està en realitat més
3
vinculada a Vilanova.
Canyelles: alt porcentatge industrial i amb el terciari en augment

4.2. FACTORS DE REGRESSIÓ I POTENCIALS DE DESENVOLUPAMENT

3

En base a aquesta qüestió és dubtosa l’estratègia que es manifesta en el pla estratègic de Sant Pere de Ribes
basada en la diferenciació respecte a Vilanova, tant en l’aspecte comercial (oferiment de productes diferenciats)
com en el de l’imatge urbana i inclús en l’oferta de sòl industrial.
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Tot l’anterior ha servit per apuntar les competències del Consell Comarcal en funció de la situació de
la comarca. Les mencionades competències es definiran en els eixos d’actuació en base a una
sèrie de factors de regressió i de desenvolupament detectats a partir del present diagnòstic

Factors de regressió:

•

Impacte mediambiental negatiu per l’impacte d’infraestructures i activitats econòmiques
(autopista, xarxa d’alta tensió, abocadors, activitats extractives...)

•

Falta de coordinació de la planificació de l’ús del sòl, que entre altres coses ha provocat un
desordre urbanístic per la proliferació d’urbanitzacions.

•

Baix nivell de conectivitat interna i transport públic interlocal deficitari.

•

Desequilibri territorial provocat per la concentració d’activitats en la franja costanera, el qual limita
l’oferta de sòl per determinades activitats.

•

Sector agrícola en retrocés

•

Tendència a l’envelliment de la població

•

Problemes d’abastaixement i tracte d’aigües i de salinització d’aqüífers.

•

Estratègies passives d’integració social, laboral i afectiva a la comarca dels nous habitants.

•

Degradació progressiva dels centres de les ciutats.

Potencials de desenvolupament :

•

Voluntat comarcal d’implantació d’una política de desenvolupament socioeconòmic lligada a la
base econòmica autòctona, evitant dependències respecte les àrees metropolitanes properes.

•

La presa de conciència de la formació com instrument imprescincible

•

Disposició de les administracions a habilitar, articular i liderar xarxes dinàmiques de cooperació
entre actors públics i privats

•

Potencial demogràfic en augment per la tendència a l’estabilització de les segones residències en
funció de la proximitat de Barcelona i de la bona conectivitat amb aquésta.

•

L’existència d’un teixit associatiu vigorós i de manifestacions culturals d’alta significació identitària

•

Ressolució dels problemes d’abasteixement d’aigua a partir del trasvassament del Llobregat.
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4.3. OPCIONS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

4.3.1. Pla Estratègic
Segons les diferents ponències contingudes en el pla, el Garraf ha de basar el seu creixement
econòmic en tres opcions productives:
• Les activitats turístic-residencials
• La reconversió del turisme i l’oci (cap a una oferta de qualitat)
• La implantació d’activitats econòmiques innovadores
Per tot això es presenten una sèrie de línies estratègiques:

•
•
•
•

Planificació comarcal integrada que permet la racionalització dels usos del sòl (creixement
controlat, complementarietat en les infraestructures...)
Pla integral de captació i tractament d’aigües que solucioni aquest problema històric
Formació ocupacional com a instrument d’adaptació de la mà d’obra a les noves activitats
econòmiques
Protecció i revalorització del patrimoni natural

Sanitat

•
•

Centres d’atenció primària a Canyelles, Cubelles i Olivella
Hospitals comarcals a Vilanova i a Sant Pere

Educació

•
•
•
•

•

17 centres preescolars, amb un important dèficit sobre la demanda
26 escoles d’EGB
8 centres d’educació secundària
2 centres universitaris
− Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial de Vilanova
− Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Barcelona, a Sitges
Ensenyament no reglat: formació ocupacional, conservatori de música, escola d’art i diseny i
escola d’ensenyament especial

Esports
Bona dotació d’instal·lacions i d’escenaris esportius; es planteja la creació del Parc Esportiu del
Garraf a Vilanova i també un altre parc a Sitges
Cultura
Important legat cultural del segle XIX posat en valor per la inciativa del Consell Comarcal Garraf:
l’esperit del romanticisme. Si bé existeix una bona xarxa d’equipaments culturals, es troba a faltar
l’existència d’un auditori públic que doni cabuda a activitats més massives o especialitzades, on la
música podria tenir un paper important donat que en la comarca hi ha un gran actiu cultural al seu
voltant.
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En aquell moment estava en fase incipient un ambiciós projecte (Festival Internacional de Cine
Fantàstic) avalat pel FEDER i capaç de crear sinèrgies amb les dinàmiques culturals pre-existents.
Serveis socials
Els servies socials estan estructurats en el Garraf al voltant de les Unitats Bàsiques d’Atenció Social
Primària (UBASP), i està integrada per una unitat de l’ajuntament de Vilanova i una altra del Consell
Comarcal, constituïda pels municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere i Sitges. Es
presenten dificultats per la falta de recursos per cubrir las necessitats detectades i per la
dependència d’estructures organitzatives diverses.

4.3.2. El govern supramunicipal

•

La Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès-Garraf, és un dels pilars de l’estructura
administrativa del territori. Alguns dels serveis que gestiona són :
− Residus
− Sanejament
− Desenvolupament, a través de l’Oficina d’Iniciatives Econòmiques

•

El Consell Comarcal neix com instància administrativa de segon nivell en el marc de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya, que defineix les finalitats de les comarques en tres
conceptes:
− Realitzar activitats i oferir serveis d’interés supramunicipal
− Assegurar la prestació dels serveis mínims municipals
− Exercir competències municipals (en cas de que aquests les deleguin). En funció
d’això, les activitats més importants desenvolupades fins al moment pel Consell han
estat:
 Coordinació d’algunes politiques municipals. El Consell com un estament
d’estudi i de debat sobre el territori, un marc idoni per buscar acords
capaços de convertir-se en normes de caràcter supralocal que ajuden a
rellançar la nostra comarca en el seu conjunt per complir el paper que li
designi el Pla Territorial General de Catalunya.
 Una sèrie d’activitats pensades en el futur desenvolupament de nous
instruments on l’Administració local tindrà la capacitat d’intervenir (noves
tecnologies, programes de la UE...)

4.4. PRINCIPALS EIXOS D’ACTUACIÓ

4.4.1. Territori / Planificació urbanística

•
•

Creació de bases d’informació planimètrica
Coordinació del planejament urbanístic:
− Pla de creació d’àrees de centralitat
− Pla de regulació de sòl no urbanitzable
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−
−
−
•
•

Pla d’intervenció en urbanitzacions perifèriques
Pla de protecció de la façana marítima
Pla de viabilitat i conectivitat interna del Garraf

Base de dades sobre el sòl per a usos actius (intentant superar la falta de transparència del
mercat actual en funció de la seva excessiva fragmentació)
Programes de preservació del medi natural
− Pla de prevenció d’incendis forestals
− Regeneració d’espais degradats
− Control d’aqüífers
− Control del medi marí
− Control de residus

4.4.2. Planificació i desenvolupament econòmic

•
•
•
•
•

Potenciació d’eixos d’activitat (àrees de centralitat)
Creació de mecanismes d’intervenció comarcals en el mercat de treball (agències de col·locació,
empreses de traball temporal...)
Potenciació de la formació com instrument d’accés al mercat de traball
Potenciació de les activitats turístiques a través de la singularització d’un producte turístic atractiu
i de qualitat.
Potenciar noves tecnologies de la comunicació

4.4.3. Benestar social / cultura
Polítiques de serveis personals basats en un esquema redistribuidor i reequilibrador de les
transferències de la Generalitat i altres administracions a la comarca. Dintre d’aquestes polítiques,
estarien:

•
•
•
•

Potenciació i coordinació de l’aprofitament del patrimoni públic
Potenciació de les activitats en el món de les arts
Coordinació de les polítiques de benestar social
Potenciació de les activitats orientades a col·lectius amb factors de risc

4.5. DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ SECTORIAL
Esquema de plantejament

•

Territori

−
−
−
−

Protecció del sistema forestal
Protecció del sistema hídric i la costa
Gestió de residus
Planejament territorial
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−

Acció territorial

•

Promoció econòmica
− Treball
− Formació
− Dinamització empresarial
− Desenvolupament socio-econòmic
− Integració europea
− Consum

•

Benestar social
− Ensenyament
− Serveis socials
− Cultura
− Comunicació
− Esports
− Sanitat
− Juventut

•

Administracions
− Informació de base
− Formació
− Informàtica i telecomunicacions

4.6. PROPOSTES INSTRUMENTALS I EL SEU ÀMBIT D’APLICACIÓ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’Integració de Telecomunicacions Avançades: Territori, Promoció econòmica i
Administracions
Oficina comarcal del Sòl: Territori i Promoció econòmica
Oficina comarcal del Medi Ambient: Territori
Agència Comarcal de Treball: Promoció econòmica
Empreses de Treball Temporal: Promoció econòmica
Oficina Comarcal per a la Integració Europea: Promoció econòmica
Consell de Promoció socio-econòmica: Promoció econòmica
Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor: Promoció econòmica
Consell Consultiu de la Gent Gran: Benestar social
Consell Consultiu de la Dona: Benestar social
Oficina Gestora del projecte Garraf: l’Esperit del Romanticisme: Benestar social
Oficina comarcal de Serveis a la Juventut: Benestar social
Nucli Comarcal de Seguritat Viària: Benestar social
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5. ANNEX 2. PLA ESTRATÈGIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ
5.1. DIAGNÒSTIC
Tendència al canvi d’escala: en el context de l’apertura de l’autovia Pau Casals, es dóna un procés
de recuperació del creixement de la població, de l’oferta de vivendes, de sòl ocupat i de mobilitat
obligada. Aquests processos marquen una tendència al creixement que consoliden a Vilanova com
ciutat metropolitana.
Envelliment de la població i tendència a la dualització social: es constata un procés de
concentració de la població por edat i formació, polaritzant-se la població en nuclis dinàmics de
població jove i formada, i nuclis degradats (sobretot el centre) de població envellida i sense formació.
Demanda i oferta de serveis bàsics a la ciutat: Vilanova presenta un bon nivell d’equipaments
bàsics (sanitaris, de benestar social, esportius, culturals i educatius), tot i això és necessari revisar
el nivell de dotació de cara al previsible augment poblacional dels propers anys i de forma que
respongui a la seva vocació de donar serveis a escala supracomarcal.

TERRITORIAL
Integració tardana a la dinàmica metropolitana, deguda tant a l’autovia com al servei de metro del
Garraf de RENFE.
Oportunitats de Vilanova en la xarxa metropolitana de ciutats: parteix d’una qualitatd urbana, i
d’una base d’infraestructures urbanes ben assentada. Alguns elements clau d’inserció en aquestes
dinàmiques són:
− Desenvolupar l’atractivitat metropolitana mantenint la qualitat urbana i promovent la
singularización de Vilanova
− Els projectes urbans de l’Ortoll i de l’Eixample Nord han d'exercir de motors per a la
singularització de la ciutat deuen completar els equipaments i serveis, escapant així
de la monofuncionalidad residencial
− Les altres operacions no residencials han de tendir en la mateixa adreça (Pirelli, la
reforma del Casc Antic, passeig marítim, l’Anella del Coneixement...). Al seu torn, els
tres primers han de servir per a mantenir la centralidad de l'actual nucli urbà i evitar
un desplaçament massiu de la centralidad cap a les noves àrees de
desenvolupament urbà (Ortoll i Eixample Nord). Per al nucli urbà es planteja la
possibilitat de dotar-lo d'algun element que revitalitzi la seva centralitat
El repte de la millora de la conectivitat: és necessari que Vilanova exerceixi com a punt de
comunicació intracomarcal

ECONÒMICA

•

Posicionament territorial: Vilanova ha vist potenciades les seves dinàmiques
socioeconòmiques d'acord amb la seva recent vinculació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
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situant-se al mateix temps amb posicionament territorial: Vilanova ha vist potenciades les seves
dinàmiques socioeconòmiques en funció de la seva recient vinculació a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, situant-se al mateix temps com
− Centre de serveis comarcal
− En posició central entre la Regió Metropolitana de Barcelona i el Camp de
Tarragona
− En bon posicionament pel que fa als potencials que l’Eix Diagonal obre en quant als
intercanvis econòmics i culturals amb les comarques centrals catalanes

•

Restructuració del teixit industrial, que ha implicat la desaparició de sectors madurs (tèxtil i
confecció), substituïdes per indústries de productes metàl·lics o l'auxiliar de l'automòbil.
− La seva principal limitació és la falta de sòl industrial

•

Aposta per l’economia del coneixement: Vilanova aposta per posicionar-se com un centre
atractiu per a activitats relacionades amb la nova economia, fent un esforç per completar amb
nous centres (Neapolis) altres equipaments ja existents (UPC i Centre Tecnològic). Al respecte
d’aquestes estratègies:
− Oportunitats: actual dinàmica de creixement de les empreses lligades a activitats de
major valor afegit i l’arribada de persones joves de qualificació mitja-alta.
− Debilitats: baix nivell en quant a personal qualificat i activitats d’alt coneixement

•

Desenvolupament del sector turístic i de l’oci, afavorit per la seva ubicació entre els dos
majors mercats turístics de Catalunya: Barcelona i la Costa Daurada. Tot i això l'oferta turística és
de nivell mig-baix (sol i platja). Es plantegen els projectes de reforma de la façana marítima i la
potenciació de les activitats portuàries i marítimes com eixos bàsics per a transformar el sector

•

Millora dels indicadors socioeconòmics, en quant a la renda per càpita i la taxa d’atur.

5.2. REPTES

−
−

−

Desenvolupament d'una xarxa de serveis que l'equiparin amb altres centres
metroplitans
Posicionament com a pol d'atracció en l'àrea sud metropolitana i afrontant el doble
repte de contenció i aprofitament de les tendències metropolitanes d’extenció de la
influència de l'àrea central de la Regió Metropolitana cap al Camp de Tarragona
Desenvolupament del seu potencial com una peça clau i com a nexe entre la Xarxa
de Ciutats Metropolitanes i l’Eix Diagonal consolidant la seva capitalitat comarcal i
exercint un cert lideratge entre les ciutats mitges de Catalunya.
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6. ANNEX 3. PLA ESTRATÈGIC DE RIBES. OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ

IDENTITAT
• Descobrir el municipi als ciudadans i crear una identitat col·lectiva al voltant de:
− El sentiment de poble
− La naturalesa. (incorporar la naturalesa en les activitats d’oci dels ciutadans...)
− El respecte al medi ambiente (Agenda 21...)
− La qualitat de vida

•

Mantenir els signes d’identitat de Ribes (rehabilitar el nucli antic, inventariar...)

•

Mantenir els signes d’identitat de Les Roquetes (crear símbols d’identificació cultural, pla
d’imatge urbana...)
Integrar als nuclis perifèrics en la identitat col·lectiva
Definir el paper de Sant Pere de Ribes a la comarca

•
•

SERVEIS I SOCIETAT. EDUCACIÓ
• Generar dinàmiques formatives
− Buscar elements que pugui aportar el municipi en l’educació estàndar (identitat,
valors, hàbits...)
− Potenciar les escoles d’adults
− Reforçar la formació no reglada (clubs esportius, entitats...)
− Divulgació del Parc Natural
• Dotació de infraestructures
• Reforçar la relació entre formació i empresa

SERVEIS I SOCIETAT. SANITAT
• Informar al ciutadà sobre salut i sanitat
• Impedir que la contaminació afecti a la salut (control de contaminació; aplicació de l’Agenda 21...)

SERVEIS I SOCIETAT. SERVEIS
• Ordenació del sòl:
− Disposar d’espais públics (Espais verds, arborització...)
− Assegurar la presència de cinturons verds al voltant dels nuclis urbans (preservar
espais verds; estimular la continuitat de les activitats agràries...)
− Generar una imatge de Sant Pere com a lloc atractiu per viure i treballar (programa
de paisatge urbà, dimensionat de servei de neteja...)
− Conservar i potenciar les zones d’interès ecològic i paisagístic (senyalització de
camins rurals; estudi de viabilitat per recuperar les canteres per a usos alternatius
com energia solar...)

•

Infraestructures:
− Disposar de suministres bàsics respectant l’estètica urbana (canalització única per
nous subministres bàsics, soterrament de canalitzacions existents)
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−

Màxima cobertura telefònica con mínima presència

•

Serveis públics:
− Servei de correus adequat
− Impulsar el transport públic (estudi de la mobilitat obligada, estudi de viabilitat per la
línia Vilanova-Sant Pere...)

•

Qualitat de vida
− Fer del municipi un lloc agradable per viurer (Normativa anti-sorolls, foment del
transport públic. Control del tràfic urbà, el bandalisme i l’incivisme. Estudiar la
creació de la figura de policia de barri (!)

•

Gestió del medi ambient
− Municipi respectuós amb el medi ambient (aplicació estricta del paquet d’accions de
l‘Agenda 21)
− Municipi net (divulgar cultura de neteja; respectar les disposicions en matèria de la
gestió dels residus; pràctiques rurals respetuoses –insecticides...-)
− Generar cultura d’aigua com a bé escàs
− Energia solar
− Cultura de la bici i del caminar (creació de paseigs i carrils bici entre poblacions...)

•

Cultura i oci
− Desenvolupar una cultura compartida i pròpia de Sant Pere
− Millorar equipament i ús d’instal·lacions esportives

•

Vertebració social
− Facilitar la integració dels grups d’exclusió social (sistemes d’acollida, formació,
informació...)
− Millorar les condicions de vida de la gent gran
− Facilitar integració de discapacitats (barreres arquitectòniques...)

ECONOMÍA
• Política de sòl industrial que afavoreixi la creació d’ocupació (Sòl industrial diferenciat de
l'existent a Vilanova i la Geltrú implantació d'empreses que lliguin amb els eixos d'identitat(¿!?) de
Sant Pere: alt nivell tecnològic, serveis, no contaminació, dimensió limitada.
• Fomentar l’esperit emprenedor (viver d’empreses...)
• Estimular l’atracció d’empreses forànies
• Aconseguir un desenvolupament econòmic d’acord amb les demandes del mercat comarcal i
metropolità (oferta hotelera d’alt nivell, servei del mercat de reunions –congressos convencions,
espectacles-; estudi de viabilitat per a un camp de golf, per un espai firal, i per l’especialització
sanitària (¿?)
• Desenvolupament comercial
− foment a productes diferenciats de Sitges i Vilanova,
− Pla de dinamització del comerç (retenir la compra en el municipi, rehabilitació
d’espais, promoció de l’associacionisme i de la imatge)

•

Aconseguir desenvolupament econòmic a partir de recursos locals diferenciats:
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−
−
−

Reconversió de l’autòdrom en un nucli d’activitat econòmica
Promoure el desenvolupament de l’activitat econòmica al voltant del Parc Natural del
Garraf
Turisme rural
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7. ANNEX 4. POUM DE VILANOVA I LA GELTRU (2001)
7.1. CRITERIS PER A L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

•

La unitat territorial, l’autopista del Garraf i la variant de la C-246
Es pren l'exemple històric del Maresme, que veient-se envaït per segona residència des de
l'obertura de l'autopista Barcelona-Mataró, per a llançar la hipòtesi d'un comportament
territorial similar després de l'obertura de l'autopista Pau Casals.
Es planteja un important estrangulament del territori entre Vilanova i Cubelles, creant
problemes en les connexions urbanes.

•

El continuum urbà
La ciutat ha d'estendre's seguint l'eix litoral i detenint-se en el traçat de la variant de la C-246
Una bona part de la demanda d'habitatge és de mitjana i baixa densitat, amb predomini de
l'habitatge unifamiliar. Hi ha una creixent demanda d'habitatge de lloguer i reduïdes
dimensions per a joves, ancians i separats. Malgrat això, el creixement no es planteja en
forma de ciutat jardí, sinó que ha de coexistir amb nuclis urbans potents, equipaments i zones
agrícoles preservades
Per tal que Vilanova es desenvolupi com a capital real a més de de formal necessita eliminar
la seva escassesa de parcs i equipaments així com millorar la seva interconectividad urbana.
Dos problemes importants a resoldre:
• Conexió amb el nucli de Les Roquetes
• Parcel·lacions ilegales: s’ha de seleccionar les que han de mantenir-se i integrar-se com
a sòl urbanitzable i les que han de desaparèixer

•

Les activitats de la ciutat
A pesar de ser un nucli de tradició industrial, en els últims anys s’observa una tendència a la
terciarització que es veu augmentada amb l’impacte de l’autopista.
Es planteja una equipotencialitat dels dos sectors més els serveis al turisme com l'estratègia
productiva a seguir, basada en dos objectius fonamentals: la desconcentració empresarial i la
tecnificació i innovació de les empreses, les línies estratègiques de les quals serien:
• Turisme diferent al gran operador de turisme masiu, funamentat en la qualitat dels
servicis.
• Una xarxa de serveis i equipaments complementaris a l’activitat econòmica vinculats al
sector qaternari (tecnologi)
• Un comerç diversificat, de qualitat i distribuit pel territori
• La formació com a servei complementari al desenvolupament econòmic, basat en la
potenciació de l’Escola Universitària

7.2. OBJECTIUS

•
•

Posar les bases per a el desenvolupament d’una Ciutat Territori, ocupant la plana del Garraf
Plantejar els creixemente previstos des d’una òptica d’una certa complexitat de l’activitat,
buscant la coexistència de futurs nuclis de centralitat amb la residència i els equipaments i, si
s’escau, també amb la indústria i les àrees de serveis.
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•
•

Preveure localitzacions per a la implantació d’equipaments de caràcter supralocal que ajudin a
caracteritzar l’àrea de la plana del Garraf.
Obrir la ciutat cap al N, dotant-la d’una façana avui inexistent i esponjant i reequipant el dens
teixit urbà del sector (Eixample Nord)

7.3. JUSTIFICACIÓ DEL MODEL DE DESENVOLUPAMENT

•
•
•
•

Afavorir la consolidació dels creixemente actuals al llarg de la costa
Concentrar els creixemente a Sant Jordi, l’Eixample Nord i l’Ortoll, deixant la part SO del municipi
lliure de creixement pel seu valor agrícola, bloquejant aquí les parcel·lacions il·legals
Tendència al desenvolupament industrial i terciari evitant el monocultivo turístic
Buscar el tractament de les parcel·lacions il·legals escollint aquelles que es bloquegen i les que
s’integren.

7.4. PROPOSTES

7.4.1. Estructura general urbana

•

•

Marcada per la presència de quatre barreres: la línia de ferrocarril, Pirelli Mar, el front N urbà
(més aviat la seva inexistència) i les Rieres. Superar aquestes barreres suposa alliberar el
creixement natural de la ciutat, és a dir, paral·lel a la costa
Desenvolupament urbà continu limitat per la variant de la C-246 i queda distribuit de la següent
manera:
−
Cap al E: completar el sector industrial de Sant Pere (2.13-Torrent de Santa
Magdalena, 1.15-Industrial Roquetes (SU) i 2.15-Industrial Roquetes Subsector V),
excepte en la part més propera al mar (3.5-Solicrup i 3.10 La Muntayeta, sectors
residencials a SUE de 2n quatrienni)
−
Cap al N: Desenvolupament mixte residencial d’alta densitat/industrial/terciari (2.8Eixample NORD) amb indústries netes i deixant la façana a la ronda per als usos
industrials i terciaris
−
Cap al O: Desenvolupament residencial de menor densitat (2.6.1-l’Ortoll 1, 2.6.2-l’Ortoll
2, 2.10-La Carrerada i 2.11-Fons Sumella-legalizació-) En els sectors de l’Ortoll es
preveu un àrea de major centralitat i densitat al voltant de l’antiga C-216, amb càrrega
d’oficines i comercial.

S'han afegit com a sòl no urbanitzable les quatre parcel·lacions que, segons els criteris de l’"Estudi
de les Urbanitzacions Marginals" tenen les millors condicions per a arribar a conformar-se com sòl
urbà. Són les de: Fons Somella, Torre d'en Verguer, Mas Tapet, Mas Roquer i Pau de l'Hostal.
Igualment, la carrerada s’incorpora a SU.

Altres consideracions:
Degut a la tendència a la baixa del número de persones per vivenda, es proposa:

A la revisió del pla, es pretén incrementar les densitats en habitatges/ha de SUE sense superar
les 75 viv/ha establertes legalement pel que fa a les establertes en el pla, a condició que aquest
increment es faci en habitatges protegits o a preu taxat
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Fixar una proporció mínima de vivendes petites per a joves i persones grans

7.4.2. Tractament de les urbanitzacions marginals
Existeix un "Estudi dels Urbanitzacions Marginals" de l'any 1992, realitzat pels serveis tècnics
municipals que pretén afrontar el tema de les urbanitzacions marginals posant en marxa una
estratègia d'actuació que faciliti la seva incorporació a l'estructura territorial del municipi i l'adequació
a la legalitat urbanística
En funció d’aquest estudi, s’estableixen tres rangs de qualificació de les urbanitzacions que
suposaran:

Rang 1: per les seves condicions, situació i la seva capacitat de reduir els dèficits urbanístics en
quant a dotacions, s’incoporen com sòl urbà. En aquest cas es tracta de 5 sectors: Fondo
Somella, Mas Roquer, Mas Tapet, Torre Verguer i Pau del Hostal.

Rang 2: es consideren com SNUE no programat i suposen la congelació de les urbanitzacions,
encara que es promou la seva rehabilitació

Rang 3: es consideren com SNUE i es preconitza la seva desaparició física
No obstant, el redactat del pla referent a això és molt ambigu i confús, permetent àmplies
oscil·lacions dintre de les diferents classificacions, fins al punt de permetre en determinats casos
l'accés a la condició d'urbans de parcel·lacions afectades pel rang 3.
En qualsevol cas, el pla fa una aposta per la integració de les actuals parcel·lacions marginals abans
que la posada en el mercat de més sòl urbanitzable, ja que aquest fet afavoriria l'abandó de les
actuals i l'increment total d'habitatges i de sòl transformat, amb la càrrega d’insostenibilitat que això
comporta. S'abandona la idea d'interconnectar aquests nuclis, però si s'opta per incrementar els
espais de dotacions dels mateixos com per exemple el qual es proposa per al Xicarró en la Masia
Cabanyes.
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8. ANNEX 5. POUM DE SANT PERE DE RIBES (2001)
8.1. ANTECEDENTS

•

1965: El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes és aprobat per la Comissió
Provincial d’Urbanisme

•

1982: Revisió del PGOU

•

1990: es redacta una revisió que s’aproba només inicialment i es queda sense efectes

•

1998: Aprovació del document de criteris, objetius i socucions generals de Planejament

•

1999:
−

−

−

19 de maig: Aprobació provisional del document refós amb les noves determinacions
procedents de les 101 al·legacions presentades al document original. S'envia a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprobació definitiva
13 de juny: Eleccions municipals. Canvi de govern. Posteriorment el nou equip de
govern manifesta el seu desig d'obrir un període de reflexió sobre la conveniència o no
de mantenir les determinacions del PGOU tal com es troba en aquest moment
25 d'octubre: una vegada acceptada per la Comissió d'Urbanisme el Pla en curs de
tràmit, l'Ajuntament li encarrega a Estanislau Roca & Associats una anàlisi de la revisió
del Pla General,

Al final de tot aquest procés i en virtut de l'anàlisi de la revisió del Pla General, es recomana la
redacció d'un nou document de revisió i procedir a la seva corresponent aprobació inicial. En aquest
document es presenta un esquema de directrius de planejament que plantegen un esquema de
model urbanístic caracteritzat per:

•

Una bipolarització definida pels pobles de Ribes i de les Roquetes amb els seus creixements,
dotacions i estructura pròpia, establint lògiques dinterrelació.

•

Fixar amb cura criteris per tal de reforçar la identitat dels nuclis, mitjançant mesures de protecció,
com ara a Sota-Ribes, el Palou Alt, Les Parellades, Puigmoltó, El Carç i Vilanoveta.

•

Augmentar la protecció del sòl no Urbanitzable, evitant l’excessiva ocupació permesa per les
edificacions i augmentant la superfície d’espai natural protegit connectat al Parc Natural, reduint
al màxim possible l’àmbit dels sectors immediats a ell.

•

Reconduir l’edificabilitat i/o la densitat dels Colls i crear en el límit nord del sector un passeig
arbrat que podria seguir després pel límit amb el terme municipal de Vilanova i la Geltrú,
circumdant Roquetes.

•

Establir una bona conjunció urbana dels nuclis existents i els futurs eixamples i nous sectors de
desenvolupament urbanístic.

•

Reconduir la iniciativa de desenvolupament de Can Puig i si cal resituar-la en part entre els
Camils i Ribes. A continuació s’hi podria establir la iniciativa de la nova universitat privada de que
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parla el document analitzat. Amb les actuacions anteriors seria lògic perllongar la ronda iniciada
entre la carretera de Vilanova a Ribes i la de Ribes a Sitges fins la sortida de l’Autopista.

•

Amb la recent construcció de la variant de la carretera de Canyelles i amb l’execució de la nova
ronda meridional, es plantejava per a Ribes un esquema viari clar estructurant que permetria
millorar i clarificar extraordinàriament el trànsit.

•

Creació d’un possible assentament qualitatiu d’empreses prop de la sortida de la A-16.

•

Establir l’antiga traça de la C-246 com un passeig urbà modern de primer ordre, la Rambla del
Garraf, que des de la sortida de la A-16 d’entrada a Roquetes, tingués associats usos que
fomentessin l’activitat i la vida urbana.

•

Repensar l’ús i el paper del polígon de Vilanoveta, clau per la seva immediata relació amb la C246 transformada en passeig i amb el nucli urbà de Roquetes.

•

Manteniment del circuit de l’Autòdrom Terramar i fer possible, mitjançant un bon projecte,
l’establiment d’un parc temàtic o pol dinamitzador d’activitats econòmiques de gran rellevància
pel municipi i el país.

•

Potenciar la creació d’espais verds urbans i periurbans que configurin un sistema de parcs el més
connexes possible.

8.2. CONTEXT DE LES DINÀMIQUES METROPOLITANES
A pesar de la dificultat de conferir límits a la conurvanció barcelonina, en aquest pla s'assumirà la
definició presentada en el Pla Territorial Metropolità de Regió Metropolitana de Barcelona (RMB),
conformada pel Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Garraf, Bais Llobregat i Alt
Penedès, ja que respon bastant fidelment a les dinàmiques metropolitanes actuals.
Es considera que l'augment en la dotació infraestructural és un dels elements decisius en el procés
de metropolitanització de Barcelona. Aquest augment dotacional genera tres efectes immediats
interrelacionats:
- Augment de la producció
- Augment de la renda per càpita
- Augment del nivell de motorització
L'augment de l'extensió i capacitat de les xarxes de transport i comunicació són absolutament
inseparables del procés de metropolitanització, i són les responsables de que el canvi d'escala no
sigui només quantitatiu sinó quelcom qualitatiu. Un procés que, no obstant, és escassament
sostenible, i que és necessari reconduir.
Dins del context de pèrdua relativa de pes demogràfic per part de Barcelona a favor de la primera
corona i després de la segona, el cas del Garraf i en concret de Sant Pere de Ribes és il·lustratiu: un
increment comarcal de 21.000 persones entre 1981 i 1996 (31%) i 8.000 (78%) respectivament. Per
últim, la mobilitat obligada va passar d’un 10% a un 25%.
Les dades de 1991-1996 són encara més significatives:
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• Població: creixement de 200º persones (36%)
• Traball: 1400 empleos (60%)
• Línies telefòniques (177% -Catalunya 48%-)
Tot això demostra la seva incorporació a les dinàmiques metropolitanes.
D'acord amb aquest procés es produeix una especialització dels territoris inclosos en la dinámica
metropolitana, començant pel creixement diferencial de l'activitat o de la residència i passant pel
desenvolupament de determinades funcions metropolitanes. En aquest joc de repartiment cada
centre intentarà atraure per a sí les funcions més favorables en el marc que presenten tant la finestra
d'oportunitats que repersenta la incorporació al fet metropolità, com el conjunt d'efectes negatius del
mateix, inclosa l’escassa sostenibilitat del model de desenvolupament metropolita.
Referent a això cal assenyalar que, si bé l'impacte d'una política local sobre el conjunt metropolità pot
ser imperceptible, no és menys cert que el conjunt de les actituds locals configuren el caràcter global
de la regió metropolitana. En aquest sentit, Sant Pere de Ribes és un dels 60 muncipis catalans que
han fet una auditoria ambiental, les propostes de la qual s'han tingut en compte en la redacció de
l'aquest pla.
8.3. MODEL URBANÍSTIC
Dintre del context dels sistemes de ciutats com punta de llança del model d'acumulació postfordista,
l'adaptabilitat de les ciutats passa per optimitzar el fluix d'informació entre la ciutat i l'entorn, tractant
de mantenir la complexitat de la ciutat a un nivell alt.
En el cas de Sant Pere de Ribes, una de les ofertes més innegables és la del "paisatge", pel que és
necessari preservar el sòl no urbanitzable de l'ocupació espontània de dècades anteriors, que no
només porten amb si alts costos ecològics i paisatgístics sinó que el seu molt baix nivell de serveis
situa bona part d'aquestes urbanitzacions dintre del grup dels assentaments marginals.
En funció de tot això, la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana proposa
• Acotar al màxim els seus límits màxims i proposa la desclassificació d’importants
superfícies, pasant a incorporar-les al règim de Sòl No Urbanitzable, amb diferents graus de
protecció.

•

Modificar el model d’assentaments territorials (inicialment proposat en el Pla que es revisa),
reconduint les expectatives de creixement dels usos residencials de la perifèria del municipi per
situar-los més a prop dels nuclis de població actual.

•

Es proposen noves propostes d’ urbanització que incorporen usos vinculats a
assentaments d’activitat econòmica amb capacitat d’estructurar els territoris.

•

Acomplir amb els compromisos de l’Agenda 21 local

•

Fomentar les activitats econòmiques dins del sector terciari (hotels, noves tecnologies,
serveis i oci). En aquest sentit s’estableixen dimensions mínimes de les actuacions i la
compatibilitat de l’ús de vivenda dins dels diferents sectors a establir en sòl urbanitzable.

Com a síntesis dels objetius del pla, podem mencionar que
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Els efectes que és pretenen aconseguir amb la distribució d’usos que es proposa sobre el territori
objecte de planejament són fonamentalment qualitatius, tant pel que fa a les condicions ambientals
com a les expectatives econòmiques, en adequar l’oferta de desenvolupament a les necessitats
previsibles com a conseqüència dels canvis en el paper territorial del municipi. L’ordenació
possibilitarà així la implantació de noves activitats econòmiques, tot i conservant els valors propis
dels nuclis històrics i donarà alternatives als necessitats del creixement vegetatiu de la població i al
desenvolupament sostenible del municipi.
Descripció de la proposta
Es concreten dos nuclis-poble amb identitat pròpia: Ribes i Les Roquetes. En quant a Sant Pere de
Ribes:
• La riera, que abraça al poble al llarg de l’arc N-O-S, es constitueix com un passeig de
circumvalació equipat que actua com condensador d’activitats urbanes d’oci, cultura i esport.
• Es proposa l’ampliació de la ronda des de la B-211 (S) i la BV2112, possibilitant la conexió de
totes les vies d’entrada al poble.
• Es situen les zones de nou creixement concentrades en dues zones:
−
AL N i E, en els buits que queden entre el poble i la variant de la B-211
−
Al S-SO entre la Riera i l’ampliació de la ronda.
• El desenvolupament Can Puig (SUPP-8) es limita a la implantació d’un parc tecnològic, mentre
que el desenvolupament residencial que es plantejava per aquest, es trasllada a la zona de
creixement S-SO.
Pel que fa a Les Roquetes, nucli que en l’actualitat alberga major població que Sant Pere, però que
ha tingut un creixement desesctructurat i explosiu des dels anys seixanta, es proposa:
• Continuar la franja d'espais lliures i dotacions esportives existent entre Roquetes i Mas
d'en Serra a través del sector dels Colls, on es limita l'ús d'habitatge a la part confrontant amb
el nucli deixant la zona costanera com espai lliure, així com passadissos oberts per a vianants
que permetin una fàcil connexió de les Roquetes amb la costa.

•

Utilitzar la plana de Cinc Pins com zona de creixement i també com continuïtat del
corredor verd esmentat, de forma que ajudi a articular el conjunt urbà format per Roquetes,
Mes d'en Serra i Vilanoveta.

•

Establir la conjunció urbanística amb Vilanova i la Geltrú a través d'una ronda arbolada que
envoltarà el sector S i O del poble. Aquesta actuació està coordinada amb l’Ajuntament i
Vilanova, que també ho té contemplat en la revisió del seu PGOU. Al costat d'aquest anell també
es preveé la construcció d'un gran parc central.

•

Eix vertebrador del nou eixample de Les Roquetes.

•

Tractament de l'antic traçat de la C-246 entre la sortida de la A-16 i el terme de Vilanova com una
rambla: la rambla del Garraf, i ampliació del polígon industrial cap al S.

•

Implantació de zona vinculada a activitats comercials turístiques, esportives, culturals i
d'oci al N de la rambla, potenciant la seva vocació de nou eix de centralitat i com espai
estratègic, alguna cosa que podria veure-s’hi impulsat per la construcció d'un hotel o d'un centre
de convencions. Donada la importància d'aquesta operació, és recomanable repensar les
determinacions del polígon situat al N de la rambla. En aquest sentit es proposa una fórmula que
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permet seguir amb les activitats actuals, al mateix temps que promoure mesures per a facilitar el
canvi a usos residencial, comercial i/o terciari.

•

Es planteja la possibilitat d’implantar un parc temàtic com contingut de la zona de terciari
ubicada en l’Autòdrom.

8.4. SISTEMA DE COMUNICACIONS
Les intervencions proposades dins d’aquesta clau són:
• Construcció de vial de circumvalació al S de Sant Pere que acabi permetent la conexió de totes
les vies d’entrada, sense tancar el cercle

•

Mantenir la possibilitat de desenvolupar el projecte de carretera de Ribes a Begues a través del
Massís del Garraf

•

Millora de l’accés als sectors situats al N de Sant Pere (Can Lloses/Can Marcer i Can Pere de la
Plana –SUPP-1i 2-)

•

Prolongació de l’Avinguda 11 de Setembre amb un pont sobre la Riera a fi d’afavorir la integració
de Can Maciá –i junt amb aquest del sector de planejament núm. 17.

•

Establiment d‘un vial de distribució (inclós un pont) per servir als nous assentaments residencials
de Les Parellades (SUPP-4)

•

Passeig de circumvalació a Les Roquetes, començant des del calle Roger de flor fins l’aveinguda
Montseny, que es redimensiona i arboritza (SUPP-9).

•

Nou eix urbà des de la ronda de la C-246 fins el carrer Sagunto, i que finalitza a la Vinya d’en
Petaca (UA-2) com a nou espai emblemàtic de Les Roquetes.

•

Prolongar la avenida Catalunya hasta la variante de la C-246, incluyendo una rotonda de
acceso.

•

Prolongar un dels carrers paral·lels a la Rambla del Garraf fins la Ronda Ibérica de Vilanova i la
Geltrú per aconseguir una clara conexió amb aquesta última població

•

Es considera la xarxa de camins rurals com part del sistema de comunicacions. La intervenció de
la qual serà mitjançant plans especials o actuacions aillades en funció de la gestió del sòl no
urbanitzable.

•

Afectació d’una franja de 75 m al N de l’autovia com a reserva de sòl per transport col·lectiu.

Infraestructures de telecomunicacions

•

Ordenació d’antenes, repetidores i altres instal·lacions de la cima del Mongros en un edifici únic
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Els tipus d’espais lliures contemplats són:
• Parc forestal públic (Clau A.1)
• Parcs, jardins i places públiques (Clau A.2)
• Valls de riera (Clau A.3)
• Litoral (Clau A.4)
• Itineraris de vianants (Clau A.5)
Cal esmentar que algunes de les àrees incloses dintre de sectors de sòl urbanitzable (particularment
dintre dels SUPP 1 i 2) podran ser adquirides per l'Ajuntament per expropiació en cas de no estar
consolidats els seus serveis, de forma que en la següent revisió del Pla General, passaran a formar
part del sistema d'espais protegits.
Pel que fa al litoral, la tardança en l'execució del programa marcat en el Pla General, ha fet possible
una renovació del conveni anterior, restringint el nombre d'habitatges i localizant-los en la part sud. Al
mateix temps es garanteix la servitud de passada per diversos punts fent permeable la disposició
edificatòria. Es posa a la disposició de possibles iniciatives la superfície corresponent al sistema
general d'espais lliures del muncipi. En cas contrari es podria albergar algun tipus d'iniciativa temàtica
basada en els valors mediambientals de l'àrea.
Reserves de sòl destinades a equipaments. Els estàndards per a la seva ubicació i dimensionat

Per establir un nivell de servei adequat s’han de tenir en compte dos conceptes:
• Radi d’aglomeració o contigüitat: és la distància màxima que dos municipis, barris o districtes
poden estar situats relativament per a poder ser considerats com una única unitat de població
que justifiqui un determinat equipament. Les variables que intervenen en la seva definició poden
ser els accidents físics, accessibilitat, distribució espacial de la població..
• Radi de servei: Distància màxima que es pot recòrrer per tenir accés a l’equipament.

Els dos conceptes s’han dimensionat de la següent manera en el municipi de Sant Pere:
RADI D'AGLOMERACIÓ I DE SERVEI DELS EQUIPAMENTS
EQUIPAMENTS

radis d'aglomeració
radis de servei en m
en m
òptim mitjà límit
___________________________________________________________________________
1.

2.

EDUCATIUS
Llar d’infants i parvulari
Primària
ESO i Batxillerat
Cicles Formatius i Programes
de garantia social
Especial (Centres Específics)

2.000
2.000
7.000

(D)
(D)
(M)

7.000
D.M.

(M)
(ASM)

250
250
1.000
1.000

500
1.000
500
1.000
3.000
6.000

3.000
6.000
2.000
5.000
10.000

SANITARI-ASSISTENCIALS
El Departament de Sanitat i Assitència Social de la Generalitat de Catalunya, per Decret del 7
de gener del 1980 proposa una organització territorial concreta per aquest tipus de dotació.
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El mapa Sanitari definitivament aprovat localitza tots i cadascun dels diferents equipaments
sanitaris.
3.

4.

5.

ASSOCIATIU-CULTURALS
Centre Cultural i Social
Biblioteca-Museu
Centre d’assamblees
Llar d’avis
ESPORTIUS
Futbol
Polisportiu descobert
Frontó-Piscina
Piscina d’ensenyament Gimnàs
Polisportiu cobert
Altres esports
ALTRES
Administratiu a)
Abocadors
Abastament
Cementiris
Culte Religiós
Administratiu b)

2.000
2.000
D.M.
2.000

(M)
(M)
(ASM)
(D)

250
250
5.000
250

500
500
10.000
500

1.000
1.000
20 .000
1.000

2.000
2.000
7.000

(D)
(D)
(M)

500
500
500

1.000
1.000
1.000

2.000
2.000
2.000

7.000
D.M.
D.M.

(M)
(ASM)
(ASM)

1.000
1.000
2.000

3.000
3.000
5.000

6.000
6.000
10 .000

7.000
D.M.
variable
7.000
2.000
D.M.

(M)
(ASM)

1.000
5.000

3.000
10.000

6.000
25 .000

(M)
(M)
(ASM)

1.000
500
2.000

3.000
1.000
5.000

6.000
2.000
10 .000

(D)
Districte
(M)
Municipi
(ASM) Àmbit Supramunicipal
(DM)
Distància màxima entre les dues zones més allunyades de l’àmbit
(generalment comarcals)

El concepte d’estàndard
Els estàndards que s'usen per al dimensionat dels serveis s'entenen com una relació numèrica que
expressa l’obtenció d'unes finalitats (satisfacció de necessitats col·lectives) d'acord amb uns valors
de servei a una població donada.
S'entenen com estàndards les unitats que precisa cada usuari potencial de l'equipament; per
exemple m2 de sòl (d'escola) per nen a escolaritzar o nombre de llits d'hospital per habitant.
Per tant, per a l'elecció de l'estàndard corresponent de cada tipus o subtipus d'equipament serà
necessari considerar els següents conceptes:
• Sector de població que precisa cada dotació: és necessari fer distinció entre
−
Demanda potencial: porcentatge de població susceptible d’utilitzar l’equipament
−
Demanda efectiva: porcentatge de la demanda potencial realment usuària de
l’equipament

122

•
•

Població servida per cada equipament (en funció de la capacitat funcional d’aquest i de la seva
freqüència d’ús).
Tamany de l’equipament: s’expressa en m2 de sòl necessario per a la instal·lació

Característiques dels equipaments
Equipaments educatius:
Q.1.- EQUIPAMENTS EDUCATIUS. DEMANDA POTENCIAL I EFECTIVA.

demanda potencial

demanda efectiva

observacions

1.1 ENSENYAMENT
PREESCOLAR

GRUP D=EDAT DE
fins a 5 anys

65 per 100

1.2 PRIMÀRIA

GRUP D=EDAT DE
6 a 11 anys

100 per 100

L=escolarització és obligatòria en
aquesta etapa.
L=escolarització és obligatòria en
aquesta etapa.

1.3 ESO

GRUP D=EDAT DE
12 a 15 anys

100 per 100

1.4 BATXILLERAT

GRUP D=EDAT DE
16 a 17 anys

50 per 100*

1.5 ENSENYAMENT
PROFESSIONAL
(cicles formatius)

GRUP D=EDAT DE
16 a 17 anys

30 per 100*

1.6 PROGRAMES DE
GARANTIA SOCIAL

GRUP D=EDAT DE
16 a 17 anys

10 per 100*

1.7 ENSENYAMENT
ESPECIAL

GRUP D=EDAT DE
0 a 5 anys
6 a 14 anys
15 a 18 anys

2,27 per 100
2,77 per 100
2,27 per 100

1.8 ENSENYAMENT
SUPERIOR

GRUP D=EDAT DE
18 a 25 anys

35 per 100*

S=estima que només el 30% del total
de places a preveure-ho seran en
centres específics d=ensenyament
especial.

* dades estimades
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Q.2.- EQUIPAMENTS EDUCATIUS:

PREESCOLAR

n1 d=alumnes per ut.

estàndard adoptat
(m2sòl/alumne)

de 0 a 1 anys (8)
de 1 a 2 anys (13)
de 2 a 3 anys (20)
de 3 a 5 anys (25)

10

1.1

ENSENYAMENT

1.2

PRIMÀRIA

(25)

13

1.3

ESO

(30)

14

1.4

BATXILLERAT

(35)

14

1.5

ENSENYAMENT

variable

16

1.6

CICLES FORMATIUS

variable

16

PROFESSIONAL

Equipaments sanitari-assistencials
Per aquest apartat és funamental la consulta amb el “Mapa Sanitari de Catalunya” del Departament
de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya, ja que és una proposta integral per a
l’ordenació sanitària.
Estàndards:
• llits de malalts aguts: 5 llits/1.000 habitants (hospitals generals i centres especialitzats)
• llits de malalts crònics: 1 llit/1.000 habitants (hospitals geriàtrics i d'estància prolongada)
• llits de malalts psiquiàtrics: 2 llits/1.000 habitants (hospitals psiquiàtrics)
Q.5.- EQUIPAMENTS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA.

2.1.1 Consultori

2.1.2 Centre de
Salut.

àmbit de servei
(habitants)
mínim màxim
--4.000

4.000 25.000

estàndard
(m2 st /ut)
200 m2 st/ut.
exclusiu
800 m2 st/ut.
1.000 m2 st/ut.
1.200 m2 st/ut

observacions

no precisa sòl

h<10.000 hab.
10.000<h<15000 hab.
h>15.000 hab.

Q.6.- EQUIPAMENTS D'ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA I ESPECIALITATS
àmbit de servei
(hab)

estàndard capacitat del centre
m2 sòl/llit
(núm. de llits)
mínim óptim màxim
100 m2 s/llit
100
200 500

2.2.1 Hospital General
variable
nivell 1
(*)
2.2.2 Hospital General
variable
100 m2 s/llit
100
200
500
nivell 2
(*)
2.2.3 Hospital General
variable
150 m2 s/llit
100
200
500
nivell 3
(*)
2.2.4 Hospital d'especialitats
variable
150 m2 s/llit
variable en funció
(geriatria i altres)
(*)
de l'especialitat.
(*) el mínim funcional d'un hospital per aguts és de 20.000 habitants.
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Residències d'avis:
• Demanda potencial: grup d'edat de més de 65 anys.
• Demanda efectiva: 7%
2

L'estàndard adoptat és de 50 m de sòl per plaça de la residència (incloent-hi cambres, espais de
relació, serveis i espais lliures exteriors).

Equipaments associatius-culturals
La referència per a l’establiment d’estàndards és el Reglament de Planejament per a sistemes
locals en sòl urbanitzable (única referència legal existent)

Q.7
població potencial
(h=n1 habitants potencials)(m2 st/hab)
h < 1.000
1.000 < h < 2.000
2.000 < h < 4.000
4.000 < h < 8.000
8.000 < h < 20.000
h <>20.000

estàndard global

determinacions del R.P.Ll.S.
(m2 st/hab)
0,31
0,75
1,00

1,76
1,76 - 1,12
1,12 - 1,08
1,54 - 1,505
1,505
1,905

1,50
1,50
1,50 (#)

(#) Més els que disposi el planejament superior.

SUBTIPUS

OBSERVACIONS

ESTÀNDARD
m2 sostre/habitant

3.1.- Centre cultural i social
0,20

PROGRAMA

tam. mitjà 2.000 m2 sostre
tam. mínim 500 m2 sostre

Biblioteca
Sales múltiples

Biblioteca central; Museu; Auditori

3.2.- Biblioteca - Museu

0,06

3.3.- Centre d=assamblees

0,15

Sólo más de 100.000 hab.

3.4.- Llar d=avis

0,05

mínim 200 m2 sostre

Equipaments esportius
Estàndards elaborats pel Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya
(PIEC) de la Secretaria General d’Esport de la Generalitat de Catalunya
Tipus

Mòdul

sup. recinte
espais m2

sup.
edificada
m2

ocupació
edificació
m2

sup.
aparcament
m2

sup. solar m2
s/alineació
vial

dimensions mín.

aïllada

N-S m

E-Om

POL

POL-1
POL-2
POL-3

610
975
1.410

150
150
150

150
150
150

140
150
160

1.000
1.400
2.000

1.150
1.550
2.150

35
50
50

25
30
35

PAV

PAV-1
PAV-2
PAV-3

750
1.250
1.500

1.000
2.000
2.500

1.000
2.000
2.500

350
650
950

1.350
2.650
3.350

3.000
6.050
7.600

25
30
35

35
50
50

SAL

SAL-1
SAL-2

200
250

350
400

350
400

140
150

450
550

1.050
1.200

15
15

20
25
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SAL-3

350

500

500

160

650

1.500

20

30

CAM

CAM-1
CAM-2
CAM-3

4.560
6.615
8.322

150
500
550

150
500
550

700
950
1.150

7.400
10.000
12.000

8.100
10.950
13.150

100
110
120

55
70
80

PCO

PCO-1
PCO-2
PCO-3

700
900
1.200

1.600
2.000
2.600

1.300
1.600
2.000

550
700
900

1.750
2.150
2.650

3.950
4.850
6.050

25
25
30

40
50
50

ATL

ATI-1
ATI-2
ATI-3

5.100
16.400
17.500

150
500
550

150
500
550

800
1.300
1.500

5.600
20.700
21.950

6.400
22.000
23.450

95
185
190

60
100
105

Equipaments administratius

• Públic administratiu
a) de caràcter predominantment municipal.
Ajuntament (dependències i oficines, serveis auxiliars, sanitat, policia municipal, parc mòbil i serveis
tècnics auxiliars )
Estafeta postal
Correus - Telègraf
F.O.P.
Jutjats municipals ( en funció de l'Organització Judicial ).
b) de caràcter predominantment supramunicipal.
Comissaria de Policia
Parc de bombers
Administració comarcal
Jutjats d'instrucció.
En aquest apartat es consideren compreses bàsicament les mencionades dotacions de funcions i
àmbits de servei molt diferents entre si. Cal remarcar, a l'igual que passa amb els equipaments
associatiu-culturals, que no precisen de sòl exclusiu, sent la majoria compatibles entre si en una
mateixa edificació i inclús compatibles amb altres tipus dequipaments (preferentment les
socio-culturals mencionades) i per això, l'estàndard indicatiu es presenta necessàriament en metres
quadrats de sostre per habitant potencial.
Normalment no existeix dèficit d'aquest tipus de dotacions, en especial en els casos de llindars de
població servida inferiors a 20.000 habitants. El estàndard indicatiu per aquest cas serà de 0,40 m2
de sostre per habitant, tenint en compte que per a menys de 5.000 habitants de població potencial es
considera suficient un total de 1.000 m2 de sostre construït destinat a aquests equipaments. El
planejament haurà de preveure un estàndard complementari (que es podria xifrar indicativament en
0,20 m2 de sostre per habitant) quan l'àmbit de població superi els 20.000 habitants. Aquest
complement dotacional es valorarà fundamentalment en funció del paper comarcal de la població
considerada.
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•

Públic de serveis i d'abastament

Amb aquesta denominació genèrica es consideren una sèrie de dotacions que responen a diverses
necessitats públiques:
Abocadors i altres instal.lacions de tractament de residus sòlids urbans.
El promig de producció de desperdicis i residus sòlids de la població s'estima de 0,65 Kg/hab./dia per
h < 10.000 i de 0,78 Kg/hab./dia per h >10.000
El tractament necessari dels residus sòlids urbans es pot fer amb diferents sistemes. Els més usuals
són els següents:
a) Abocadors controlats
b) Plantes incineradores
c) Plantes de compostatge
Dels tres sistemes, el d'abocador controlat, de cost molt reduït es rendible a partir d'una producció de
20 Tm/dia (25.000 a 30.000 hab.). Precisa d'una més gran reserva de sòl i el seu màxim
inconvenient es troba en la dificultat de conjugar correctament el binomi rendibilitat-ubicació, doncs
aquesta ve determinada per les condicions del sòl i el caràcter d'activitat "molesta, insana, nociva o
perillosa". El seu radi de servei no ha d'excedir de 25 Km. Els altres sistemes ofereixen els
avantatges de l'aprofitament ulterior de l'energia lliberada o dels productes finals, però la seva
ubicació, igualment problemàtica, el molt superior cost d'instal.lació i el fet de que només siguin
rendibles a partir de llindars de població servida molt més elevats (250.000 hab.) fa que només siguin
recomanables en casos molt concrets.
Les necessitats de sòl estimades per un període de 15 anys seran en cada cas les següents:
a) 3,16 m2 /habitant
b) 0,039 m2 sòl/habitant
c) 0,355 m2 sòl/habitant
Es recomanable per aquest tipus de dotació la mancomunitat entre municipis cara a l'utilització i la
gestió donades les característiques anteriorment apuntades del servei, els seus costos i la seva
rendibilitat.
Mercats
Les necessitats de sòl per a l'ubicació de mercats municipals s'estimen en 0,15 m2 sòl/habitant.
Aquesta estimació té en compte una provisió de 0,8 m./100 habitants a raó de 20 m2 de sòl per lloc.
El volum funcional mínim i màxim per a aquests tipus de mercats és de 100 parades i 200 parades
respectivament. Aquest últim volum correspondria a un llindar de població de 30.000 habitants.
Els mercats centrals, de caràcter supramunicipal precisarien així mateix 0,15 m2 de sòl/habitant.
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Escorxadors
L'actual legislació estableix encara l'obligatorietat de l'existència d'un escorxador per cada població
més gran de 5.000 habitants. Malgrat tot aquests escorxadors municipals, en vies de desaparició,
tendeixen a ésser substituïts per escorxadors centrals frigorifics que serveixen les necessitats
públiques d'abastament a nivell municipal i supramunicipal amb indubtables avantatges.
Es poden adoptar xifres compreses entre 0,10 m2 sostre/habitant i 0,13 m2 sostre/habitant per al
global d'aquesta dotació i llindars de població servida entre 10.000 i 50.000 habitants

•

Cementiris

La legislació civil vigent estableix l'obligatorietat de que cada municipi tingui un cementiri dintre del
seu propi terme municipal i l'extensió del qual estigui en funció del nombre de defuncions hagudes en
l'últim decenni en el propi terme i de la densitat de població.
Mancomunar cementiris seria possible però no presenta avantatges especials donat que la
concentració no es correspon amb una notable disminució dels costos. Únicament la carència de sòl
o la necessitat de fer la prestació de determinats serveis clarament centralitzables (crematoris, sales
d'autopsies, etc...) podrien justificar una mancomunitat de cementiris actualment.
Cal de totes maneres tenir en compte les conseqüències que podria tenir una evolució de les idees
tradicionals i valors culturals i religiosos en la previsió d'aquest tipus de dotació.
El sòl necessari per a aquest tipus d'instal.lacions pot establir-se en 1,50 m2 sòl/habitant
(cementiri mediterrani) basant-se en una estimació de 7,5 m2 sòl/nínxol a preveure. En aquesta
previsió s'inclouen nínxols, capelles, servei administratiu, serveis complementaris, vials, aparcaments
i vegetació.

•

Religiós

Pel que fa als equipaments destinats al culte religiós, s’estableix un estàndard de 0,20 m2 de sostre
per habitant, amb un mínim de 500 m2 de sostre. El programa inclou tant el centre de culte com les
dependències annexes.
En quant a la situació actual i a les previsions, destaquem el resum de la memòria justificativa del Pla
General de Sant Pere:
“La població de Sant Pere de Ribes gaudirà en general de dotacions suficients per a satisfer les
seves necessitats, en els diferents tipus de dotacions. Quan s'incrementi la població a conseqüència
del desenvolupament de les noves àrees urbanes i urbanitzables, aquestes amb l'aportació de sòls
per a dotacions faran possible un reequipament que asseguri les necessitats futures sense
problemes, amb les quals i resumidament, prodriem dir que pel potencial previst, correspondria
comptar de suficient superfície per a encabir la demanda efectiva que es deriva del quadre adjunt.
De totes maneres es recomana la redacció d’un pla especial d’Equipaments per tal d’optimitzar les
localitzacions, conceptes i usos.”
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8.6. SÒL URBÀ

Els diferents sectors de sòl urbà són els següents:

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Ribes: Es delimita un sector central de reordenación del nucli antic que el seu objectiu és
reconvertir-lo per a adequar-lo a la supressió de la travessia urbana de la carretera B-211 i
garantitzar la connexió entre les noves polaritats comercials i el centre. Per a aquest àmbit es
preveu la redacció d'un PERI (PE1) que doni alternatives a l'actual estructua comercial,
dotació d'aparcaments i redefinició dels usos del sòl (mantenint l’edificabilitat bruta dintre d'un
marge d'un 10% respecte a l'actual.
Les unitats d’actuació incluïdes són:
−
Procedents del Pla revisat: UA-3,4,5,7,9,11
−
De l’actual revisió: UA- 15,16,17, 18, 19, 20, 21 (accés a Can Lloses/Can Marsé –
SUPP2-), 23, 30 i 31
Les Roquetes: Es considera el nucli de Mas d'en Serrra incorporat al de Roquetes. Es
defineix un sector de rehabilitació i reforma interior (PE2). Inclou els barris de la Cervereta i
Solicrup i incorpora l'obertura dels carrers Pere II, Jacint Verdaguer i l'eixamplament de la/C
Andalusia.
Les unitats d'actuació incloses són:
−
UA-2 (Vinya d’en Petaca), desenvolupada mitjançant un PE
Mas d’en Serra
Els Garrofers: inclou la unitat d’actuació UA-22, que facilita l’accés a Mas Alba (SUPP3)
Vallpineda: incloses les unitats UA-12 i 29.
Rocamar: UA-10 i 26
Polígon industrial vilanoveta: Es portarà a terme a través d'un PE la transformació d'ús
industrial a residencial, terciari o comercial, a fi que es faci de forma unitària per a totes les
zones afectades. En cas de canvi d'ús, s’augmentarà l’edificabilitat des de 0,11 mt/ms fins
1,5m2t/m2s; es cediran llavors 35m2 de zona verda per cada nou habitatge i un 10% de
l'aprofitament mig de l'augment d’edificabilitat (0,4m2t/m2s). Les edificacions confrontades a la
Rambla del Garraf i a l'avinguda de Les Roquetes tindran únicament ús comercial i d'oficines
en la franfa de façana principal
Casc Antic de Vilanoveta: Amb els nous desenvolupaments prevists en la revisió (SUPP9 i
rotonda d'accés sobre la C-246), el nucli històric de Vilanoveta passarà a ser el contrapunt
històric de la jove població. Inclou les Unitats d'Actuació UA-24 i 24 bis, que tenen com
objectiu la legalització d'activitats hoteleres i residencials
Puigmoltó: És el nucli del municipi on l'especulació sobre el sòl és més acusada. La Unitat
d'Actuació UA-14 es projecta com límit edificatorio que garanteixi la viabilitat de corredor
ecològic entre Puigmoltó i Els Camils. També conté la UA-25 (millora de l'accés a Puigmoltó)
Les Torres: la UA-13 millorarà l'accés des de Vallpineda. Per la seva banda la UA-27
mitjançant un PE planteja la regularització d'una activitat agroalimentària de gran impacte
visual que serà foragitada per una massa verda
El Carç
Els Camils
Solers (Gran Casino de Barcelona): Com sigui que en el moment de redactar aquesta
revisió s’ha tramitat el trasllat de l’activitat que en el seu moment va justificar l’ordenació del
sector, s’han iniciat converses amb els propietaris per definir les condicions que permetin
reconvertir l’edifici en un establiment hoteler. Així mateix, la zona actualment destinada a
aparcaments es qualifica com equipament esportiu privat. Es preveu un Pla Especial (PE3) per
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•

•
•

al desenvolupament de l'ampliació de l'edifici existent mantenint els valors arquitectònics,
mediambientals i paisatgístics
Indústria les herbes del Racó: àdhuc sent molt compatible amb el sòl no urbanitzable, per la
naturalesa de les seves activitats (envasat de plantes medicinals), es planteja un Pla Especial
(PE4) per al seu desenvolupament
Sector de servicios de la BV-211: PE5
Les Parellades: iniciada l’execució de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació que va
definir el Pla General objecte de revisió, es proposen dues noves unitats d’actuació que
permetran donar sortida a la situació en que es troba l’hort de Can Carbonell i fer possible
l’accés al sector de creixement en sòl urbanitzable que l’actual revisió proposa ubicar entre les
Parellades i la Variant de la BV-211, a la qual més endavant es farà referència. Per tal
daccedir millor a aquest nou sector de desenvolupament es preveu la connexió amb la trama
viària del nucli antic del poble de Ribes.

8.7. SÒL URBANITZABLE
Els diferents sectors de sòl urbanitzable són els següents:
• Sector Tecnològic de Can Puig (SUPP8):
Cal precisar que s’imputarà com a cost d’urbanització del Sector la connexió amb el nucli
antic de Sota-ribes i amb Ribes, mitjançant un passeig arbrat.
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre.

•

(clau 18.2)
2
298.054 m
2
119.222 m
2
178.832 m
40%
2
2
0,25 m st/m sl
2
74.514 m st

Sector Els Vinyals (SUPP 15)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre.
Nombre màxim d’habitatges.

(clau 16.4)
2
158.494 m
2
63.398 m
2
95.096 m
40%
2
2
0,18 m st/m sl
2
28.529 m st
111 u

L’ús dominant serà el d’habitatges unifamiliar aïllat i agrupat.

•

Sector Can Girabals (SUPP 16)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.

(clau 16.4)
2
147.673 m
2
59.069 m
2
88.604 m
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Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre.
Nombre màxim d’habitatges.

40%
2
2
0,18 m st/m sl
2
26.581 m st
104 u

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de tenir especial cura amb la seva
connectivitat amb la urbanització Les Amèriques del municipi de Canyelles amb la qual
podrà establir convenis per a la mútua prestació de serveis.

•

Sector Mas Parés/Torre del Veguer (SUPP 7)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície neta per habitatge.
Superfície dús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre.
Nombre màxim d’habitatges.

(clau 16.4)
2
164.908 m
2
65.963 m
2
98.945 m
40%
2
2
0,18 m st/m sl
2
29.683 m st
115

En estar situat a cavall del límit del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb el de
Vilanova i la Geltrú i atès que una part de la urbanització s’estén al municipi veí, aquest
Sector necessàriament haurà de ser ordenat coordinament amb Vilanova i la Geltrú.

Sectors de nova creació en sòl urbanitzable
Els sectors de nova creació que proposa la present revisió del PGOM sorienten en dues
direccions principals: canalitzar el creixement de Ribes i les Roquetes i fer possible la capitalització
del territori mitjançant l’assentament d’activitat econòmica.

•

Sector Industrial Vilanoveta (SUPP 10)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre.

(clau 18.1)
2
141.809 m
2
44.603 m
2
97.206 m
31,45%
2
2
0,40 m st/m sl
2
56.724 m st

El nou sector haurà d’assumir a part de la relació de cessions del 60%, una superfície de 3.500 m
2
i una altra de 8.621 m corresponents al sistema de parcs i jardins i equipaments que s’inclouen
dins el sector per raons d’idoneïtat en la nova delimitació i que formaven part de l’anterior polígon
industrial.

•

2

Sector Industrial variant C-246 (SUPP 11)
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Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície mínima d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre màxim edificable.

(clau 18.1)
2
96.630 m
2
38.652 m
2
57.978 m
40%
2
2
0,40 m st/m sl
2
38.652 m st

L’ús a que es podrà destinar aquest sector serà de petites indústries i el terciari en
general: comercial en unitats de superfície que no superin les fixades pel municipi per la
legislació vigent en cada moment, oficina, esportiu i de lleure, universitari i educatiu i
industrials de categoria 1 i 2.
Es concentrarà un espai públic de protecció al costat del passeig d’accés a Mas Solers.

•

Centre de dinamització econòmica Parc d Oci (SUPP 12)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.

(clau 17.1) (clau 18.1)
2
2
2
319.075 m (307.096 m de 17.1 i 11.979 m de

Superfície zonal neta.
Superfície mínima d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).

127.630 m
2
191.445 m
40%
2
2
2
2
0,50 m st/m sl (zona17.1) i 0,40 m st/m sl(zona

Sostre màxim edificable.

158.340 m st

18.1)
2

18.1)
2

L’ús a que es destinarà aquest sector serà el terciari en general: comercial en unitats de
superfície que no superin les fixades pel municipi per la legislació vigent en cada moment,
turístic, hoteler, centre de convencions, multicines, discoteques, restaurants especialitats,
oficina, esportiu i de lleure, universitari i educatiu i industrial de categoria 1 i 2. Es permet
l’establiment d’una estació de servei.
La construcció d’un hotel i d’un centre de convencions en l’extrem nord-llevant, al costat
de la rotonda de sortida de l’autopista, i enfront de la Rambla del Garraf, podria significar
una fita simbòlica pel nou establiment qualitatiu que es pretén en aquest sector.

•

Sector Mercat-Parc Central (SUPP9)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre màxim edificable.

(clau 16.1)
2
248.633 m
2
86.053 m
2
162.580 m
34,61%
2
2
0,50 m st/m sl
2
124.316 m st
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Nombre màxim d’habitat
Densitat màxima.

1.198 u
48 habitatges/ha bruta

Es consideren directius d’obligat compliment pel planejament executiu, el traçat viari bàsic
dibuixat en els plànols d’ordenació, podent ajustar-se puntualment. Es fixa tanmateix una
dotació destinada al mercat municipal de Les Roquetes. Les alternatives que s’hi
presentin hauran de justificar: la ubicació de la zona escolar i els sistemes despais
lliures. Envoltant el nucli de Vilanoveta precisament, es procurarà disposar-hi de sistemes
de parcs i jardins i dotacions.
El nou sector haurà dassumir, a part de la relació de cessions del 60%, una superfície de
2
13.400 m corresponent al sistema de parcs i jardins que s’inclouen dins el sector per
raons d’idoneïtat en la nova delimitació i que formaven part del nucli urbà de les Roquetes.

•

Sector Les Parellades / Can Giralt (SUPP 4)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre màxim edificable.
Nombre màxim d’habitatges.
Densitat màxima

(clau 16.2)
2
158.905 m
2
63.562 m
2
95.343 m
40%
2
2
0,30 m st/m sl
2
47.672 m st
432 u
27 habitatges/ha bruta

Entre les obres d’infraestructura que haurà de costejar la propietat del sòl, s’hi haurà de
comptar la canalització de la riera i del pont de les Parellades evitant la inundabilitat. Les
connexions amb el nucli de Les Parellades i amb el Palou seran un altre dels objectius a
cobrir pel planejament executiu d’aquest sector, així com la rotonda de connexió amb
l’antiga carretera de Canyelles.
L’alçada màxima de l’edificació no superarà la planta baixa i dos pisos.

•

Sector Can Mestre (SUPP 5)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre màxim edificable.
Nombre màxim d’habitatges
Densitat màxima.

(clau 16.3)
2
49.667 m
2
19.867 m
2
29.800 m
40%
2
2
0,20 m st/m sl
2
9.933 m st
79 u
16 habitatges/ha bruta

El tipus d’ordenació és el d’habitatge arrenglerat, exigint-se unitat compositiva. L’altura
màxima serà de 8 m sobre la rasant del terreny.
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•

Sector Can Jove (SUPP 6)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta).
Sostre màxim edificable.
Nombre màxim d’habitatges.
Densitat màxima.

(clau 16.3)
2
194.737 m
2
77.895 m
2
116.842 m
40%
2
2
0,20 m st/m sl
2
38.947 m st
195 u
10 habitatges/ha bruta

S’estableix l’ús socio-sanitari en una proporció mínima del 50% del sostre edificable.

•

Sector Can Coll (SUPP 17)
Qualificació urbanística
Superfície total sector.
Superfície zonal neta.
Superfície d’ús i domini públic.
Relació privat/total.
Índex edificabilitat sector (bruta)
Sostre màxim edificable.
Nombre màxim d’habitatges
Densitat màxima.

(clau 16.3)
2
255.823 m
2
102.329 m
2
153.494 m
40%
2
2
0,20 m st/m sl
2
51.165 m st
307 u
12 habitatges/ha bruta

Es preveu que es pugui establir un complex hoteler en la part sud de lordenació, al final
de la perllongació de l’eix de l’avinguda Onze de Setembre, amb una edificabilitat
2
complementària de 8.000 m de sostre hoteler i serveis complementaris.

8.8. SÒL NO URBANITZABLE

Donat l’impuls de la legislació vigent (Llei 6/1998 i decret llei 4/2000) entorn de la necessitat de
definir positivament el sòl no urbanitzable, en el Pla General d'Ordenació de Sant Pere de Ribes
s'exposen com a bases per a l’enunciació dels motius per a la preservació del sòl plantejat en el
mateix no només els seus valors intrínsecs, sinó, -sense perjudici que aquests existeixin- (...) la
funció del propi espai com factor d'ordenació territorial, com suport d'un determinat model de
creixement.
En aquest sentit, la inadequació per al desenvolupament urbà pot ser provinent, entre altres
aspectes, de la voluntat de polaritzar el creixement en determinats ámbits o amb motiu de
preservar determinats buits urbans. En ambdós casos, aquesta inadequació ho serà d'acord amb
el model d'implantació urbana, del model de ciutat proposada pel pla General.
No obstant, en funció del decret llei 4/2000 en el que es retira del text el punt que feia referència a
“els altres (terrenys) que considera inadequats per a un desenvolupament urbà”, els criteris
anteriorment mencionats queden notòriament afectats.
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Els criteris generals en l’ordenació del sòl no urbanitzable són:

•
•
•
•
•

Principi de continuitat dels espacis lliures (corredors verds)
Principi de compensació de les disfuncions ecològiques de les ciutats i de les seves
necessitats d’espaci lliure i paisatge
Principi d’autonomia i d’equilibri: distribució homogènia dels espacis lliures pel territori.
Principi de quantitat (superfície mínima)
Principi de funcionalitat: que els espais lliures cumpleixin la major quantitat possible de
funcions

Classificació del sòlo no urbanitzable a Sant Pere de Ribes
En la proposta que fem de la revisió del PGOM intentem parar i fer anar enrera lactual procés de
fragmentació del territori, garantint la possibilitat d'ampliar el Parc de Garraf i de fer una connexió
ecològica i paisatgística efectiva amb les zones del PEIN properes, seguint les propostes de
l'Anella Verda. Protegim igualment els camps de conreu i tractem de mantenir, i augmentar en
l'entorn urbà, la diversitat d'habitats no urbans, i relligar-los amb el sistema d'espais lliures.
En funció d’això, es defineixen 5 zones diferents:

•
•

•
•

•

SRP1 (Sòlo Rural Protegit): Parc del Garraf
SRP2: Zona d’interès natural.
Són espais limítrofs amb el parc vocacionalment a protegir. Es pretén que augmentin la
part protegida del parc al temps que funcionin com àrea d’amortiguament. En definitiva
tenen les mateixes funcions que les SRP1 però admeten una gestió més activa i menys
restrictiva
SRP3: Zona d’interés agrícola.
SRP4: Zona d’interés paisatgístic
En aquesta qualificació hi hem posat espais que independentment de les comunitats
biològiques que contingui (naturals o conreus), per la seva orografia, situació i veïnatges,
convé preservar, o bé intervenir-hi amb accions de restauració o regeneració (tal com s'indica
en l'auditoria ambiental).
SRC1 (Sòl Rural Comú): Zona lliure permanent.
Hem inclòs en aquesta classe aquells espais rurals que no poden ser urbanitzables per haver
quedat afectats per vies de comunicació, o que no són considerats necessaris en aquest pla
pel desenvolupament i creixement urbà previst. Aquests espais haurien de ser tractats de
forma especifica en un pla especial que sigui inspirat en les recomanacions de l'auditoria
ambiental de Sant Pere de Ribes.

Altres espais no urbanitzables
Convé recordar aquí que hem inclòs dins del Sistema d'Espais Lliures, les "Valls de riera" i el "Parc
forestal públic”. Les Valls de riera són de fet els anomenats "ecosistemes hídrics" de l'auditoria
ambiental, mentres que el parc forestal públic en realitat s'aplica a un únic tros de territori ubicat en
la part alta de Mas Alba, espai de propietat municipal que trobant-se en sòl d'una urbanització,
pertany estructuralment i funcional a l'ecosistema forestal de Garraf. A partir de l'anterior pla i en
plans especials s'han anat legalitzant ocupacions urbanístiques indiscriminades, i s'ha anat
tractant de minimitzar l'impacte que les urbanitzacions il.legals, i sovint amb greus defectes, han
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tingut en els sistemes naturals, en el paisatge i en la sociologia del territori. Ara es tracta de: a) fer
revertir als sistemes naturals, en forma d'espais verds integrats en el paisatge, part de la superfície
ocupada per les parcel.lacions; b) intentar tallar i no augmentar el nombre de vies de penetració de
l’activitat humana en el medi natural; c) tractar d'aconseguir que els espais urbans existents, de
baixa densitat, més o menys aïllats, funcionin de manera correcta i sostenible.

8.9. PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ESTUDI ECONÓMIC–FINANCER
En essència del que es tracta és de saber quines despeses dels sistemes generals s’internalitzen
dins la gestió dels sectors i quins es fan des dels pressupostos de l’ajuntament. Igualment, el que
pot oferir el centre és variar el que està especificat en el programa d’actuació en funció de les
càrregues que se li poden aplicar al sòl, que depenen al mateix temps dels preus d’aquést, que és
la informació de primera mà que nosaltres aportem.
Per tant la base és la modificació del programa d’actuació en funció de l’actualització de les
càrregues en funció al mateix temps de l’actualització dels preus.
La funció del sòl urbanitzable i la programació
En el decret legislatiu 1/1990 s’estableix una diferenciació en el tipus de sòl urbanitzable:
• Sectorialitzat: on la realizació de les determinacions urbanístiques i la posta en marxa de les
noves àrees estigui prevista en el planejament, el que ve explicitat en el programa d’actuació.
• No sectorialitzat: simplement preparat per acollir iniciativa pública o privada l’aparició de la
qual no està prevista en el pla
En principi no existeix cap raó per una diferenciació en la fixació dels aprofitaments entre els dos
tipus de sòl urbanitzable.
Si bé el programa d’actuació implica un compromís per part dels poders públics per implementar
les previsions del Pla en els terminis establerts, tant si existeix col·laboració de la iniciativa privada
com si no, l’absència d’aquésta pot comportar:
• Desclassificació de terrenys en la següent revisió sense dret a indemnització
• Redacció d’ofici del Pla Parcial
• Expropiació de la totalitat o part dels terrenys destinats a vial, a preu de l’aprofitament mitjà i
quedant l’Ajuntament com a titular dels aprofitaments que resultin de l’aprobación del Pla
Parcial.

Donat que els programes d’actuació es realitzen en dos quatriennis, la possibilitat d’incloure sòl no
sectorialitzat introdueix flexibilitat en el pla. És necessari doncs, no introduir indiscriminadament
sectors de sòl urbanitzable en el segon quatrienni a fi de no hipotecar la citada flexibilitat (donat
que dependrien dels resultats del primer quatrienni). Igualment, utilitzar el segon quatrienni com
calaix de sastre de sòl no sectorialitzat per obviar la qualificació de porcions importants de sòl, pot
igualment augmentar la rigidesa del pla, al restringir temporalment les expectatives de
desencolupament d’aquests sectors.
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Contingut del Programa d’Actuació

•
•
•
•

Establir els objetius, directrius i estratègia del desenvolupament urbanístic a llarg termini
per al terme municipal
Preveure les actuacions específiques per a la realització dels sistemes generals
Fixar les dues etapes quatriennals en què han de desenvolupar-se les actuacions en sòl
urbanitzable
Fixar els termes als que han d’ajustar-se les actuacions previstes per a completar la
urbanització a sòl urbà o per a realitzar operacions de reforma interior en ell

El Programa d’Actuació
En concret, la finalitat d’aquest document és:
• Establir la programació del desenvolupament del pla en dues etapes de quatre anys en ordre a
coordinar les actuacions i les inversions públiques i privades
• Periodificació de les propostes d’actuació amb el fi de garantitzar les expectatives de dret
recolldes derivades del planejament
Intervencions en l’estructura general i orgànica del territori
Sistema
Franja litoral

Intervenció

Imputació

Sector

Redacció de PE per a accessos i sistemes generals
d’espais lliures

Ajuntament en conveni
amb altres institucions

SUPP14 (Els
Colls)

S.G.
Comunicacion
s

Acondicionament de C-246 a la Plana de
Vilanoneta

Generalitat-FEDER

Accés a Mas Solers des de C-246 a BV2112
Accés a Can Lloses i Can Pere de la Plana
des de la carretera d’Olivella
Accés a Els Vinyals des de BV2112

Iniciativa particular

Accés a Mas Alba des de Ribes
Prolongació de l’avinguda Mas d’en Serra

AjuntamentDiputació
Aj. Diputació i
C.Comarcal
Ajuntament
Ajuntament

SUPP1 Y 2
SUPP15
UA-22
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9. POUM DE SITGES (2002)
9.1. NORMES COMPLEMENTÀRIES I SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SITGES
El Pla General de Sitges de 1989 fou declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
degut a les irregularitats detectades a la Modificació del Pla Parcial d’Ordenació d’Aiguadolç. En
funció d’això, aquestes normes són un text refós d’aquelles determinacions del Pla (la majoria) que
no van ser afectades per la determinació del Tribunal
El Pla General de Sitges de 1989 fou declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
degut a les irregularitats detectades a la Modificació del Pla Parcial d’Ordenació d’Aiguadolç. En
funció d’això, aquestes normes aporten:
• un text refós d’aquelles determinacions del Pla (la majoria) que no van ser qüestionads de
forma directa per la Sentència dels tribunals
• Modificacions promogudes per l’Ajuntament; planejament derivat i les resolucions del conseller
de Política Territorial
Altres consideraciones:
• Als sectors de Coma-Roja i les Coves s’ha optat per no incorporar-les al procés de
desenvolupament urbà

9.2. MOTIUS DE REVISIÓ
Algunes de les qüestions bàsiques que ha de tenir en compte el nou planejament de Sitges són:
• El canvi de model en l'oferta hotelera que s'ha manifestat en els últims anys que responen a
l'estabilització anual de la temporada turística degut, entre altres coses a la influència del palau
de congressos
• L'ostensible millora de les comunicacions que han suposat un canvi sensible quant a la relació
amb l'exterior
• El compromís polític de l'Ajuntament d'entrar en el Registre del Reglament Europeu
d’Ecogestió i Ecoauditoria i redactar el document de l'Agenda 21 Local de Sitges
9.3. DINÀMICA METROPOLITANA I PRESSIÓ URBANÍSTICA
Barcelona: creixement i configuració metropolitana
Des de 1986, la Regió Metropolitana de Barcelona creix més ràpidament que la resta de Catalunya
tant en núm. de llocs de treball, com en PIB, havent-se produït des de llavors un clar procés de
metropolització, basat en la cada vegada major integració socioeconòmica i funcional del territori
circumdant al centre urbà de Barcelona i en una progressiva terciarització de l'economia,
processos ambdós en els quals ha incidit profundament l'increment del nivell de dotació
d'infraestructures.
Totes aquestes consideracions són vàlides per a la comarca del Garraf, però ho és de forma
especialment significativa el paper de les infraestructures en la integració funcional de la comarca
a la RMB, amidada d'acord amb els mercats de treball i residència. Àdhuc és més notori per al cas
específic de Sitges, com ho demostren les següents dades
• Autocontenció de la mobilitat laboral: 57% (Variació entre 1986 i 1996: -25%)
• Creixement del fluxe cap al centre metropolità (1986-1996): 400% aprox.
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•
•

Població ocupada resident a Sitges i traballant a Barcelona (26%)
Núm. de desplaçaments diaris registrats a l’autopista Pau Casals:
−
1992: 15.000 vehicles diaris (mitjana)
−
1999. 25.700
“

La interpretació immediata d'aquests fets passa per la relació entre l'increment de la dotació
infraestructural de la comarca i el seu corresponent guany de població i activitat, alguna cosa que
queda pantent per al muncipi de Sitges en aquestes dades:
• Saldo migratori 1988-1999: 4.000 hab.
• Impacte de l’autopista Pau Casals sobre l’estructura econòmica del municipi: augment de
producció estimat en 13.500 MPta4
El canvi de model urbanístic
L'increment conjunt del nivell de dotació infraestructural (500 Km més de carreteres en la dècada
de 1990, el 30% de vies ràpides segregades), el nivell de renda i l'índex de motorització (de 500 a
600 vehicles per 1000 hab en el mateix període), ha generat un ús extensiu del territori basat en la
proliferació d'urbanització de baixa densitat i en el consegüent ús massiu del vehicle privat, donada
la impossibilitat de servir amb transport públic un poblament dispers.
En conseqüència:
• S’ha produït un canvi en el model urbanístic
• L’augment de la dotació infraestructural permet una major integració funcional i
socioeconòmica del territori que s’esdevé en un augment generalitzat del nivell de vida de la
població, però al mateix temps provoca efectes perillosos per al futur desenvolupament
d’activitats i de la població així com importants danys al medi ambient.
Especialització funcional, xarxes de ciutats i jerarquies metropolitanes
De la mateixa manera que en les ciutats es produeix una distribució de funcions que respon a una
lògica de segregació espacial residencial d'acord amb la renda i productiva d'acord amb tipus
d'indústria o activitat, (sent ambdues funcions tradicionalment poc compatibles), en el territori es
dóna una distribució espacial similar, amb el resultat genèric després d'aquesta dècada de
metropolització del territori de la RMB, que els municipis tendeixen a reforçar l'especialització que
mostraven abans d'aquesta dècada. Aprofundint en la lògica que segueixen aquests processos, en
cada municipi també s'observen especialitzacions secundàries cap a determinats sectors a
l'interior de l'esfera d'especialització primària residencial o industrial.
En general, també es pot destacar que en un ambient territorial de metropolització, els territoris
integrats en un espai funcional més ampli perden el control de la seva base econòmica, i al mateix
temps el seu propi creixement econòmic s'explica cada vegada més d'acord amb creixement
global de l'àmbit funcional.
D'acord amb aquestes consideracions, podem dir que el Garraf , i particularment Sitges té una
notable especialització residencial ja que la relació entre població i activitat és una de les més altes
de Catalunya. A més, donada la seva excel·lent accessibilitat es converteix en un dels llocs amb
majors pressions immobiliàries de tota Catalunya, fins el punt que des de 1993, el saldo migratori
anual és de més de 500 nous habitants (13.400 hab. en 1991 i gairebé 20.000 en el 2000). Per

4

Lleonart, P (1999): L’autopista Pau Casals: una peça calu per a la Transformació socioeconòmica de la
comarca del Garraf.
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absorbir aquesta demanda, s'ha iniciat la construcció, per exemple l'any 2000, de 25 habitatges
per 1000 habitants.
Pel que fa a la demanda, podem advertir en la composició per edats de la població com al llarg de
l'última dècada ha augmentat considerablement el percentatge de població adulta d'entre 30 i 50
anys envers la resta de les franges d’edat; per altra banda, la seva extracció social és de tipus mig
o mitjà alt. Amb aquestes dades i una mitjana d'unes tres persones per habitatge podrien
presentar-se demanda de molt diferents tipologies d'habitatge, però donada l'escassesa de zones
potencials de creixement residencial, sembla clar que el ritme d'expansió i la tipologia de
l'habitatge serà una qüestió d'oferta més que de demanda.
En aquest context de creixement poblacional, de seguir la mateixa tendència, Sitges tindria en
2011 uns 28.000 habitants. El posicionament d'aquest Pla referent a això és que no es pot arribar
a aquest sostre, i que per tant és necessari moderar el creixement fins estabilitzar la població a fi
de poder mantenir els nivells actuals de qualitat urbana i serveis.

9.4. CRITERIS D’ORDENACIÓ
Criteris per a l’ordenació del sòl no urbanitzable a Sitges
En la situació actual, si a Sitges es desenvolupen tots els plans parcials pendents d'execució,
s'haurà esgotat la capacitat de creixement del municipi al no quedar sòl disponible per a
urbanitzar, pel que Sitges s'enfronta al tancament o esgotament del seu model urbanístic.
Aquest extrem és cert si es protegeix tot el sòl actualment no urbanitzable i es construeix tot el que
ja està declarat com urbanitzable. Per tant, esgotat el model clàssic basat en el creixement del sòl
urbà en detriment del rural, que es basa igualment en el creixement de la població i de tots els
paràmetres associats, és necessari començar a pensar i tal vegada començar a executar un nou
model urbanístic basat molt probablement en la renovació, que a nivell urbanístic vol dir
entre altres coses, l'enderrocament, la reedificación i la re-urbanització.

Un dels espais més controvertits en l'ordenació del municipi és, sens dubte, el de la zona de Plana
i Santa Bàrbara, un terreny pla i relativament extens situat en el centre del municipi i de gran valor
agrícola. No obstant això ja ha estat reclassificat com urbanitzable, i la seva desaparició
comportarà la pèrdua d'un important corredor biològic entre Els Colls-Miralpeix i el Massís del
Garraf, el desaprofitament de l'última oportunitat per a dissenyar un espai urbà equilibrat, que
minimitzi i absorbeixi les disfuncions que el creixement migratori està produint.
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