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� L’Estudi socioeconòmic de la comarca del Garraf 2005 és el quart volum de la
col·lecció d’estudis comarcals que la Cambra de Comerç de Barcelona va iniciar l’any
2003, amb la voluntat de satisfer la demanda d’informació cada vegada més exigent de
les nostres empreses de l’àmbit territorial més proper en el qual desenvolupen la seva
activitat econòmica. 

L’objectiu de l’Estudi socioeconòmic de la comarca del Garraf 2005 és copsar la realitat
econòmica i social de la comarca per donar-la a conèixer a la societat, al món
empresarial i als responsables polítics; de manera que faciliti la presa de decisions
en benefici del progrés econòmic de la comarca i del país en conjunt. A més, pretén
ser un instrument de diàleg, de reflexió i de debat. Per això, hem volgut tenir la
col·laboració de diverses institucions de promoció econòmica de la comarca,
l’experiència real d’alguns empresaris i l’opinió d’experts coneixedors de la realitat
econòmica de la comarca, que ens han donat una visió personal sobre el present i el
futur del Garraf. A tots i totes, moltes gràcies. 

Confio que trobareu interessant l’estudi i que amb els vostres suggeriments ens
ajudareu a millorar-ne les edicions futures. 

Miquel Valls i Maseda
President de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona
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La comarca del Garraf, la segona més petita de Catalunya (185 km2), ocupa una franja
estreta de terreny a l’extrem meridional de la Serralada Litoral, i és una de les tres
comarques en què es divideix el Penedès. Limita, al nord, amb l’Alt Penedès, a l’oest,
amb el Baix Penedès i, a l’est, amb el Baix Llobregat. 

La divisió territorial promulgada per la Generalitat de Catalunya republicana l’any 1936
va dividir el Penedès en tres unitats comarcals independents, de manera que el Garraf
va rebre un reconeixement individual a causa del seu pes demogràfic i econòmic. La
divisió comarcal del 1936, que va donar a la comarca del Garraf vuit municipis, es va
restablir el 1987. L’última modificació dels límits administratius de la comarca es va fer
al gener del 1990, en la qual els termes de Castellet i la Gornal i Olesa de Bonesvalls

1. Definició i delimitació del territori �
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Mapa 1.1. El Garraf. Mapa de Catalunya comarcal �
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya



es van segregar del Garraf i van passar a formar part de l’Alt Penedès. La comarca va
quedar formada, per tant, per sis municipis, tres dels quals són costaners (Cubelles,
Vilanova i la Geltrú –la capital comarcal– i Sitges), dos interiors (Canyelles i Olivella) i un
altre (Sant Pere de Ribes), que té una part del terme municipal tocant a la costa, però
que és bàsicament interior.

El Garraf és una plana litoral envoltada d’un semicercle de muntanyes que barra el pas
a l’interior, mentre que resta ben oberta al Mediterrani. Gairebé la meitat del territori no
arriba als 100 m d’altitud, i únicament se sobrepassen els 500 m al puig de la Mola.
L’accident geogràfic principal és el massís del Garraf, que separa la comarca de la
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� Mapa 1.2. El Garraf. Mapa municipal
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

1 Canyelles

2 Cubelles

3 Olivella

4 Sant Pere de Ribes

5 Sitges

6 Vilanova i la Geltrú

Alt Penedès

5

Baix Penedès

Baix Llobregat
3

4

1

6

2



depressió del Penedès i que s’alça davant el mar formant les costes del Garraf. Als
26 km de costa que hi ha al Garraf hi ha exemples molt variats de litoral. La meitat del
litoral es considera de costa rocosa, i l’altra meitat, platja sorrenca. De ponent a llevant,
3 km de costa pertanyen al municipi de Cubelles, 6 km, al de Vilanova i la Geltrú, 16,5 km,
a Sitges i 0,5 km, a Sant Pere de Ribes. La meitat nord, que correspon al massís del
Garraf, és una costa brava, amb penya-segats d’altitud considerable que arriben arran
del mar i formen un traçat força rectilini, només trencat per petites cales que tenen
poques condicions marineres. La resta de la costa de la comarca, amb poques
excepcions, és baixa i rectilínia, amb platges de sorra fina.

Les dimensions reduïdes del Garraf, l’escassa distància de la barrera de muntanyes
respecte a la costa i la naturalesa del terreny, que no afavoreix l’existència de cursos
d’aigua superficials, originen un sistema hidrogràfic poc important. Els corrents d’aigua
tenen un caràcter intermitent i configuren una xarxa de rieres i torrents, entre les quals
cal esmentar les rieres de Ribes, de Sitges i de Canyelles. L’únic riu que solca la
comarca és el riu de Foix, amb la major part del curs a l’Alt Penedès, que té un
embassament poc abans d’entrar a la comarca. El riu de Foix té una longitud de 48,5 km
i entra al Garraf pel congost de Rocacrespa, al municipi de Cubelles, per on forada la
Serralada Litoral. La manca de corrents d’aigua superficials és compensada per l’exis-
tència d’aqüífers propiciats per les filtracions al massís del Garraf, que forneixen d’aigua
la comarca.

El clima del Garraf presenta les característiques generals del clima mediterrani litoral
català, amb una forta irregularitat tèrmica i pluviomètrica. A la comarca es fa palesa
d’una manera intensa la influència dels dos factors climàtics bàsics: el mar i el relleu. El
primer és afavorit per l’amplada de la façana marítima, mentre que la disposició del
relleu comporta que la pràctica totalitat de la comarca és a recer d’una part dels vents
freds procedents de l’interior. Les temperatures mitjanes són altes a la costa durant
l’estiu i suaus durant l’hivern, mentre que a l’interior de la comarca són lleugerament
més extremes. Les pluges són migrades i irregulars, fet que provoca que els mesos
d’estiu la façana marítima pateixi un important dèficit de règim hídric. A l’estiu, la
marinada bufa ben sovint al Garraf i atenua les condicions atmosfèriques. Els vents
dominants a la costa són el garbí i el migjorn, vents de mar generalment humits. Els
dies de calma total són escassos, tot i que la serralada de Marina serveix de paravent
i arrecera els municipis costaners de la tramuntana i del gregal.

La comarca comprèn dues zones ben diferenciades pel seu paisatge natural. Les
costes del Garraf, molt assolellades, mostren un paisatge típicament mediterrani
meridional, mentre que les terres de l’interior, que no reben els beneficis que comporta
el veïnatge del mar durant l’hivern, tenen la vegetació típica del país de l’alzinar amb
marfull. El grup faunístic més abundant és el de les aus, especialment a la serra dels
Paranys, situada entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Atesa la manca de corrents d’aigua
superficial no es pot parlar de fauna d’aigua dolça, mentre que a la marina cal esmentar
les bogues, les mòlleres i els serrans. Pel que fa als mamífers, si bé no són tan
abundants com en el passat, en què hi havia llops o cérvols, al massís del Garraf s’hi
poden trobar conills, porcs senglars, guineus o esquirols. Dins de la comarca hi ha el
Parc Natural del Garraf, constituït el 1986, que també s’estén pel Baix Llobregat i l’Alt
Penedès, amb una superfície de 10.638 ha. �
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2.1. Població
Evolució demogràfica: trets principals �

Segons la darrera revisió del padró corresponent a l’any 2004, la comarca del Garraf
tenia 122.229 habitants. La població del Garraf ha augmentat de 53.145 persones els
darrers 23 anys, xifra que representa una diferència relativa del 76,9 % entre els anys
1981 i 2004, equivalent a un creixement anual acumulatiu del 2,5 %. Durant aquests
anys el ritme de creixement quinquennal de la població s’ha anat accelerant, des del
4 % del subperíode 1981-1986, fins al 19,6 % del subperíode 1996-2001; mentre que
els últims tres anys, des del darrer cens de l’any 2001, la població ha crescut el 13 %,
també per sobre del creixement del 7,4 % del conjunt de Catalunya (quadre 2.1.1.). A
principi dels noranta, la millora de l’accessibilitat viària, amb la construcció de l’A-16, i
ferroviària, que pràcticament va convertir el trajecte de Renfe Barcelona-Vilanova de la
Geltrú en un metro regional, explica en bona part l’increment residencial i de la població
que s’ha produït els darrers anys a la comarca.

La població del Garraf ha guanyat pes amb relació al conjunt de Catalunya, i ha passat
de representar l’1,16 % el 1981 a l’1,79 % el 2004, fet que posa de manifest un
creixement més ràpid de la població de la comarca, que ha estat, com s’esmentava
anteriorment, del 2,5 % anual acumulatiu davant del 0,6 % del conjunt de Catalunya. En
aquest període de temps el Garraf ha estat la comarca catalana, després del Baix
Penedès, en què la població ha augmentat més en termes percentuals; mentre que ha
estat la setena que ha guanyat més habitants en termes absoluts, sols superada pel
Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva i el
Tarragonès, totes, excepte la Selva, amb un pes en la població catalana molt superior
al del Garraf. El diferencial de creixement positiu s’ha mantingut en tots els períodes
considerats, i ha estat especialment ampli entre 1991 i 2001. 

Cal emmarcar el comportament demogràfic de la comarca del Garraf en el procés de
reequilibri territorial de la població de Catalunya que es va iniciar a la dècada dels

2. Situació i evolució socioeconòmica �
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Quadre 2.1.1. Població. Període 1981-2004. Nombre de persones �

Garraf Catalunya Garraf/Cat.%

1981 69.084 5.956.414 1,16
1986 71.816 5.978.638 1,20
1991 76.915 6.059.494 1,27
1996 90.435 6.090.040 1,48
2001 108.194 6.343.110 1,71
2004 122.229 6.813.319 1,79

Creix. 86/81 4,0 0,4
Creix. 91/86 7,1 1,4
Creix. 96/91 17,6 0,5
Creix. 01/96 19,6 4,2
Creix. 04/01 13,0 7,4
Creix. 04/81 76,9 14,4

Font: Idescat, padrons municipals d’habitants 1986, 1996, 2004, i censos de població 1981, 1991, 2001



vuitanta. Aquest procés s’ha caracteritzat per una pèrdua de pes de l’entorn de
Barcelona i del Barcelonès, mentre que el comportament més favorable ha tingut lloc a
les zones de l’àmbit metropolità. Entre els anys 1996 i 2004 també hi ha hagut una
tendència al reequilibri territorial, ja que mentre que 16 comarques han augmentat la
població en més del 15 %, 8 comarques han crescut menys del 5 %, 4 de les quals han
perdut població. En aquests anys el creixement màxim de la població s’ha situat al llarg
del corredor litoral i prelitoral que s’estén des de l’Alt Empordà fins al Baix Camp, amb
penetracions a l’Anoia, Osona, la Segarra i a comarques pirinenques com la Cerdanya
i la Vall d’Aran. Un darrer aspecte que cal remarcar al voltant de l’evolució de la
població catalana en aquests anys és que el creixement demogràfic s’ha localitzat
fonamentalment als municipis de dimensió mitjana.

Com ja s’ha comentat, el Garraf és la segona comarca més petita de Catalunya, amb
una superfície de 185 km2, i representa el 0,6 % del territori català. La densitat
geogràfica de la comarca és de 660 h./km2, clarament per sobre dels 212 h./km2 de
Catalunya. El Garraf és la cinquena comarca de Catalunya amb una densitat de la
població més elevada, sols superada pel Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i el Maresme, totes de l’entorn de Barcelona (quadre 2.1.2.).

� Evolució demogràfica per municipis 

El creixement de la població en el període 1981-2004 als municipis del Garraf ha
presentat tendències diferents. La comarca es pot dividir, segons la dinàmica
geogràfica, en tres parts clarament diferenciades (quadre 2.1.3. i mapa 2.1.1.). Els
municipis que més han crescut han estat els tres més petits (Canyelles, Cubelles i
Olivella), amb un creixement anual acumulatiu per sobre del 6,5 %, davant del 2,5 %
del conjunt de la comarca. D’altra banda, Sant Pere de Ribes i Sitges també han
incrementat la població per sobre de la mitjana comarcal, mentre que tan sols Vilanova
i la Geltrú ha crescut per sota de la mitjana. Aquesta situació ha provocat que tots
els municipis, excepte Vilanova i la Geltrú, que ha passat de representar el 63,4 %
de la població de la comarca l’any 1981 al 48,6 % el 2004, hagin guanyat pes
en la distribució de la població comarcal. El municipi que ha guanyat més pes en
l’estructura poblacional del Garraf ha estat Sant Pere de Ribes, que ha passat del
15,1 % el 1981 al 20,7 % el 2004. Pel que fa a la resta de municipis, l’any 2004 Sitges
aplegava el 19 % de la població del Garraf, Cubelles, el 7,8 %, Canyelles, el 2,3 %, i
Olivella, l’1,6 %.
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� Quadre 2.1.2. Densitat de població. Any 2004

Garraf Catalunya Garraf/Cat.%

Població 122.229 6.813.319 1,8
Superfície (km2) 185 32.107 0,6
Densitat de població (h./km2) 660 212 –

Font: Idescat



En termes absoluts, els municipis que més han incrementat la població (per sobre
dels 10.000 h.) al període 1981-2004 han estat Vilanova i la Geltrú (15.576 h.), Sant
Pere de Ribes (14.763 h.) i Sitges (11.328 h.). En canvi, els municipis més petits han
estat els que han augmentat menys el nombre d’habitants: Cubelles (7.335 h.),
Canyelles (2.243 h.) i Olivella (1.900 h.).
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Quadre 2.1.3. Població per municipis Garraf. Nombre de persones �

1981 1986 1991 1996 2001 2004 1981-2004
diferència

Canyelles 565 597 730 1.291 2.158 2.808 2.243
Cubelles 2.214 2.458 3.149 4.715 7.326 9.549 7.335
Olivella 111 200 401 954 1.453 2.011 1.900
Sant Pere de Ribes 10.517 11.695 13.662 18.695 23.134 25.280 14.763
Sitges 11.844 11.889 13.109 16.801 19.893 23.172 11.328
Vilanova i la Geltrú 43.833 44.977 45.864 47.979 54.230 59.409 15.576

Garraf 69.084 71.816 76.915 90.435 108.194 122.229 53.145
% s/Catalunya 1,16 1,20 1,27 1,48 1,71 1,79 6,20

Catalunya 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.343.110 6.813.319 856.905

Font: Idescat

Mapa 2.1.1. Creixement de la població. Període 1981-2004.
Taxa de creixement anual acumulatiu, en percentatge �

Font: Idescat i elaboració pròpia

Superior al 5 %

Del 2,5 % (mitjana del Garraf) al 5 %

Inferior al 2,5 % (mitjana del Garraf)



Aquesta evolució de la població posa de manifest que el comportament de les dues
grans àrees en què es poden agrupar els municipis de la comarca ha estat molt diferent
en el període 1981-2004 (quadre 2.1.4.). Així, els municipis costaners, que l’any 2004
han representat el 75,4 % de la població comarcal, han crescut el 2 % anual acumulatiu
aquests anys; mentre que els municipis interiors,1 amb el 24,6 % dels habitants del
Garraf l’any 2004, han incrementat la població el 4,4 % anual acumulatiu. Per tant, en
aquest període s’ha incrementat el pes dels municipis interiors en la distribució de la
població, mentre que els municipis costaners n’han perdut. 

� Característiques demogràfiques 

L’estructura de la població per sexe i edat de la comarca del Garraf és lleugerament
diferent a la del conjunt de Catalunya (gràfic 2.1.1.). Així, la piràmide d’edats del Garraf
reflecteix que la població de la comarca està menys envellida que la mitjana de Catalunya,
atès que el 2004 el 15,3 % dels habitants de la comarca tenien menys de 15 anys, mentre
que aquest percentatge era del 14 % a Catalunya. D’altra banda, el 46,8 % de la població
del Garraf tenia entre 15 i 44 anys (el 45,6 % a Catalunya), el 23,7 %, entre 45 i 64 anys
(23,5 %), i el 14,2 %, 65 o més anys (16,9 %). Pel que fa a la distribució de la població
per sexes, al Garraf pràcticament hi ha el mateix nombre d’homes (49,9 %) que de dones
(50,1 %), mentre que al conjunt de Catalunya el percentatge de dones (50,6 %) és
lleugerament superior al d’homes (49,4 %). En els dos casos el predomini de les dones
s’accentua considerablement en la franja de les persones de més de 64 anys. 

Els darrers anys, igual que al conjunt de Catalunya, però de manera molt menys
pronunciada, hi ha hagut un procés d’envelliment de la població del Garraf. L’índex
d’envelliment, que relaciona el total de població de més de 64 anys amb la de menys
de 15 anys, té un valor del 93 %, molt inferior a la mitjana de Catalunya (121 %).
Això significa que, aproximadament, per cada 10 persones més grans de 64 anys hi
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1 Sant Pere de Ribes, tot i que té una part del terme municipal tocant a la costa, s’ha considerat que és d’interior.

� Quadre 2.1.4. Població per àrees. Nombre de persones

1981 1986 1991 1996 2001 2004 1981-2004
diferència

Costa 57.891 59.324 62.122 69.495 81.449 92.130 34.239
Interior 11.193 12.492 14.793 20.940 26.745 30.099 18.906
Garraf 69.084 71.816 76.915 90.435 108.194 122.229 53.145

En % total Garraf
Costa 83,8 82,6 80,8 76,8 75,3 75,4 –8,4 %
Interior 16,2 17,4 19,2 23,2 24,7 24,6 8,4 %
Garraf 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Notes: Els municipis de la costa són Cubelles, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Els municipis de l'interior són Canyelles, Olivella i Sant Pere de Ribes.

Font: Idescat i elaboració pròpia



ha 13 persones de menys de 15. La resta d’indicadors demogràfics del quadre 2.1.5.
assoleixen, en canvi, uns valors similars al Garraf i al conjunt de Catalunya, amb
l’excepció de l’índex de dependència senil, és a dir, els habitants de 65 anys i més/
100 h. de 15 a 64 anys, fet que confirma que la població del Garraf està menys
envellida que la de Catalunya i que el nombre de persones més grans de 64 anys en
percentatge de la població potencialment activa (o que està propera a ser-ho a partir
dels 16 anys) és més reduït al Garraf que a Catalunya.

En el període 1990-2003, l’expansió demogràfica del Garraf s’explica, sobretot, per la
immigració procedent de la resta de Catalunya, tot i que els darrers anys es palesa un
creixement de les persones provinents de l’estranger, especialment de la resta d’Europa.
El creixement vegetatiu de la població ha estat modest en el conjunt d’aquest període,
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Gràfic 2.1.1. Piràmide de la població per sexe i edat. Any 2004 �
Font: Idescat
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Quadre 2.1.5. Indicadors d’estructura d’edats. Any 2004 �

Garraf Catalunya

Índex d'envelliment1 93 121
Índex d'infantesa2 15 14
Índex de depèndencia juvenil3 22 20
Índex de dependència senil4 20 24
Índex de recanvi de la població d'edats actives5 92 93
Relació nens/dones en edat fèrtil6 21 19

1 Habitants de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys
2 Habitants de 0 a 14 anys i més per 100 habitants del total de població
3 Habitants de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys 
4 Habitants de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys
5 Habitants de 60 a 64 anys i més per 100 habitants de 15 a 19 anys
6 Habitants de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys

Font: Idescat



malgrat que a partir del 1999 s’observa una tendència a l’augment del nombre de
naixements (quadre 2.1.6.). Cal esmentar també que, segons les dades del darrer padró
corresponent a l’any 2004, el 12,2 % de les persones que viuen al Garraf és de
procedència estrangera, mentre que al conjunt de Catalunya és del 10,6 %. 

20

ESTUDI SOCIOECONÒMIC 

DE LA COMARCA DEL GARRAF 2005

(*) Acumulat per al període 1990-2003 per al moviment natural i les migracions internes, i per al període 1990-2000 
per a les immigracions estrangeres.
s.d. sense dades

Font: Idescat

1990 806 673 133 1.064 97 1.161 1 28 62 1 92 1.253 1.386
1991 837 728 109 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
1992 891 660 231 1.401 77 1.478 25 79 81 3 188 1.666 1.897
1993 849 764 85 1.885 141 2.026 29 30 80 4 143 2.169 2.254
1994 820 753 67 1.821 72 1.893 16 40 104 4 164 2.057 2.124
1995 830 783 47 2.016 94 2.110 33 64 102 2 201 2.311 2.358
1996 883 728 155 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
1997 992 835 157 2.080 110 2.190 46 74 319 20 459 2.649 2.806
1998 970 813 157 2.269 153 2.422 45 46 156 9 256 2.678 2.835
1999 1.083 917 166 2.072 115 2.187 45 72 165 5 287 2.474 2.640
2000 1.160 872 288 1.777 160 1.937 71 139 177 10 397 2.334 2.622
2001 1.206 936 270 1.752 68 1.820 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
2002 1.342 941 401 2.138 128 2.266 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
2003 1.446 1.010 436 2.350 136 2.486 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

1990-2003* 14.115 11.413 2.702 22.625 1.351 23.976 311 572 1.246 58 2.187 19.591 20.922
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� Quadre 2.1.6. Fluxos de població. Període 1990-2003. Nombre de persones

� Quadre 2.1.7. Població segons el lloc de naixement. En percentatge

1991 1996 2001 2004
Garraf
La mateixa comarca 44,4 40,9 36,9 34,5
Una altra comarca 20,9 25,0 28,7 28,7
Resta de l’Estat 32,8 30,2 27,1 24,6
Estranger 1,9 3,9 7,3 12,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Catalunya
La mateixa comarca 50,8 50,3 48,5 46,3
Una altra comarca 16,7 18,1 19,4 19,1
Resta de l’Estat 30,8 28,8 26,0 24,0
Estranger 1,7 2,8 6,1 10,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat



Una altra característica demogràfica rellevant per definir una àrea geogràfica és la
composició de la població segons el lloc de naixement. El 34,5 % dels residents a la
comarca l’any 2004 han nascut a la mateixa comarca (46,3 % al conjunt de Catalunya),
mentre que el 28,7 % ho han fet en una altra comarca catalana (19,1 %). Els darrers
anys, no obstant això, es palesa un descens de les persones que viuen al Garraf i que
hi han nascut, un augment de les nascudes a la resta de Catalunya, un descens de les
provinents de la resta de l’Estat espanyol i un increment molt sensible de les persones
estrangeres, que ha provocat, com s’esmentava anteriorment, que el percentatge dels
residents a la comarca nascuts a l’estranger se situï per sobre del percentatge del
conjunt de Catalunya (quadre 2.1.7.).

Síntesi

L’any 2004 el Garraf tenia 122.229 habitants. En el període 1981-2004, la
població de la comarca ha crescut més que el conjunt de Catalunya, el 2,5 %
anual acumulatiu, davant del 0,6 % de Catalunya. L’increment de la població al
Garraf ha estat especialment significatiu a partir del principi dels noranta, gràcies
en bona a part a la millora de l’accessibilitat viària, amb la construcció de l’A-16, i
ferroviària, que pràcticament va convertir el trajecte de Renfe Barcelona-Vilanova
de la Geltrú en un metro regional. 

Els municipis en què ha augmentat més la població en termes percentuals han
estat els tres més petits (Canyelles, Cubelles i Olivella), amb un creixement anual
acumulatiu per sobre del 6,5 %, davant del 2,5 % del conjunt de la comarca.
D’altra banda, a Sant Pere de Ribes i Sitges també s’ha incrementat la població
per sobre de la mitjana comarcal, mentre que tan sols Vilanova i la Geltrú ha
crescut per sota de la mitjana. Aquesta situació ha provocat que tots els
municipis, excepte Vilanova i la Geltrú, hagin guanyat pes en la distribució
de la població comarcal. En canvi, els municipis que han crescut més en termes
absoluts han estat Vilanova i la Geltrú (15.576 h.), Sant Pere de Ribes (14.763 h.)
i Sitges (11.328 h.).

La piràmide d’edats de la comarca reflecteix que la població de la comarca està
menys envellida que la mitjana de Catalunya.

Els darrers anys es palesa un descens de les persones que viuen al Garraf i que
hi han nascut i també de les provinents de la resta d’Espanya. En canvi, ha
augmentat el nombre de persones procedents de la resta de Catalunya i,
especialment, de l’estranger. Així, l’any 2004 el percentatge dels residents a la
comarca nascuts a l’estranger s’ha situat per sobre del percentatge del conjunt
de Catalunya.
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2.2. Activitat i renda

Durant el període 2001-2004, el PIB de la comarca del Garraf va créixer de mitjana
interanual el 2,1 %, segons les estimacions comarcals de Caixa Catalunya, un ritme
lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya en el mateix període, que va ser del
2,7 %. Malgrat aquest diferencial, el pes econòmic del Garraf amb relació al Principat
s’ha mantingut pràcticament constant en aquest període i actualment la comarca
representa l’1,1 % del PIB de l’economia catalana. En els anys 2002 i 2003,
caracteritzats per la desacceleració de l’activitat, l’economia comarcal ha estat menys
dinàmica que la del conjunt de Catalunya, mentre que en els anys 2001 i 2004 el
creixement comarcal ha estat molt similar al del Principat (gràfic 2.2.1.).1
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� Gràfic 2.2.1. Creixement de PIB. Taxa de de variació interanual, en percentatge
Font: Caixa Catalunya
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� Quadre 2.2.1. PIB sectorial. Període 2001-2004. Taxa mitjana de variació 
interanual, en percentatge

Garraf Catalunya

Primari 2,0 1,9
Indústria 0,3 0,8
Construcció 3,4 6,1
Serveis 2,6 3,2
Total 2,1 2,7

Font: Caixa Catalunya

1 Les dades de creixement del PIB emprades en aquest estudi no incorporen els impostos. Així, per exemple, en el cas d’haver-
los tingut en consideració, el creixement del PIB del conjunt de Catalunya l’any 2004 hauria estat del 3,1 % en lloc del 2,8 %
que es mostra en el gràfic 2.2.1.



En aquest període, tant la indústria, com els serveis i, especialment, la construcció van
créixer menys a la comarca que al conjunt de Catalunya, mentre que el sector primari
va experimentar un creixement similar al Garraf i al Principat. En aquests anys cal
destacar que el sector industrial pràcticament no ha crescut a la comarca, mentre que
el sector més dinàmic ha estat el de la construcció (quadre 2.2.1.). 

L’any 2004, el PIB/càpita de la comarca del Garraf, calculat a partir de les estimacions
de PIB de Caixa Catalunya i expressat en euros constants de l’any 2000, ha estat de
10.840 €, un 38,1 % menys que la mitjana catalana (17.515 €). Aquest diferencial s’ha
eixamplat lleugerament des del 2001, atès que en aquests anys el PIB del Garraf 
ha crescut menys que el del conjunt de Catalunya, mentre que la població ha
augmentat més a la comarca que al Principat (quadre 2.2.2. i gràfic 2.2.2.). 

Quan es fa la comparació entre Catalunya i el Garraf en termes de renda familiar bruta
disponible (RFBD), els resultats són lleugerament diferents, atès que quan la unitat
territorial és reduïda, com és el cas de la comarca, les transferències interterritorials i els
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Gràfic 2.2.2. PIB per càpita. Garraf. Índex Catalunya = 100 �
Font: Elaboració pròpia a partir de la Caixa Catalunya i de l’Idescat
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Quadre 2.2.2. Evolució del PIB. Euros constants del 2000 �

PIB PIB/càpita

Garraf Catalunya Garraf/Cat. Garraf Catalunya Garraf
MEUR % Milers €/h. Índex Cat.=100

2001 1.258 110.704 1,1 11,6 17,5 66,6
2002 1.281 113.242 1,1 11,5 17,4 65,8
2003 1.290 116.039 1,1 11,0 17,3 63,5
2004 1.325 119.336 1,1 10,8 17,5 61,9

Font: Elaboració pròpia a partir de Caixa Catalunya i l’Idescat



desplaçaments diaris poden tenir un pes decisiu que desvirtua en part l’ús del PIB per
càpita com a indicador del nivell econòmic d’un territori. Malauradament, aquesta
anàlisi només es pot fer per als anys 1999 i 2000, que són els darrers valors que ha
publicat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).2 Amb tot, al quadre 2.2.3.
s’observa que entre 1999 i 2000, segons les dades de l’Idescat, l’índex de renda per
càpita al Garraf s’ha apropat de manera significativa a la mitjana catalana. Així, si
s’assigna cada any un índex igual a 100 a la renda per càpita de Catalunya, el Garraf se
situava l’any 1999 en un valor igual a 94,3, és a dir, un 5,7 % per sota de la mitjana
catalana, mentre que l’any 2000 assolia un valor de 96,2, tan sols un 3,8 % per sota de
Catalunya. 

En el quadre 2.2.4. es posa de manifest que entre els anys 1999 i 2000 els quatre
municipis de més de 5.000 h.3 de la comarca (tots, excepte Canyelles) han augmentat
la seva renda familiar per habitant més que el conjunt de Catalunya. Així, Sant Pere de
Ribes, Vilanova i la Geltrú i, especialment, Cubelles s’han apropat a la mitjana del
conjunt de Catalunya, mentre que Sitges ha passat de tenir l’any 1999 una renda per
habitant superior del 19,1 % a la mitjana de Catalunya a disposar d’una renda per
càpita superior del 21,5 % a la catalana. En aquest quadre també s’observa que Sitges
és l’únic municipi de més de 5.000 h. del Garraf que té una renda per habitant superior

24

ESTUDI SOCIOECONÒMIC 

DE LA COMARCA DEL GARRAF 2005

Font: Idescat

� Quadre 2.2.3. Renda familiar bruta disponible (RFBD) 

RFBD RFBD/h. Garraf

Any Garraf Catalunya Garraf Catalunya RFBD/h.
MEUR Milers € Índex Cat.=100

1999 1.027 65.876 9,9 10,5 94,3
2000 1.102 69.274 10,6 11,1 96,2

� Quadre 2.2.4. Renda familiar bruta disponible municipal per habitants.
(Municipis de més de 5.000 habitants. Catalunya = 100)

1999 2000

Cubelles 82,7 90,4
Sant Pere de Ribes 88,6 89,8
Sitges 119,1 121,5
Vilanova i la Geltrú 89,9 90,9
Garraf 94,3 96,2
Catalunya 100,0 100,0

Font: Idescat

2 Les dades de renda familiar comarcal elaborades per l’Idescat per als anys 1999 i 2000 s’emmarquen dins del nou sistema
europeu de comptes (SEC-95). Aquest fet comporta que no sigui viable la comparació d’aquestes sèries comarcals amb les
publicades pel mateix Idescat per al període 1986-1996. És previst que properament l’Idescat elabori una sèrie enllaçada de
renda familiar per facilitar l’anàlisi dinàmica d’aquesta variable econòmica.

3 Aquesta informació sols està disponible per als municipis de més de 5.000 h.



a la mitjana de la comarca i del conjunt de Catalunya, atès que els tres restants se
situaven l’any 2000 al voltant d’un valor de 90, quan la mitjana catalana es considera
igual a 100.

Aquest procés d’apropament progressiu a la mitjana catalana en termes de renda per
habitant, tot i l’allunyament en termes de producció per càpita fins a l’any 2004,
s’explica, sobretot, pel fet que una part significativa de la renda de les famílies
residents al territori del Garraf no es produïa a la comarca, tal com posa de manifest
l’elevada mobilitat laboral que s’hi observa. Una part important de la població resident
a la comarca, on s’enregistra la RFBD, treballa en una altra comarca, on s’enregistra la
seva aportació al PIB. Així, l’any 2001 sortien per motius de treball 17.042 residents
del Garraf, el 15,8 % de la població comarcal, i hi entraven també per motius laborals
tan sols 3.935 residents a altres comarques, el 3,6 % de la població del Garraf.
Aquesta asimetria en la mobilitat intercomarcal pot ajudar a entendre per què la
comarca s’ha apropat a la mitjana catalana en termes de RFBD per habitant, però se
n’ha allunyat quan es mesura la riquesa relativa en termes de PIB per habitant.

L’anàlisi de la mobilitat obligada per desplaçaments per motiu de treball posa de manifest
que les persones que surten del Garraf per treballar a una altra comarca es dirigeixen
principalment al Barcelonès i, en menor mesura, al Baix Llobregat, a l’Alt Penedès, al Baix
Penedès, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. D’altra banda, les persones residents en
altres comarques que treballen al Garraf provenen majoritàriament del Barcelonès, del
Baix Llobregat, del Baix Penedès i de l’Alt Penedès.
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Quadre 2.2.5. Evolució de la RFBD als municipis de més de 1.000 h. �

1997 2003

Canyelles 5 6
Cubelles 5 6
Olivella1 – 8
Sant Pere de Ribes 6 6
Sitges 7 9
Vilanova i la Geltrú 6 7

Catalunya 7 8

Expressat en €

Garraf 9.170 12.500
Catalunya 10.217 13.100

1Aquests municipis l’any 1997 tenien menys de 1.000 h.

Nota: Els equivalents en euros als índexs econòmics creixen lleugerament cada any.
L’any 2003 els índexs econòmics del quadre corresponen als valors següents (€ del 2003):
5: RFBD entre 10.200 i 11.300 €
6: RFBD entre 11.300 i 12.100 €
7: RFBD entre 12.100 i 12.700 €
8: RFBD entre 12.700 i 13.500 €
9: RFBD entre 13.500 i 14.500 €

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuario Económico de España, de “la Caixa”



Un altre indicador per estudiar la renda/càpita territorial és el que s’inclou a l’Anuario
Económico de España, editat pel Servei d’Estudis de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. En aquest anuari s’estima un índex de nivell econòmic per a tots els
municipis de més de 1.000 h. que va d’1 a 10. El quadre 2.2.5. presenta les estimacions
d’aquest indicador corresponents als anys 1997 i 2003 per als municipis del Garraf que
tenen més de 1.000 h. 

Segons aquestes dades, tan sols un municipi no millora la posició relativa entre 1997 i
2003 (Sant Pere de Ribes), mentre que sí que ho fan la resta, especialment Sitges.
També es posa de manifest que la renda familiar mitjana de la comarca és lleugerament
inferior a la del conjunt del Catalunya (12.500 €, davant dels 13.100 € del Principat el
2003). Si a cada un dels índexs de nivell econòmic, que oscil·len entre 1 i 10, s’hi
assigna un nivell de renda equivalent al punt mitjà de l’interval al qual fan referència
(quadre 2.2.5.), es comprova que del 1997 al 2003 la renda familiar dels municipis del
Garraf de més de 1.000 h. ha passat de 9.170 € a 12.500 €, xifra que significa un
creixement anual acumulatiu del 5,3 %, per sobre del 4,2 % del conjunt de Catalunya. 

Finalment, cal esmentar la informació relativa a ingressos de l’Enquesta de la Regió
Metropolitana de Barcelona, elaborada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
de Barcelona. Els resultats d’aquesta enquesta corresponents a l’edició de l’any 2000
es mostren en el quadre 2.2.6. i indiquen que el nivell d’ingressos nets anual de tots el
membres de la llar al Garraf és relativament similar al del conjunt de Barcelona i de la
regió metropolitana de Barcelona. Així, el 12,9 % de les llars del Garraf van declarar uns
ingressos nets anuals iguals o inferiors a 10.000 €, el 68,9 % de les llars se situaven en
uns ingressos nets entre 10.000 i 30.000 € l’any, mentre que l’11,1 % de les llars
declaraven uns ingressos nets superiors als 30.000 € anuals (cal tenir en compte que
el 7,1 % de les persones enquestades van preferir no respondre la pregunta inclosa en
l’enquesta referida al nivell d’ingressos de la seva unitat familiar).
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� Quadre 2.2.6. Nivell d’ingressos nets anuals (l’any anterior de l’enquesta) 
de tots els membres de la llar i per tots els conceptes. Any 2000. En percentatge 

Garraf Regió Província
metropolitana de Barcelona
de Barcelona

Menys de 1.500 €/any 0,0 0,1 0,0
de 1.500 a 3.000 €/any 0,0 0,2 0,3
de 3.001 a 6.000 €/any 5,4 4,4 4,4
de 6.001 a 10.000 €/any 7,5 8,4 8,2
de 10.001 a 15.000 €/any 27,1 18,4 18,5
de 15.001 a 21.000 €/any 21,4 19,7 20,1
de 21.001 a 30.000 €/any 20,4 18,0 17,9
de 30.001 a 42.000 €/any 7,5 8,5 8,6
de 42.001 a 54.000 €/any 0,7 3,4 3,3
Més de 54.000 €/any 2,9 2,1 2,1
NS/NC 7,1 16,8 16,4

Total 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona



Síntesi

Des de l’any 2001 fins al 2004, el PIB del Garraf va assolir un creixement mitjà
interanual del 2,1 %, un ritme lleugerament inferior al conjunt de Catalunya
en el mateix període, que va ser del 2,7 %. Malgrat aquest diferencial de
creixement, el pes de la comarca al conjunt de Catalunya s’ha mantingut
pràcticament constant i actualment el Garraf representa l’1,1 % del PIB de
l’economia catalana. En aquest període, tant la indústria, com els serveis i,
especialment, la construcció van créixer menys a la comarca que al conjunt de
Catalunya, mentre que el sector primari va experimentar un creixement similar
al Garraf i al Principat. En aquests anys cal destacar que el sector industrial
pràcticament no ha crescut a la comarca, mentre que el sector més dinàmic ha
estat el de la construcció.

L’any 2004 el PIB/càpita de la comarca del Garraf, expressat en euros constants
del 2000, ha estat de 10.840 €, un 38,1 % menys que la mitjana catalana del
mateix any (17.515 €). Aquest diferencial s’ha eixamplat lleugerament des 
del 2001, atès que en aquests anys el PIB del Garraf ha crescut menys que al
conjunt de Catalunya, mentre que la població ha augmentat més a la comarca
que al Principat.

Quan s’analitza la renda familiar bruta disponible, els resultats són diferents.
L’any 2000 (darrer any disponible) la renda per càpita del Garraf se situava en un
valor de 96,2 si es considera la mitjana catalana igual a 100. Aquesta diferència
pel que fa al PIB i a la renda familiar per habitant en relació amb el conjunt de
Catalunya, s’explica per l’elevada mobilitat laboral que s’observa a la comarca,
atès que una bona part de la població resident al Garraf treballa en una altra
comarca i és allà on s’enregistra la seva aportació al PIB. D’altra banda, altres
fonts indiquen que del 1997 al 2003 la renda per càpita dels municipis del Garraf
de més de 1.000 h. ha augmentat el 5,3 % anual acumulatiu, mentre que al
conjunt Catalunya l’increment ha estat del 4,2 %. 

2.3. Ocupació i mercat laboral
Estructura i evolució de l’ocupació �

Durant els darrers anys l’increment de l’activitat econòmica a la comarca del Garraf
s’ha traduït en un creixement molt notable de l’ocupació. En el període 1994-2004,
el nombre d’afiliats al règim de la Seguretat Social a la comarca ha augmentat el
75,2 % acumulat (que significa un creixement anual acumulatiu del 5,8 %), una
taxa molt superior al 49,1 % del conjunt de Catalunya (és a dir, un creixement
anual acumulatiu del 4,1 %). Aquest diferencial de creixement en relació amb el
conjunt de Catalunya s’explica per l’espectacular increment de l’ocupació a la
comarca en el quinquenni 1994-1999 (el 8,4 % anual acumulatiu davant del 5,1 %
de Catalunya), mentre que en el període 1999-2004 l’augment de l’ocupació ha
estat similar a la comarca (3,2 % anual acumulatiu) i al conjunt del país (3,1 %)
(veg. quadre 2.3.1.).
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En aquests 10 anys, el creixement del nombre d’afiliats ha estat superior al de la
població tant a la comarca del Garraf com a Catalunya, fet que ha provocat un
increment del percentatge d’assalariats respecte a la població. En concret, mentre que
l’any 1994 el 17,5 % de la població de la comarca estava afiliada a la Seguretat Social,
el 2004 aquest percentatge ha estat del 21,6 %. Això no obstant, entre els anys 1999 i
2004 l’ocupació a la comarca ha crescut menys que la població, mentre que al conjunt
de Catalunya la situació ha estat la contrària. D’altra banda, l’any 2004 el percentatge
de la població assalariada de la comarca se situava clarament per sota del 36,2 %
assolit pel total de Catalunya, fet que s’explica pel nombre elevat de persones que
viuen a la comarca però que treballen a altres comarques, especialment al Barcelonès i
a les que formen part de la regió metropolitana de Barcelona. 

El percentatge d’afiliats al règim de la Seguretat Social a la comarca del Garraf en relació
amb el conjunt de Catalunya ha augmentat lleugerament en aquest període (el 0,9 %
respecte del total de Catalunya l’any 1994 i l’1,1 % l’any 2004), tot i que l’augment s’ha
produït en la seva totalitat entre 1994 i 1999, mentre que a partir d’aquest darrer any el
pes dels ocupats de la comarca en el total català s’ha mantingut estable. Aquests
percentatges se situen, però, per sota del pes de la població de la comarca respecte al
conjunt de Catalunya, que l’any 1994 era de l’1,4 %, i el 2004, de l’1,8 %.

En el període 1994-2004 el nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social a
la indústria a la comarca del Garraf ha augmentat l’1,8 % anual acumulatiu, mentre
que en la construcció i els serveis l’evolució dels assalariats ha estat molt més
favorable. En concret, a la construcció, el nombre d’afiliats s’ha incrementat el 9,1 %
anual acumulatiu, i en els serveis, el creixement anual acumulatiu ha estat del 6,6 %.
En la indústria, són especialment remarcables els augments del nombre d’afiliats a 
la Seguretat Social en els sectors de l’equipament elèctric, electrònic i òptic (amb 
un creixement anual acumulatiu del 17,4 %), de la metal·lúrgia i productes metàl·lics
(13,3 %) i de l’alimentació, begudes i tabac (7,6 %). En canvi, les pèrdues més
significatives en nombre d’assalariats han tingut lloc en els sectors del cautxú i plàstic
(amb un descens anual acumulatiu del 10,6 %), dels minerals no metàl·lics (7,6 %) 
i de la maquinària i els equips mecànics (6,2 %). Pel que fa als serveis, totes 
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Font: Registre d’afiliats a la Seguretat Social, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

� Quadre 2.3.1. Treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
Dades del quart trimestre de cada any 

Garraf Catalunya Garraf/Cat.

Any Nombre % Població Nombre % Població %

1994 15.074 17,5 1.652.463 26,6 0,9
1999 22.587 22,6 2.116.387 34,1 1,1
2004 26.417 21,6 2.464.413 36,2 1,1

Creixement interanual (%)

1999/1994 8,4 5,1
2004/1999 3,2 3,1
2004/1994 5,8 4,1



les activitats incloses en aquest sector han tingut una evolució favorable del nombre
d’afiliats a la Seguretat Social. Així, destaca que el nombre d’afiliats a les altres
activitats empresarials terciàries (inclou els serveis prestats a les empreses, les
activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i les activitats
immobiliàries) ha assolit un creixement anual acumulatiu de l’11,4 %, als transports i
comunicacions del 10,3 %, a l’hoteleria del 9,7 % i a l’educació i recerca del 7,9 %
(veg. quadre 2.3.2.).
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Quadre 2.3.2. Treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social
per sectors. Dades del quart trimestre de cada any �

Creixement interanual %
Garraf Catalunya Garraf Cat. Garraf/Cat. %

1994 2004 1994 2004 1994-2004 1994 2004

Agricultura 138 45 6.482 10.667 -10,6 5,1 2,1 0,4

Indústria 4.038 4.823 517.351 556.678 1,8 0,7 0,8 0,9
Act. extractives, energia i aigua 74 96 17.851 15.647 2,6 -1,3 0,4 0,6
Alimentació, begudes i tabac 161 335 61.293 66.253 7,6 0,8 0,3 0,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 337 199 86.364 66.165 -5,1 -2,6 0,4 0,3
Fusta i suro 159 184 11.976 12.576 1,5 0,5 1,3 1,5
Paper, edició i arts gràfiques 86 99 44.842 50.709 1,4 1,2 0,2 0,2
Química 111 72 46.603 56.104 -4,2 1,9 0,2 0,1
Cautxú i plàstic 1014 329 28.170 30.086 -10,6 0,7 3,6 1,1
Minerals no metàl·lics 155 70 19.061 22.212 -7,6 1,5 0,8 0,3
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 340 1.188 65.620 79.349 13,3 1,9 0,5 1,5
Maquinària i equips mecànics 434 228 32.551 37.370 -6,2 1,4 1,3 0,6
Equip. elèctric, electrònic i òptic 161 798 37.638 43.472 17,4 1,5 0,4 1,8
Fabricació material de transport 806 1.027 42.781 53.920 2,5 2,3 1,9 1,9
Fabricació manufactures diverses 200 198 22.601 22.815 -0,1 0,1 0,9 0,9

Construcció 1.789 4.263 128.907 225.917 9,1 5,8 1,4 1,9

Serveis 9.108 17.286 999.403 1.670.340 6,6 5,3 0,9 1,0
Comerç i reparació 2.877 4.744 298.781 458.858 5,1 4,4 1,0 1,0
Hoteleria 1253 3.169 69.556 123.479 9,7 5,9 1,8 2,6
Transports i comunicacions 271 720 67.960 125.296 10,3 6,3 0,4 0,6
Altres activitats empresarials (*) 902 2.645 204.640 413.191 11,4 7,3 0,4 0,6
Educació i recerca 490 1.051 66.720 108.012 7,9 4,9 0,7 1,0
Sanitat 1001 1.498 92.705 155.295 4,1 5,3 1,1 1,0
Administracions públiques 1210 1.514 108.730 153.728 2,3 3,5 1,1 1,0
Altres serveis (**) 1.104 1.945 90.312 132.481 5,8 3,9 1,2 1,5

No classificats 1 0 320 811 – 9,7 0,3 0,0

Total 15.074 26.417 1.652.463 2.464.413 5,8 4,1 0,9 1,1

(*) Inclou els serveis prestats a les empreses, les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i les

activitats immobiliàries.

(**) Inclou l'assistència social, els serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic.

Font: Registre d’afiliats a la Seguretat Social, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 



En aquest període, la indústria ha patit una pèrdua de pes en l’estructura productiva del
Garraf, atès que l’any 1994 representava el 26,8 % dels afiliats al règim de la Seguretat
Social, mentre que el 2004 aquest percentatge s’ha situat en el 18,3 %. En canvi, la
construcció (que l’any 2004 ha ocupat al 16,1 % dels assalariats de la comarca) i els
serveis (amb el 65,4 % dels afiliats a la Seguretat Social a la comarca el 2004), han
augmentat al voltant de cinc punts percentuals cada un la seva importància en
l’estructura productiva del Garraf (veg. quadre 2.3.3.).

Les activitats industrials amb un pes més important en l’estructura productiva del Garraf
són la metal·lúrgia i productes metàl·lics (amb el 4,5 % dels afiliats a la Seguretat Social
de la comarca), la fabricació de material de transport (3,9 %) i l’equipament elèctric,
electrònic i òptic (3 %). Pel que fa al sector serveis, les activitats amb més presència en
l’estructura dels treballadors de la comarca són el comerç i reparació (amb el 18 % del
treballadors del Garraf), l’hoteleria (12 %) i les altres activitats empresarials (10 %). 
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� Quadre 2.3.3. Estructura dels treballadors afiliats al règim general 
de la Seguretat Social. Dades del quart trimestre de cada any, en percentatge 

Garraf Catalunya

1994 2004 1994 2004

Agricultura 0,9 0,2 0,4 0,4

Indústria 26,8 18,3 31,3 22,6
Act. extractives, energia i aigua 0,5 0,4 1,1 0,6
Alimentació, begudes i tabac 1,1 1,3 3,7 2,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2,2 0,8 5,2 2,7
Fusta i suro 1,1 0,7 0,7 0,5
Paper, edició i arts gràfiques 0,6 0,4 2,7 2,1
Química 0,7 0,3 2,8 2,3
Cautxú i plàstic 6,7 1,2 1,7 1,2
Minerals no metàl·lics 1,0 0,3 1,2 0,9
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2,3 4,5 4,0 3,2
Maquinària i equips mecànics 2,9 0,9 2,0 1,5
Equip. elèctric, electrònic i òptic 1,1 3,0 2,3 1,8
Fabricació material de transport 5,3 3,9 2,6 2,2
Fabricació manufactures diverses 1,3 0,7 1,4 0,9

Construcció 11,9 16,1 7,8 9,2

Serveis 60,4 65,4 60,5 67,8
Comerç i reparació 19,1 18,0 18,1 18,6
Hoteleria 8,3 12,0 4,2 5,0
Transports i comunicacions 1,8 2,7 4,1 5,1
Altres activitats empresarials 6,0 10,0 12,4 16,8
Educació i recerca 3,3 4,0 4,0 4,4
Sanitat 6,6 5,7 5,6 6,3
Administracions públiques 8,0 5,7 6,6 6,2
Altres serveis 7,3 7,4 5,5 5,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Registre d’afiliats a la Seguretat Social, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



L’índex d’especialització productiva permet de valorar la presència dels sectors
productius a la comarca del Garraf i al conjunt de Catalunya i completar la informació
del quadre 2.3.3. mitjançant l’ús de l’expressió:

on Lij són els assalariats en el sector i al Garraf, Lj són els assalariats totals de 
la comarca, Li són els assalariats en el sector i a Catalunya i L són els afiliats a la
Seguretat Social al conjunt de Catalunya. Si el valor que s’obté està per sobre de 100,
significa que la comarca està més especialitzada que el conjunt de Catalunya en el
sector, atès que el pes del sector és superior a la comarca que al conjunt de Catalunya.
En cas contrari, si l’índex és inferior a 100, indica que a la comarca el sector té menys
pes en l’estructura productiva que al conjunt de Catalunya.

Els resultats que es mostren al quadre 2.3.4. posen de manifest que el Garraf té una
especialització productiva només en la construcció, mentre que en el cas de la indústria i,

IEij = –––––– �100
Lij /Lj
Li /L
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Quadre 2.3.4. Índex d’especialització productiva del Garraf �

1994 2004

Agricultura 233,4 39,4

Indústria 85,6 80,8
Act. extractives, energia i aigua 45,4 57,2
Alimentació, begudes i tabac 28,8 47,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 42,8 28,1
Fusta i suro 145,5 136,5
Paper, edició i arts gràfiques 21,0 18,2
Química 26,1 12,0
Cautxú i plàstic 394,6 102,0
Minerals no metàl·lics 89,1 29,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 56,8 139,7
Maquinària i equips mecànics 146,2 56,9
Equip. elèctric, electrònic i òptic 46,9 171,2
Fabricació material de transport 206,5 177,7
Fabricació manufactures diverses 97,0 81,0

Construcció 152,1 176,0

Serveis 99,9 96,5
Comerç i reparació 105,6 96,4
Hoteleria 197,5 240,0
Transports i comunicacions 43,7 53,6
Altres activitats empresarials 48,3 59,7
Educació i recerca 80,5 90,8
Sanitat 118,4 90,0
Administracions públiques 122,0 91,9
Altres serveis 134,0 137,0

Total 100,0 100,0

Font: Registre d’afiliats a la Seguretat Social, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



en menor mesura, dels serveis és inferior que al conjunt de Catalunya. El valor més elevat
de l’índex l’any 2004 s’ha obtingut en l’hoteleria (aquest índex és igual a 240, que és el
quocient multiplicat per 100 entre el pes del sector en l’estructura productiva de la
comarca –12 %– i el pes del sector en l’estructura productiva catalana –5 %–). Tan sols
en una altra activitat terciària, els altres serveis (137), que inclouen l’assistència social, els
serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic, la comarca
presenta una especialització superior que a Catalunya.  En canvi, cal remarcar l’escassa
especialització en els transports i comunicacions (53,6) i en les altres activitats
empresarials (59,7). Pel que fa als subsectors industrials, l’any 2004 el Garraf ha
presentat una major especialització que el Principat en la fabricació de material de
transport (amb un índex d’especialització igual a 177,7), en l’equipament elèctric,
electrònic i òptic (171,2), en la metal·lúrgia i equips mecànics (139,7), en la fusta i suro
(136,5) i en el cautxú i plàstic (102). A la banda oposada, el Garraf  té una especialització
molt menor que el conjunt de Catalunya en la química (12), el paper, edició i arts gràfiques
(18,2), el tèxtil, confecció i cuir (28,1) i els minerals no metàl·lics (29,4).

L’activitat econòmica està molt concentrada a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i
Sitges, els tres municipis amb un major volum de població de la comarca. Vilanova
apareix com a gran pol productiu amb el 56,8 % dels assalariats de la comarca, per
sobre del pes de la capital en el conjunt de la població comarcal (48,6 %), mentre que
entre aquests tres municipis acumulen el 95 % dels afiliats a la Seguretat Social al
Garraf. Al quadre 2.3.5. es mostren els tres municipis que tenen més assalariats en
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� Quadre 2.3.5. Concentració dels assalariats als municipis del Garraf. Any 2003.
En percentatge 

Assalariats totals
Vilanova i la Geltrú 56,8
Sant Pere de Ribes 20,3
Sitges 17,9
Total 95,0

Assalariats indústria
Vilanova i la Geltrú 76,7
Sant Pere de Ribes 15,5
Sitges 6,2
Total 98,4

Assalariats construcció
Vilanova i la Geltrú 53,5
Sant Pere de Ribes 22,3
Sitges 11,8
Total 87,6

Assalariats serveis
Vilanova i la Geltrú 51,6
Sitges 23,2
Sant Pere de Ribes 21,2
Total 96,0

Font: Informe territorial de la província de Barcelona 2005, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona



cada un dels sectors productius. Es pot observar que Vilanova concentra la major part
dels assalariats en la indústria (76,7 % del total), en la construcció (53,5 %) i en els
serveis (51,6 %). 

En la distribució de l’ocupació per dimensió d’empresa, mesurada en relació amb el
conjunt de Catalunya, no hi ha hagut canvis significatius entre el 1996 i el 2003 (veg.
quadre 2.3.6.). El pes relatiu de l’ocupació en grans empreses (> 500 treballadors) ha
perdut una dècima respecte del conjunt de Catalunya, mentre que a les empreses
mitjanes (de 51 a 500 treballadors), el pes s’ha mantingut constant. En canvi, s’ha
produït un guany de dues dècimes en el pes de les empreses petites (d’11 a 50
treballadors) i en les molt petites (de 0 a 10 treballadors). 

Distribució i evolució de l’atur �

Les dades d’atur registrades a les oficines de l’INEM assenyalen que a la comarca del
Garraf hi ha hagut 3.470 persones aturades l’any 2004, l’1,7 % del total català,
lleugerament per sota de l’1,8 % que representa la població del Garraf en el total 
català. D’altra banda, cal destacar que l’any 1983 l’atur a la comarca representava
l’1,3 % del de l’economia catalana, mentre que al Garraf hi vivia l’1,2 % de la població
catalana, per la qual cosa en aquests 21 anys l’evolució de l’atur registrat ha estat més
favorable al Garraf que al conjunt de Catalunya.

L’any 1999 es va assolir un nivell mínim històric de 2.801 aturats, xifra que representava
l’1,5 % del total de Catalunya. Al gràfic 2.3.1. es pot comprovar que la variació
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Quadre 2.3.6. Distribució comarcal de l’ocupació per dimensió de l’empresa. 
Pes dels afiliats sobre el total de Catalunya a cada tram de dimensió 

de l’empresa, en percentatge �

Gran empresa (més de 500 treballadors)
Pes comarcal 1996 0,6
Pes comarcal 2003 0,5
Canvi 1996-2003 –0,1

Empresa mitjana (de 51 a 500 treballadors)
Pes comarcal 1996 0,9
Pes comarcal 2003 0,9
Canvi 1996-2003 0,0

Empresa petita (d’11 a 50 treballadors)
Pes comarcal 1996 1,0
Pes comarcal 2003 1,2
Canvi 1996-2003 0,2

Empresa molt petita (de 0 a 10 treballadors)
Pes comarcal 1996 1,3
Pes comarcal 2003 1,5
Canvi 1996-2003 0,2

Font: Caixa Catalunya



interanual de l’atur registrat a la comarca té un comportament, a grans trets, similar al
de Catalunya. Es pot observar que en els períodes de creixement econòmic compresos
del 1987 al 1990, d’una banda, i del 1995 al 2000, de l’altra, l’atur registrat va disminuir
considerablement, tant al Garraf com a Catalunya. D’altra banda, en els períodes 1993-
1994 i 2001-2003, anys de desacceleració de l’activitat econòmica, l’atur ha crescut 
de manera significativa en aquests dos àmbits territorials i, a més, aquests períodes de
creixement significatiu de l’atur es van iniciar una mica abans a la comarca que al
conjunt de Catalunya. En el darrer any s’observa una disminució de l’atur a la comarca,
mentre que al conjunt del país ha augmentat molt lleugerament, fet que podria palesar
la fi de l’etapa de desacceleració econòmica viscuda els darrers anys per l’economia
catalana.

Pel que fa a la distribució de l’atur per sexes, amb dades referides a l’any 2004, de les
3.470 persones en situació d’atur registrat, el 44,2 % són homes i el 55,8 %, dones. 
El fet que l’atur femení superi significativament l’atur masculí és una pauta de
comportament habitual tant al Garraf com al conjunt de Catalunya, això no obstant, el
pes de l’atur femení a la comarca és lleugerament inferior a la mitjana de Catalunya, on
el 57,2 % de les persones aturades l’any 2004 han estat dones. D’altra banda, el
38,7 % dels aturats del Garraf tenien més de 44 anys, el 36,3 % entre 30 i 44 anys i el
25 % menys de 29 anys, percentatges molt similars als del conjunt de l’economia
catalana.

Pel que fa a la composició de l’atur per nivells de formació, el 70,1 % de les persones
aturades tenen un nivell educatiu equivalent al certificat o graduat escolar, lleugerament
per sota del percentatge que representen aquests col·lectius en la composició de l’atur
en el conjunt de Catalunya (73,3 %). D’altra banda, el 7,8 % dels aturats a la comarca
tenen estudis universitaris, mentre que a Catalunya aquest percentatge se situa en el
5,9 % de les persones aturades. Aquestes xifres indiquen que el nivell de formació dels
aturats del Garraf és superior que el del conjunt del Principat.

Per sectors d’activitat econòmica, l’atur es concentra als sectors industrial i de serveis,
que sumen el 80,4 % de l’atur de la comarca. Quan es compara la distribució sectorial
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� Gràfic 2.3.1. Atur registrat. Dades del mes de març de cada any
Font: Idescat
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de l’atur entre el Garraf i Catalunya s’observen algunes diferències significatives, com el
fet que els aturats del sector industrial representen el 16,9 % de l’atur total de la
comarca, mentre que a Catalunya signifiquen el 24,4 %. Com a contrapartida, el pes de
l’atur a la construcció i als serveis és superior al Garraf que al conjunt de l’economia
catalana (veg. quadre 2.3.7.).

Per a un nivell superior de desagregació territorial, al quadre 2.3.8. es mostra com ha
evolucionat l’atur registrat als municipis de la comarca del 1983 al 2004. Els municipis
amb un descens de l’atur en aquest període han estat Vilanova i la Geltrú (–1.649
persones), Sant Pere de Ribes (–137) i Sitges (–128). En canvi, els municipis més
petits de la comarca han patit increments de l’atur registrat en aquests anys. Aquest
fet, així com la reducció relativament petita de l’atur a Sant Pere de Ribes i Sitges,
s’explica per l’important creixement de la població que han assolit aquests municipis
en el període considerat. D’altra banda, tal com s’esmentava anteriorment per al
conjunt de la comarca, des de l’any 2000 fins al 2003 l’atur registrat va augmentar de
manera força significativa a tots els municipis del Garraf, tot i que l’any 2004 s’ha
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Quadre 2.3.7. Atur registrat per sexe, edat, nivell de formació i per sector
d’activitat econòmica. Any 2004. En percentatge �

Garraf Catalunya

Aturats 3.470 203.089

Per sexe
Homes 44,2 42,8
Dones 55,8 57,2
Total 100,0 100,0

Per edat
De 16 a 29 anys 25,0 26,4
De 30 a 44 anys 36,3 33,8
De 45 anys i més 38,7 39,8
Total 100,0 100,0

Per nivells de formació
Sense estudis 0,1 0,1
Estudis primaris 2,8 2,4
Certificat escolar 41,0 39,3
EGB/batx.elem./grad. esc. 29,1 34,0
BUP/batx.superior/COU 12,1 10,6
FP 7,1 7,8
Titulat de grau mitjà 3,5 2,4
Titulat de grau superior 4,3 3,5
Total 100,0 100,0

Per sector d’activitat econòmica
Agricultura 0,7 0,8
Indústria 16,9 24,4
Construcció 10,9 8,7
Serveis 63,5 58,6
Sense ocupació anterior 8,0 7,6
Total 100,0 100,0

Font: Idescat i Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



observat una millora en l’evolució del nombre d’aturats a la majoria de municipis de la
comarca.

La informació referida a la taxa d’atur registrat, obtinguda com el quocient entre l’atur
registrat i la població activa, posa de manifest que la situació del Garraf és semblant a
la del conjunt de Catalunya. Això no obstant, cal valorar aquestes xifres relatives a la
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� Quadre 2.3.8. Atur registrat per municipis. Nombre de persones. 
Dades del mes de març de cada any

Creixement
absolut

1983 1990 1995 2000 2004 1983-2004

Canyelles 20 34 61 57 87 67
Cubelles 138 145 246 179 292 154
Olivella 2 13 41 27 50 48
Sant Pere de Ribes 845 742 1.105 626 708 –137
Sitges 676 586 799 478 548 –128
Vilanova i la Geltrú 3.434 2.408 2.857 1.516 1.785 –1.649
Garraf 5.115 3.928 5.109 2.883 3.470 –1.645
% s/Catalunya 1,30 1,41 1,58 1,69 1,70 –

Catalunya 392.551 278.575 323.489 170.606 203.809 -188.742

Font: Idescat

� Mapa 2.3.1. Taxa d’atur per municipis. Any 2004. Dades del mes de març

Nota: La taxa d’atur s’ha obtingut com el quocient entre l’atur registrat de l’any
2004 i la població activa de l’any 2001.

Font: Idescat

Superior al 6,4 % (mitjana del Garraf)

Inferior al 6,4 % (mitjana del Garraf)



taxa d’atur amb cautela, atès que s’han obtingut com el quocient entre l’atur registrat
l’any 2004 i la població activa de l’any 2001, darrer any per al qual es disposa
d’aquesta informació de les comarques catalanes. Aquest fet pot provocar que les
taxes d’atur obtingudes siguin superiors a les reals, atès que amb tota probabilitat la
població activa de les diferents comarques catalanes entre els anys 2001 i 2004 ha
augmentat.

L’any 2004 la taxa d’atur del Garraf ha estat del 6,4 %, tres dècimes menys que l’any
anterior, mentre que al conjunt de Catalunya ha estat del 6,5 %. Un total d’11
comarques catalanes han tingut l’any 2004 un atur que se situava per sobre de la
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Quadre 2.3.9. Atur registrat per àrees. Nombre de persones.
Dades del mes de març de cada any �

Creixement anual
acumulatiu

1983 1990 1995 2000 2004 1983-2004 %

Costa 4.248 3.139 3.902 2.173 2.625 –2,3
Interior 867 789 1.207 710 845 –0,1
Garraf 5.115 3.928 5.109 2.883 3.470 –1,8
Catalunya 392.551 278.575 323.489 170.606 203.809 –3,1

Nota: Els municipis de la costa són Cubelles, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Els municipis de l'interior són Canyelles, Olivella i Sant Pere de Ribes.

Font: Idescat i elaboració pròpia

Gràfic 2.3.2. Taxa d’atur per àrees. Any 2004. Dades del mes de març,
de cada any en percentatge �

Nota: La taxa d’atur s’ha obtingut com el quoficient entre l’atur registrat
de l’any 2004 i la població activa de l’any 2001. Veg. el quadre

2.3.9. pel que fa als municipis que integren cada àrea.

Font: Idescat
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mitjana del conjunt de Catalunya i del Garraf: l’Anoia (8,8 %), el Vallès Occidental
(7,5 %), el Berguedà (7,3 %), el Maresme (7,1 %), el Tarragonès (7,1 %), la Selva (7 %),
el Baix Penedès (6,7 %), el Bages (6,7 %), el Vallès Oriental (6,7 %), el Baix Camp
(6,6 %) i el Barcelonès (6,6 %). 

Els municipis amb una taxa d’atur que l’any 2004 ha superat la mitjana comarcal han
estat Canyelles (8,2 %), Cubelles (7,9 %), Vilanova i la Geltrú (6,7 %) i Olivella (6,6 %);
mentre que Sitges (5,4 %) i Sant Pere de Ribes (6,1 %) s’han situat per sota de la
mitjana del conjunt del Garraf (veg. mapa 2.3.1., en què s’han agrupat els municipis en
dos grups segons si la taxa d’atur ha estat superior a la de la comarca –6,4 %–, o si és
inferior).

Quan s’analitza l’evolució de l’atur registrat en les dues grans àrees en què es poden
agrupar els municipis de la comarca, es posa de manifest que del 1983 al 2004 els
municipis costaners, amb un descens anual acumulatiu de l’atur del 2,3 %, han
mostrat, gràcies en bona part a la disminució de l’atur a Vilanova i la Geltrú, un
comportament més favorable que els municipis de l’interior de la comarca, que han
enregistrat un descens anual de l’atur tan sols del 0,1 % (veg. quadre 2.3.9.). Pel que fa
a la taxa d’atur registrat en aquestes dues àrees, als municipis de l’interior (taxa d’atur
del 6,3 %) se situa lleugerament per sota dels municipis de la costa (6,5 %), que tenen
la mateixa taxa d’atur que la mitjana de Catalunya (veg. gràfic 2.3.2.).

� Dinàmica de la contractació

L’any 2004 s’han formalitzat 37.409 contractes de treball al Garraf, que representa
l’1,5 % dels contractes signats a Catalunya aquest any, lleugerament per sota de l’1,8 %
que representa la població del Garraf al total català. Aquesta xifra representa un
increment del 40 % respecte a la mitjana dels contractes signats en el període 1998-
2003, fet que posa de manifest el dinamisme del mercat de treball de la comarca el darrer
any. Els darrers set anys el percentatge de contractes indefinits signats a la comarca s’ha
situat al voltant del 10 %, mentre que aproximadament el 90 % han estat temporals. En
aquest període la distribució del nombre de contractes entre indefinits i temporals a la
comarca ha estat lleugerament diferent a la del conjunt de Catalunya, on en aquest
període al voltant del 12 % dels contractes han estat indefinits (veg. quadre 2.3.10.).
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� Quadre 2.3.10. Nombre i tipus de contractes. Garraf 

Contractes Indefinits Temporals Garraf/Cat.
% % %

1998 25.778 8,1 91,9 1,3
1999 27.177 10,1 89,9 1,2
2000 27.241 9,7 90,3 1,2
2001 24.140 9,5 90,5 1,1
2002 28.500 10,6 89,4 1,3
2003 27.526 9,6 90,4 1,3
2004 37.409 9,9 90,1 1,5

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



Pel que fa a la distribució dels contractes per sexe, amb dades referides a l’any 2004,
dels 37.409 contractes, el 52,3 % han estat  signats per homes i el 47,7 % per dones,
percentatges molt similars als del conjunt de Catalunya. Quant a l’edat, tan sols el
13,5 % de les persones que han aconseguit un contracte de treball al Garraf tenen més
de 44 anys, mentre que el 52,4 % en tenen menys de 30. Pel que fa a la composició
dels contractes per nivells de formació, el 63,2 % de les persones que han signat un
contracte de treball al Garraf tenen un nivell educatiu equivalent al certificat o graduat
escolar, lleugerament per sobre del percentatge que representen aquests col·lectius en
els contractes signats en el conjunt de Catalunya. En canvi, tan sols el 5,6 % dels
contractes han estat signats per persones amb estudis superiors, dos punts
percentuals menys que al Principat. Per sectors d’activitat, el 78,7 % dels contractes
corresponen al sector serveis, percentatge molt similar al del conjunt de Catalunya,
mentre que el 16,2 %, més de cinc punts percentuals més que al conjunt de l’economia
catalana, han estat signats en el sector de la construcció (veg. quadre 2.3.11).
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Quadre 2.3.11. Contractes per sexe, edat, nivell de formació i sector
d’actividad econòmica. Any 2004. En percentatge �

Garraf Catalunya

Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals Total

Contractes 3.711 33.698 37.409 317.610 2.202.407 2.520.017

Per sexe
Homes 51,8 52,4 52,3 53,4 52,0 52,2
Dones 48,2 47,6 47,7 46,6 48,0 47,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per edat
De 16 a 29 anys 46,1 53,1 52,4 48,0 56,6 55,5
De 30 a 44 anys 37,6 33,8 34,2 36,5 32,3 32,8
De 45 anys i més 16,4 13,1 13,5 15,5 11,1 11,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per nivells de formació
Sense estudis 2,6 4,3 4,1 3,2 4,3 4,1
Estudis primaris 2,8 2,5 2,5 3,5 4,7 4,6
Certificat escolar 29,9 29,4 29,5 20,1 21,8 21,6
EGB/batx.elem./grad. esc. 35,3 33,5 33,7 38,4 37,2 37,4
BUP/batx.superior/COU 12,6 16,2 15,9 13,3 14,7 14,5
FP 10,2 8,7 8,8 11,1 10,1 10,2
Titulat de grau mitjà 3,4 3,1 3,1 4,3 3,5 3,6
Titulat de grau superior 3,3 2,3 2,4 6,2 3,7 4,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per sector d’activitat econòmica
Agricultura 1,9 0,3 0,5 1,3 1,6 1,5
Indústria 12,0 3,8 4,6 16,9 8,0 9,2
Construcció 14,0 16,5 16,2 9,0 11,2 10,9
Serveis 72,1 79,4 78,7 72,8 79,2 78,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat i Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



� Expedients de regulació d’ocupació

Els expedients de regulació d’ocupació a la comarca del Garraf han afectat tan sols 326
treballadors en el període 2000-2004, que significa el 0,5 % dels treballadors afectats
per aquesta contingència al conjunt de Catalunya. En aquests anys, amb l’excepció del
2003, el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació a la
comarca ha estat, tot i l’atonia de l’activitat econòmica, molt reduït. Aquestes xifres
contrasten amb els expedients de regulació d’ocupació que es van presentar a la
comarca el 1990 i el 1995, que van afectar, especialment l’any 1990, un elevat nombre
de treballadors (veg. quadre 2.3.12.). 

L’any 2004 s’ha observat una certa recuperació de la situació del mercat de treball a la
comarca amb relació a l’any anterior, atès que el nombre de treballadors afectats en els
cinc expedients de regulació d’ocupació autoritzats ha estat tan sols de 72, el 0,8 %
dels treballadors que s’han trobat en aquesta situació al conjunt de Catalunya. 

Mercat de treball a la comarca del Garraf

El mercat de treball de la comarca del Garraf ha patit grans canvis en poc temps
principalment pel fort creixement de la població. Durant tot el segle XX, la població ha
anat creixent de forma constant, però ha estat els darrers 15 anys quan la població 
ha augmentat el 60 %, fins a arribar als 122.229 habitants actuals. A aquestes dades
cal sumar-hi les previsions que anuncien que en els propers 10 anys unes 43.000
persones es traslladaran a la comarca. Aquest creixement ha estat motivat per
moviments migratoris, no solament interns, ja que, de fet, actualment el 12 % de la
població resident al Garraf és estrangera. 

Tots aquests factors han provocat una alta mobilitat per raons de treball. Sols el  65 %
de la població ocupada de la comarca treballa al Garraf, la resta, més d’una tercera
part de la població, s’ha vist obligada a buscar una sortida laboral fora de la comarca.
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Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

� Quadre 2.3.12. Expedients de regulació d’ocupació autoritzats. Nombre. 

Garraf Catalunya Garraf/Cat. (%)

Any Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors
autoritzats afectats autoritzats afectats autoritzats afectats

1990 23 1.305 1.464 50.513 1,6 2,6
1995 13 168 1.007 31.858 1,3 0,5
2000 4 49 542 8.354 0,7 0,6
2001 5 19 654 18.717 0,8 0,1
2002 3 9 720 15.394 0,4 0,1
2003 7 177 606 13.885 1,2 1,3
2004 5 72 466 8.706 1,1 0,8



De les 48.525 persones que conformen la població ocupada, 31.483 treballen a la
comarca, mentre que 17.042 es desplacen fora per treballar. Per contra, sols unes
4.000 persones de fora de la comarca hi vénen a treballar. El saldo és, doncs,
clarament desfavorable a la comarca.  

Barcelona ciutat és el principal destí de les persones que es desplacen fora del Garraf
per treballar, i en menor mesura és també el municipi d’origen de bona part de les
persones que es desplacen al Garraf per motius laborals.

A més, el mercat de treball està constantment sotmès a la influència de nous factors: 
la incorporació progressiva de la dona, l’evolució cap a la societat del coneixement, la
situació de transició del model productiu a Catalunya i la immigració, motiven aquests
canvis.

Per analitzar en profunditat el mercat de treball s’han de tenir en compte una sèrie
d’indicadors: la població activa, l’atur, la contractació, el nombre d’assalariats, el
nombre d’empreses, el nombre d’autònoms, etc., que ens ajuden a definir el model del
mercat de treball existent avui a la comarca.

La configuració del mercat de treball a la comarca respon a un increment de la població
activa i a una disminució de la població aturada. Segons les últimes dades del cens de
l’any 2001 la població activa superior s’ha incrementat el 30 % respecte de les dades
del padró de 1996, i s’ha situat al voltant de les 54.000 persones, amb una taxa
d’activitat del 71 %. 

Una bona part d’aquest creixement està motivada per la incorporació de les dones al
mercat de treball, que han incrementat la presència de més del 40 %. Aquesta situació
és força similar a la de la resta de Catalunya. 

Aquest procés s’ha anat acompanyant d’un increment de la població ocupada de
gairebé el 47 %. En aquest increment de la població ocupada també es detecta la
destacada incorporació de les dones al mercat de treball, ja que entre el 1996 i el 2001
la població ocupada femenina s’ha incrementat el 68 %. És evident, cada vegada més,
la importància de l’entrada al mercat laboral de les dones i la tendència a l’equilibri
entre ambdós sexes.

Durant aquests últims anys l’atur al Garraf s’ha anat reduint gradualment; en termes
absoluts els darrers 10 anys la població aturada ha disminuït de 1.306 persones i s’ha
situat al final del 2004 en poc més de 3.800 persones, que representa un descens del
27 %. Tot i això, des de l’any 2001 el nombre d’aturats ha patit lleugers increments,
encara que la taxa d’atur anual s’ha mantingut al voltant del 6 %. Aquests increments
s’han donat en totes les franges d’edat, però l’efecte ha estat especialment significatiu
entre els majors de 44 anys, els quals l’any 2004 han assolit la xifra més elevada de
desocupats de la dècada. En termes comparatius, la taxa  d’atur de  la  comarca  se
situa per sobre de la de Catalunya i per sota de la d’Espanya.

L’atur afecta especialment les dones, amb un percentatge a prop del 60 %. Per edats,
les persones entre 25 i 39 anys són les que representen el 50 % de l’atur registrat. Els
nivells d’estudis també és un factor important a l’hora d’explicar la incidència de l’atur,
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ja que les persones que disposen solament d’estudis primaris són les més afectades.
D’altra banda, i de forma relacionada amb la importància de l’economia de la comarca,
el sector serveis és el que acumula gairebé dos terços de l’atur registrat. 

Cal remarcar que l’atur té un component estacional important, que implica variacions entre
l’atur registrat a l’estiu respecte del de la resta de l’any. El més de juny és el que enregistra
un atur més baix, mentre que el novembre i desembre són els mesos en què l’atur és més
elevat.

El mercat de treball del Garraf es caracteritza per una temporalitat elevada, la qual afecta
especialment els més joves, les dones i els treballadors del sector serveis i la construcció.
La contractació presenta una dinàmica ascendent aquests darrers anys, i l’any 2004 s’ha
tancat amb 37.409 contractes realitzats. Per sexes, la contractació es distribueix de
forma força similar, tot i que són els homes els que n’aglutinen més: el 52 % dels
contractes  registrats. Per edats, els menors  de 30 anys reben més de la meitat dels
contractes registrats, encara que segurament aquest fet sols indica l’elevat nivell de
precarietat laboral a què es veuen sotmesos. La contractació també té un component
estacional, que provoca que el segon trimestre de l’any s’enregistrin més contractes. 

El sector serveis acumula pràcticament 4 de cada 5 contractes que es fan a la
comarca, una xifra que demostra la importància d’aquest sector per a l’equilibri del
mercat laboral. 

Els autònoms representen una part important del mercat de treball, amb quasi 9.300
persones. Els darrers quatre anys han seguit una dinàmica ascendent i s’han enregistrat
unes variacions anuals positives al voltant del 6 %. La distribució dels autònoms per
sectors econòmics posa de manifest, una vegada més, la importància del sector
serveis, que concentra el 72 % dels autònoms registrats a la comarca, seguit de la
construcció, amb el 20 %, i amb molta diferència la indústria, amb el 7 %, i l’agricultura,
que no arriba a l’1 %. Els darrers quatre anys hi ha hagut una evolució en els autònoms,
que ha comportat un lleuger descens de la proporció d’autònoms dedicats a la
indústria i un petit increment a  la construcció, mentre que els serveis s’han mantingut
estables.

Aquest mercat de treball és definit per una important concentració d’empreses del
sector serveis i del sector de la construcció, els quals representen el 92 % del teixit
empresarial de la comarca, el primer trimestre de 2005. D’altra banda, la distribució
dels assalariats és lleugerament diferent: destaca principalment el sector serveis, que
concentra el 65 % dels treballadors de la comarca, seguit per la indústria i la
construcció, amb el 18 % i el 17 %, respectivament.

La dimensió mitjana de les empreses és de 6,6 treballadors/empresa, i Vilanova és el
municipi amb una dimensió més elevada, de 7,3. En el teixit  empresarial del Garraf  les
empreses de petita dimensió, enteses com les que ocupen menys de 10 treballadors,
tenen una rellevància especial, ja que el primer trimestre de l’any 2005 representen el
89 % de les empreses de la comarca.

Aquestes característiques fan del mercat de treball del Garraf un entorn econòmic
diferent del de la província de Barcelona, sobretot pel que fa a la composició interna del
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grup de serveis, de manera que l’activitat econòmica referida a l’hoteleria dobla el
percentatge assolit a la província, mentre que pel que fa als serveis empresarials la
comarca assoleix únicament la meitat de la proporció provincial.

En resum, la comarca del Garraf presenta un perfil propi força destacat: un creixement
important de la població activa basat en la consolidació del procés d’incorporació de la
dona al mercat de treball i en el resultat d’un procés migratori. Aquest increment de 
la població activa ha anat acompanyat d’un creixement de la població ocupada. Aquest
increment no ha impedit, però, que els darrers anys el nombre absolut d’aturats s’hagi
incrementat lleugerament, tot i que en termes relatius l’atur s’ha mantingut força
estable.

La dinàmica econòmica de la comarca, però, sembla avançar per una via força positiva,
si més no atenent a les dades de contractació, amb un fort increment l’any 2004.
Aquest, però, s’ha basat en contractacions temporals, tot i que també és significatiu
l’increment en xifres absolutes dels contractes indefinits. Aquesta dinàmica favorable
també es reflecteix en l’increment del nombre d’empresaris autònoms. 

Cal remarcar també la forta terciarització de les empreses del Garraf, construcció a
banda, i la importància del sector de l’hoteleria. Cal tenir en compte, però, que el sector
industrial encara dóna treball pràcticament al 18 % de la població de la comarca i són
les empreses amb un nombre més elevat de treballadors ocupats.  

Finalment, cal preveure per als propers anys un increment de la població activa de la
comarca, basat sobretot en fenòmens migratoris, i un mercat laboral cada cop més
interrelacionat amb l’entorn geogràfic i econòmic de la comarca.

Anna Mir i Serra
Cap del Servei d’Iniciatives Econòmiques
Mancomunitat Penedès Garraf

Síntesi

L’increment de l’activitat econòmica experimentada per la comarca del Garraf
els darrers anys s’ha traduït en un creixement notable de l’ocupació. En el
període 1994-2004, el nombre d’afiliats al règim de la Seguretat Social ha
augmentat el 5,8 % anual acumulatiu, mentre que a Catalunya aquest increment
ha estat del 4,1 %. 

En aquests 10 anys, la indústria, tot i haver assolit un creixement anual
acumulatiu dels assalariats de l’1,8 %, ha patit una pèrdua de pes en l’estructura
productiva del Garraf, atès que l’any 1994 representava el 26,8 % dels afiliats al
règim de la Seguretat Social, mentre que el 2004 aquest percentatge s’ha situat
en el 18,3 %. En canvi, la construcció (que l’any 2004 ocupava el 16,1 % dels
assalariats de la comarca) i els serveis (amb el 65,4 % dels afiliats a la Seguretat
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Social a la comarca el 2004), han augmentat al voltant de cinc punts percentuals
la seva importància en l’estructura productiva del Garraf.

Les activitats industrials amb un pes més important en l’estructura productiva
del Garraf són la metal·lúrgia i productes metàl·lics (amb el 4,5 % dels afiliats a la
Seguretat Social de la comarca), la fabricació de material de transport (3,9 %) i
l’equipament elèctric, electrònic i òptic (3 %). Pel que fa al sector serveis, les
activitats amb més presència en l’estructura dels treballadors de la comarca són
el comerç i reparació (amb el 18 % dels treballadors del Garraf), l’hoteleria
(12 %), les altres activitats empresarials –que inclouen els serveis prestats a les
empreses, les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i
les activitats immobiliàries– (10 %), i els altres serveis –que inclouen l’assistència
social, els serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic–
(7,4 %). 

L’activitat econòmica està molt concentrada a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere 
de Ribes i Sitges, que acumulen el 95 % del afiliats a la Seguretat Social de 
la comarca. Vilanova apareix com a gran pol productiu amb el 56,8 % dels
assalariats de la comarca, per sobre del pes de la capital en el conjunt de la
població comarcal (48,6 %). 

L’any 2004 la taxa d’atur del Garraf ha estat del 6,4 %, mentre que al conjunt de
Catalunya ha estat del 6,5 %. Un total d’11 comarques catalanes tenien l’any
2004 un atur que se situava per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya i
del Garraf. En els darrers 21 anys, el nombre de persones aturades a la comarca
ha enregistrat un descens anual acumulatiu de l’1,8 %, tot i que en aquest
període s’ha produït un increment molt notable de la població.

2.4. Indicadors socials i de qualitat de vida

En aquest apartat s’estudien un conjunt d’indicadors que poden ajudar, més enllà de
les dades d’activitat productiva, renda i mercat de treball, a determinar la qualitat
de vida de la població del Garraf: ensenyament no universitari, cultura i esport, sanitat
i serveis socials, habitatge, seguretat pública, parc de vehicles i entitats financeres.
L’anàlisi d’aquests indicadors permet de concloure que, en termes generals, la
població del Garraf gaudeix d’un nivell de qualitat de vida força similar al conjunt de
Catalunya. Això no obstant, en comparació amb la mitjana de Catalunya es constata
la menor dotació per habitant d’equipaments sanitaris (farmàcies, centres i llits
hospitalaris, i centres extrahospitalaris), i de places en residències per a gent gran,
que s’explica per l’escassa oferta de places d’iniciativa pública i mercantil a la
comarca. 

La informació relativa a la qualitat de vida de l’Enquesta de la Regió Metropolitana de
Barcelona (ERM), en l’edició de l’any 2000, elaborada per l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona, permet de concloure que la valoració que fan els
residents al Garraf sobre el nivell de vida existent al seu municipi és sensiblement
superior que el del conjunt de la província de Barcelona i dels municipis de la regió
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metropolitana de Barcelona. Així, el 43,1 % dels residents al Garraf opinen que la
qualitat de vida al seu municipi és molt elevada (al conjunt de la província aquest
percentatge és del 30,9 %, i a la regió metropolitana és del 29,9 %); mentre que el
56,1 % assenyala que és elevada. D’altra banda, únicament el 0,4 % dels residents a la
comarca opinen que el nivell de vida del seu municipi és baix o molt baix (mentre que
al conjunt de la província ho pensa el 6,3 % dels ciutadans, i a la regió, el 6,7 %). La
valoració global del nivell de vida que fan els habitants del Garraf (del 7,2 en una escala
d’1 a 9) se situa per sobre de les valoracions mitjanes dels residents al conjunt de
comarques de la província de Barcelona (6,7) i de la regió metropolitana (6,6).

Ensenyament no universitari �

En el curs 2002-2003, al Garraf hi havia 46 centres d’ensenyament no universitari, el
76 % d’ensenyament públic (clarament per sobre de Catalunya, on aquesta xifra se
situava en el 62 %) i el 24 % d’ensenyament privat. En els darrers set cursos acadèmics
ha augmentat d’unitats el nombre de centres públics, mentre que els de titularitat
privada han baixat de 15 a 11. Aquesta evolució del nombre de centres ha provocat
que hagi augmentat el nombre total de centres, que ha passat de 39 el curs 1996-1997
a 46 el curs 2002-2003, fet que s’explica per l’obertura de centres públics que
imparteixen únicament educació infantil, educació infantil i primària o exclusivament
educació especial. (quadre 2.4.2.).

El nombre d’alumnes que estudien en centres públics també és superior al dels centres
privats. Dels 16.247 estudiants que hi havia el curs 2002-2003, el 71 % eren alumnes
de centres públics (molt per sobre del 58 % corresponent al conjunt de Catalunya) i el
29 %, de centres privats. Aquests percentatges eren similars en els diferents tipus
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Quadre 2.4.1. Valoració que fan les persones enquestades sobre el nivell de
vida existent al municipi de residència. Any 2000. En percentatge �

Garraf Regió Província
metropolitana de Barcelona
de Barcelona

Qualitat de vida molt elevada 43,1 29,9 30,9
Qualitat de vida elevada 56,1 61,1 60,7
Qualitat de vida baixa 0,4 5,5 5,2
Qualitat de vida molt baixa 0,0 1,2 1,1
NS/NC 0,4 2,3 2,1
Total 100,0 100,0 100,0

Valoració mitjana1 7,2 6,6 6,7

1 La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: qualitat de vida molt elevada (8,9), elevada (6,7), baixa (3,4),
molt baixa i NS/NC, i s'han desestimat els que han contestat 5.

Font: Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona



d’ensenyament. Així, estudiaven en centres públics el 70 % dels alumnes d’educació
infantil, el 69 % dels alumnes d’educació primària i el 72 % dels alumnes d’educació
secundària (quadre 2.4.3.).

La distinció d’alumnes per tipus d’ensenyament mostra que els que van rebre algun
ensenyament obligatori –primària o ESO– el curs 2002-2003, són el 63 % dels
alumnes. Quant als ensenyaments no obligatoris, destaca la preponderància del
nombre d’alumnes d’educació infantil, que representen el 25 % del total; mentre
que dels alumnes que continuaven estudiant després de l’educació obligatòria (el
12 % dels alumnes del curs 2002-2003), el 68 % van fer batxillerat i el 32 % van
continuar estudis dels cicles formatius, que substitueixen l’antiga formació
professional. 
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� Quadre 2.4.2. Centres, segons el tipus d’ensenyament. Garraf

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

Només infantil 1 2 2 3 4 4 6
Infantil i primària 16 15 15 15 15 17 18
Només secundària 7 7 7 7 7 7 7
Infantil, primària i secundària 0 0 0 0 0 0 0
Només educació especial 0 1 2 2 2 2 4
Total públic 24 25 26 27 28 30 35

Només infantil 6 6 5 5 5 4 3
Infantil i primària 2 3 1 1 1 1 1
Només secundària 0 0 0 0 0 0 0
Infantil, primària i secundària 7 7 7 7 7 7 7
Només educació especial 0 0 0 0 0 0 0
Total privat 15 16 13 13 13 12 11

Total centres 39 41 39 40 41 42 46

Font: Idescat

� Quadre 2.4.3. Alumnes, segons el tipus d’ensenyament. Garraf

Sector públic Sector privat

Educ. Educ. Educ. Educ. Educ. Educ.
infantil primària sec.1 Total infantil primària sec.1 Total TOTAL

1996-97 1.953 4.201 3.242 9.396 1.177 2.394 914 4.485 13.881
1997-98 1.925 3.641 4.139 9.705 1.303 2.045 1.560 4.908 14.613
1998-99 1.911 3.713 4.497 10.121 1.088 1.860 1.730 4.678 14.799
1999-00 2.116 3.833 4.539 10.488 1.104 1.833 1.790 4.727 15.215
2000-01 2.272 3.882 4.515 10.669 1.208 1.848 1.741 4.797 15.466
2001-02 2.398 3.972 4.507 10.877 1.212 1.858 1.731 4.801 15.678
2002-03 2.805 4.107 4.545 11.457 1.192 1.872 1.726 4.790 16.247

1 ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.

Font: Idescat



Finalment, cal esmentar que el nombre d’estudiants a la comarca ha anat augmentant
ininterrompudament des del curs 1996-1997, amb un creixement anual acumulatiu del
2,7 %, mentre que el creixement anual acumulatiu de la població a la comarca ha estat
en el mateix període del 3,8 %.

Equipaments culturals i esportius1 �

L’any 2002 a la comarca del Garraf hi havia 11 biblioteques finançades per entitats
i institucions diverses, que representa un índex d’1 biblioteca/10.000 h., xifra  inferior a
la del conjunt de Catalunya (1,3). El Garraf també té 2 arxius, 9 museus o col·leccions,
9 sales de cinema i 2 teatres o auditoris. En comparació amb el conjunt de Catalunya,
el Garraf gaudeix d’una millor dotació de museus i col·leccions, mentre que en el cas
dels arxius i de les sales de cinema l’índex per habitant és lleugerament inferior a la
comarca que al conjunt del Principat.

Els museus del Garraf són un exponent clar del modernisme català. Sitges és una de
les ciutats on aquest corrent artístic es mostra amb més esplendor. L’epicentre es
troba al Museu del Cau Ferrat, casa i taller de Santiago Rusiñol. Durant molt anys, al
tombant dels segles XIX i XX, el Cau Ferrat va acollir les tertúlies protagonitzades per
destacats artistes i intel·lectuals, impulsors del Modernisme. Un altre centre cultural
sitgetà que es mereix una visita és el Palau Maricel, edificat sobre l’antic hospital de
la vila i exemple d’arquitectura noucentista. Des d’aquest palau, les vistes de la platja
de Sant Sebastià i de la població tenen una bellesa especial. A Sitges també hi ha el
Museu Romàntic Can Llopis, una casa del segle XIX perfectament conservada que
acosta el visitant a les formes de vida del segle XIX. A Vilanova i la Geltrú es pot visitar
el Museu Romàtic Can Papiol, on, recorrent les diferents estances, el visitant es pot
fer una clara idea de la vida quotidiana d’una família benestant del segle XIX; la
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, on es pot contemplar una important col·lecció de
pintura catalana; el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, i el Museu del
Ferrocarril, considerat un dels més importants d’Europa sobre la història del ferrocarril.

Dintre del camp esportiu, destaca l’elevat nombre d’instal·lacions esportives: pistes
poliesportives a l’aire lliure (62), pistes de tennis (86), camps de frontons (11), camps
de futbol (10), poliesportius en pavellons (7), espais esportius en sales (73), piscines a
l’aire lliure (125) i cobertes (3), pistes d’atletisme (3) i altres pistes convencionals i
singulars (173). En una bona part dels equipaments esportius, el Garraf té una dotació
per habitant superior a la mitjana de Catalunya. 

Sanitat i serveis socials �

La comarca del Garraf disposa de 2 centres hospitalaris (l’Hospital Residència Sant
Camil, a Sant Pere de Ribes, i la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, a
Vilanova i la Geltrú), amb 439 llits, que representa un índex de 3,59 llits/1.000 h.,
un percentatge inferior al de Catalunya (4,73 llits/1.000 h.). La comarca també té
67 centres extrahospitalaris (especialment consultoris de medicina general o pediatria,
consultoris especialitzats i clíniques dentals), que representa un índex de 5,5 centres
/10.000 habitants, una mica per sota que al conjunt del país (6,5). Els habitants del
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Garraf també disposen de 35 oficines de farmàcia, que representa un índex de
3,1 farmàcies/10.000 h., una mica per sota que al conjunt de Catalunya (4,5
farmàcies/1.000 h.). 

L’any 2004 la comarca tenia 586 places de residència per a la gent gran (el 38 %
d’iniciativa social, i el 62 % d’iniciativa mercantil, mentre que no n’hi havia cap de
titularitat pública), que representa un índex de 4,79 places/1.000 h., inferior a les 6,75
places de Catalunya. Hi havia 6 centres de dia per a la gent gran (el 67 % d’iniciativa
pública o social, i el 33 % d’iniciativa mercantil), amb 100 places. En calcular l’índex del
nombre de centres i de places per 1.000 habitants, la comarca del Garraf està menys
ben dotada que la mitjana de Catalunya en aquest tipus d’equipament social.
Finalment, a la comarca del Garraf l’any 2004 hi havia 1 centre residencial d’iniciativa
social per a persones amb disminució, amb 39 places. En aquest cas, l’índex de
centres i de places per 1.000 habitants a la comarca és similar al del conjunt de
Catalunya.

� Habitatge

L’any 2004 es va iniciar a la comarca del Garraf la construcció de 2.277 habitatges,
més del doble dels iniciats l’any 1992 (1.095 habitatges). Del 1992 al 2004 el
creixement anual acumulatiu dels habitatges iniciats al Garraf ha estat del 6,3 %,
lleugerament per sota del conjunt de Catalunya, on el creixement anual acumulatiu en
aquest període ha estat del 9 %. En canvi, l’any 2004 es van iniciar a la comarca 18,6
habitatges/1.000 h., percentatge clarament superior a l’enregistrat a Catalunya
(14,2).

D’altra banda, l’any 2004 va finalitzar la construcció de 2.096 habitatges, que significa
un índex de 17,1 habitatges acabats/1.000 h., clarament per sobre que al conjunt de
Catalunya (10,4). En el període 1992-2004, el nombre d’habitatges acabats al Garraf
ha assolit un creixement anual acumulatiu del 5,5 %, mentre que a Catalunya ha estat
del 7,2 %.

Segons les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’any 2004 el preu 
del metre quadrat d’habitatge nou construït a Vilanova i la Geltrú va ser de 2.890 €,
que significa un increment notable del 33,6 % respecte a l’any anterior. D’altra banda,
el preu del metre quadrat d’habitatge nou construït l’any 2004 va ser pràcticament
quatre vegades superior que l’any 1996 (742 €). En comparació amb la mitjana de
Catalunya, excloent-ne la ciutat de Barcelona, el preu a Vilanova és un 21,1 % superior
(quadre 2.4.4.). 

� Seguretat 

L’any 2002 hi havia al Garraf 224 policies locals, davant dels 188 de l’any 1993, que
significa una relació de 2 policies locals/1.000 h., un índex molt superior a l’1,4/1.000
h. del conjunt de Catalunya. D’altra banda, el desplegament dels Mossos d’Esquadra
a la comarca està previst que s’iniciï, segons el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, l’any 2007.
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Quadre 2.4.4. Indicadors socials i de qualitat de vida �

Nombre % Per 1.000 h.

Any Garraf Catalunya Garraf/Cat. Garraf Catalunya

Equipaments culturals
Biblioteques 2002 11 835 1,3 0,10 0,13
Arxius 2002 2 225 0,9 0,02 0,03
Museus i col·leccions 2002 9 357 2,5 0,08 0,05
Sales de cinema 2002 9 758 1,2 0,08 0,12
Teatres i auditoris 2002 2 131 1,5 0,02 0,02

Equipaments esportius i de lleure
Pistes poliesportives a l’aire lliure

(>400 m2) 2002 62 3.837 1,6 0,55 0,59
Pistes de tennis (>400 m2) 2002 86 3.418 2,5 0,77 0,53
Frontons (>200 m2) 2002 11 483 2,3 0,10 0,07
Camps de futbol, rugbi, hoquei, etc.

(>400 m2) 2002 10 1.173 0,9 0,09 0,18
Poliesportius en pavellons (>400 m2) 2002 7 651 1,1 0,06 0,10
Espais esportius en sales (>50 m2) 2002 73 3.963 1,8 0,65 0,61
Piscines a l’aire lliure (>50 m2) 2002 125 3.286 3,8 1,12 0,51
Piscines cobertes (>50 m2) 2002 3 386 0,8 0,03 0,06
Pistes d’atletisme (200, 300 i 400 m2) 2002 3 104 2,9 0,03 0,02
Altres pistes convencionals (esquaix,

petanca, etc.) 2002 122 5.121 2,4 1,09 0,79
Altres pistes singulars (esquí,

camps de golf, etc.) 2002 51 1.888 2,7 0,46 0,29

Equipaments sanitaris
Oficines de farmàcia 2002 35 2.917 1,2 0,31 0,45
Centres hospitalaris 2004 2 216 0,9 0,02 0,03
Llits d'hospitals 2004 439 32.226 1,4 3,59 4,73
Centres extrahospitalaris 2004 67 4.415 1,5 0,55 0,65

Equipaments de serveis socials
Places en residències per a gent gran,
segons naturalesa jurídica
Iniciativa pública 2004 0 7.458 0,0 0,00 1,09
Iniciativa social 2004 221 12.277 1,8 1,81 1,80
Iniciativa mercantil 2004 365 26.234 1,4 2,99 3,85
Total 2004 586 45.969 1,3 4,79 6,75

Centres de dia per a gent gran
Entitat privada d'iniciativa mercantil 2004 3 371 0,8 0,02 0,05
Entitat privada d'iniciativa social 2004 2 107 1,9 0,02 0,02
Entitat pública 2004 1 143 0,7 0,01 0,02
Total 2004 6 621 1,0 0,05 0,09

Nombre de places en centres
de dia per a gent gran
Entitat privada d'iniciativa mercantil 2004 35 5.261 0,7 0,29 0,77
Entitat privada d'iniciativa social 2004 35 2.099 1,7 0,29 0,31
Entitat pública 2004 30 3.141 1,0 0,25 0,46
Total 2004 100 10.501 1,0 0,82 1,54

Centres residencials per a persones
amb disminució
Entitat privada d'iniciativa mercantil 2004 0 5 0,0 0,00 0,00
Entitat privada d'iniciativa social 2004 1 51 2,0 0,01 0,01
Entitat pública 2004 0 19 0,0 0,00 0,00
Total 2004 1 75 1,3 0,01 0,01



� Parc de vehicles 

El parc de vehicles del Garraf era l’any 2003 de 69.164 unitats, xifra que significa un
índex de motorització de 589 unitats/1.000 h., lleugerament inferior al del conjunt de
Catalunya (quadre 2.4.4.). Segons la tipologia del vehicle, s’observa que l’índex de
motorització més alt es dóna a la categoria de turismes (411 turismes/1.000 h.), seguit
dels camions i de les furgonetes (86) i de les motocicletes (78).

� Entitats financeres

L’any 2002 a la comarca del Garraf hi havia 103 entitats financeres, el 80 % de les quals
eren caixes, i el 20 %, bancs. La xifra relativa d’entitats financeres per 1.000 habitants
era de 0,92, lleugerament inferior a la del conjunt de Catalunya (1,09). �
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Nombre % Per 1.000 h.

Any Garraf Catalunya Garraf/Cat. Garraf Catalunya

Nombre de places en residències
per a persones amb disminució
Entitat privada d'iniciativa mercantil 2004 0 480 0,0 0,00 0,07
Entitat privada d'iniciativa social 2004 39 1.824 2,1 0,32 0,27
Entitat pública 2004 0 848 0,0 0,00 0,12
Total 2004 39 3.152 1,2 0,32 0,46

Habitatge
Habitatges iniciats1 2004 2.277 96.481 2,4 18,6 14,2
Habitatges acabats1 2004 2.096 71.101 2,9 17,1 10,4
Preu del m2 d'habitatge nou construït (en €)2 2004 2.890 2.386 121,1 --- ---

Seguretat
Plantilla orgànica de les policies locals 2002 224 9.113 2,5 2,00 1,40
Mossos d'Esquadra 2002 0 7.374 0,0 0,00 1,13

Parc de vehicles
Turismes 2003 48.298 2.984.676 1,6 411 445
Motocicletes 2003 9.207 420.333 2,2 78 63
Camions i furgonetes 2003 10.106 685.195 1,5 86 102
Tractors industrials 2003 268 24.695 1,1 2 4
Autobusos i altres 2003 1.285 105.307 1,2 11 16
Total 2003 69.164 4.220.206 1,6 589 629

Entitats financeres, per tipus
Caixes 2002 82 4.857 1,7 0,73 0,75
Bancs 2002 21 2.265 0,9 0,19 0,35
Total 2002 103 7.122 1,4 0,92 1,09

1 Projectes visats pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya.
2 En el cas del Garraf es considera el preu de l’habitatge a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i en el cas de Catalunya no

s’inclou la ciutat de Barcelona.

Font: Idescat, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya.

� Quadre 2.4.4. Indicadors socials i de qualitat de vida (continuació)



Síntesi

L’anàlisi de diferents indicadors socials referits a l’ensenyament no universitari,
la cultura, l’esport, la sanitat, els serveis socials, l’habitatge, la seguretat pública,
el parc de vehicles i el nombre d’entitats financeres, permet de concloure que,
en termes generals, la població del Garraf gaudeix d’un nivell de qualitat de 
vida força similar al del conjunt de Catalunya. Això no obstant, en comparació
amb la mitjana de Catalunya es detecta una menor dotació per habitant
d’equipaments sanitaris (farmàcies, centres i llits hospitalaris, i centres
extrahospitalaris), i de places en residències per a gent gran, que s’explica per
l’escassa oferta de places d’iniciativa pública i mercantil a la comarca. 

La valoració del nivell de vida que fan els residents al Garraf (7,2 en una escala
d’1 a 9) és superior a la valoració mitjana que fan els habitants al conjunt de 
la província de Barcelona (6,7) i a la regió metropolitana de Barcelona (6,6). 
El 43,1 % dels residents al Garraf opinen que la qualitat de vida al seu municipi
és molt elevada, el 56,1 % assenyala que és elevada, mentre que tan sols 
el 0,4 % opina que el nivell de vida del seu municipi és baix o molt baix. 
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3.1. Estructura econòmica: trets principals

L’activitat productiva del Garraf es caracteritza per quatre trets principals:

� Un sector serveis que és el motor principal de l’economia i que actualment
representa més del 60 % de l’economia de la comarca, tant en valor afegit com en
llocs de treball. Cal atribuir la forta especialització terciària de la comarca a diversos
factors, però sobretot al desenvolupament del turisme i dels serveis personals.

� Un teixit industrial que continua tenint un paper important en l’economia
comarcal i està molt concentrat a Vilanova i la Geltrú i al nucli de Roquetes
–que pertany al municipi de Sant Pere de Ribes però forma un continu urbà i
industrial amb Vilanova i la Geltrú.

� Un sector de la construcció en expansió, amb un pes en l’estructura productiva
molt superior al del conjunt del país. La millora en l’accessibilitat ferroviària i
sobretot viària, amb la construcció de l’autopista Pau Casals en la primera meitat
dels noranta, ha provocat un boom residencial que s’explica pel fort increment
de la població que hi ha hagut a la comarca, especialment els darrers 15 anys.

� Un sector primari amb un pes similar al del conjunt de Catalunya i que ha
perdut pes progressivament en l’estructura productiva comarcal des de l’any
1991 fins avui.

La població assalariada i l’estructura del PIB al Garraf l’any 2004 reflecteixen la
importància que actualment tenen els serveis a la comarca. El 63,2 % del PIB i el
65,4 % dels afiliats al règim de la Seguretat Social pertanyen a aquest sector, mentre
que la indústria ocupa el 18,3 % dels assalariats i genera el 23,8 % de la producció. El
sector de la construcció representa l’11,2 % del PIB i ocupa el 16,1 % dels assalariats,
mentre que el sector primari genera l’1,8 % de la producció comarcal. 

En comparació amb el conjunt de Catalunya, al Garraf la construcció té una presència
més elevada en l’estructura productiva, atès que la seva aportació al PIB comarcal és
superior; en el sector serveis i en l’agricultura el pes de l’activitat és similar en aquests
dos àmbits territorials; mentre que en la indústria se situa per sota del conjunt de
Catalunya (quadre 3.1.1.).

En el període 1991-2004, la indústria ha patit una pèrdua significativa de pes en
l’estructura productiva comarcal, en passar de representar el 31,5 % al 23,8 % de la
producció. En canvi, els serveis han augmentat considerablement el pes en la producció
del Garraf, atès que l’any 1991 representava el 53,9 % en l’estructura productiva
comarcal, i avui, com s’ha esmentat anteriorment, representa el 63,2 % del PIB
garrafenc. D’altra banda, el pes de la construcció en el teixit productiu del Garraf s’ha
mantingut pràcticament constant en aquest període, mentre que l’agricultura ha minvat. 

La distribució del valor afegit brut (VAB) per sectors econòmics als tres municipis que
l’any 1996 (darrer any disponible) tenien més de 5.000 habitants (Sant Pere de Ribes,
Sitges i Vilanova i la Geltrú, que representen el 88,2 % de la població actual de la
comarca), es mostra al quadre 3.1.2. El municipi de Vilanova i la Geltrú té una
especialització industrial superior a la del conjunt de la comarca. En canvi, Sant Pere
de Ribes i de manera molt pronunciada Sitges estan més especialitzats en els serveis.

3. L’activitat econòmica al territori �
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D’altra banda, com s’esmentava anteriorment, Sant Pere de Ribes també mostra una
elevada especialització en la indústria pel fet que al nucli de Roquetes, situat al costat
de Vilanova i la Geltrú, hi ha una elevada presència d’activitats industrials.

Els darrers 15 anys, l’estructura productiva del Garraf s’ha transformat d’una manera
molt important. La millora de les comunicacions ha provocat un augment significatiu de
la població i del ritme constructiu, així com una integració progressiva a la regió
metropolitana de Barcelona. La comarca està vivint canvis profunds, per la qual cosa
resulta molt complicat fer diagnòstics sobre com pot esdevenir el futur. En aquest
sentit, l’any 2002 es va publicar una reflexió estratègica sobre els escenaris futurs al
Garraf que continua tenint plena vigència.1 En aquesta anàlisi de prospectiva no es
tractava d’endevinar què passarà en el futur, sinó que l’objectiu era proporcionar
diferents escenaris que fossin coherents i assolibles, tenint en compte que la comarca
es veurà influenciada per l’evolució de la regió metropolitana de Barcelona i que
algunes decisions preses en el passat influiran en l’esdevenidor del Garraf.

54

ESTUDI SOCIOECONÒMIC 

DE LA COMARCA DEL GARRAF 2005

� Quadre 3.1.1. Estructura sectorial del PIB. Pes sobre el total del PIB,
en percentatge 

Diferència
1991 1996 2004 1991-2004

Garraf
Primari 2,3 1,5 1,8 -0,5
Indústria 31,5 26,1 23,8 -7,7
Construcció 12,3 9,9 11,2 -1,1
Serveis 53,9 62,5 63,2 9,3
Total 100,0 100,0 100,0 –

Catalunya
Primari 2,2 2,0 1,7 -0,5
Indústria 34,1 31,0 27,0 -7,1
Construcció 8,2 6,8 8,2 0,0
Serveis 55,5 60,2 63,1 7,6
Total 100,0 100,0 100,0 –

Font: Idescat (1991 i 1996) i Caixa Catalunya (2004)

� Quadre 3.1.2. Distribució del VAB a preus de mercat per sectors dels 
municipis de més de 5.000 h. Any 1996. En percentatge sobre el total

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Sant Pere de Ribes 1,2 19,8 13,4 65,6 100,0
Sitges 0,4 10,0 7,5 82,1 100,0
Vilanova i la Geltrú 2,3 29,8 10,4 57,5 100,0

Garraf 1,5 26,1 9,9 62,5 100,0

Font: Idescat (només disponible per als municipis de més de 5.000 h.)

1 Lleonart, P. i Garola, À. (2002): El Garraf: Una reflexió estratègica. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa.



Un primer escenari es basa a atreure activitats industrials tradicionals aprofitant els
avantatges de la comarca i l’especialització en el metall i en la indústria auxiliar de
l’automòbil. Un desenvolupament d’aquest tipus comportaria la creació de llocs de
treball de baixa qualificació i es fonamentaria en el model tradicional de Vilanova i la
Geltrú. Els principals factors limitadors d’aquest escenari són la manca de sòl barat,
l’escassa oferta laboral de baixa qualificació i la competència creixent dels països de
l’est que s’han incorporat recentment a la Unió Europea, que pot provocar la
deslocalització d’algunes activitats industrials. A més, amb el temps podria provocar
una inestabilitat elevada, atès que la demanda de mà d’obra impulsaria l’establiment de
nous residents, per als quals caldria una oferta residencial a un preu raonable.

Un segon escenari consistiria a atreure indústries més avançades i d’alt contingut
tecnològic. Aquest model de desenvolupament aportaria menys llocs de treball, però
de valor afegit superior i amb una productivitat més elevada. L’inconvenient principal 
a curt termini és que planteja uns canvis molt profunds en el sistema productiu de 
la comarca en prioritzar les activitats amb un alt contingut tecnològic. La seva
implantació faria indispensable que es disposés de mà d’obra amb un alt nivell de
formació, fet que provocaria que l’Escola Politècnica tingués un paper molt rellevant
per donar resposta a les demandes del mercat laboral d’una força de treball amb una
qualificació elevada.

El tercer escenari es fonamenta en una aposta pel turisme com a motor de l’activitat
econòmica, prenent com a exemple el model de Sitges, que provocaria un desenvolupament
residencial molt significatiu. L’inconvenient principal són els problemes mediambientals
que podria provocar intensificar el model turístic i residencial que s’ha generat, especialment
des de la dècada dels noranta.

El darrer escenari és que el Garraf es vagi especialitzant en l’àmbit residencial i la
qualitat de vida en un context d’integració creixent dins la regió metropolitana a l’entorn
de la ciutat de Barcelona. Aquest model significaria continuar les tendències actuals i
faria necessària una gran capacitat de gestió urbanística, atès que l’ocupació del sòl
avui ja és molt intensa.

Cadascun d’aquests escenaris inclou aspectes positius i negatius que hauran de ser
valorats abans de definir els reptes estratègics de la comarca. En tot cas, una combinació
d’aquests podria ser l’òptim per aconseguir un desenvolupament sostenible els propers
anys. En definitiva, el model de creixement del Garraf s’hauria de fonamentar en l’atracció
d’indústries amb un elevat valor afegit, sense deixar de banda les indústries més
tradicionals que actualment ja desenvolupen la seva activitat a la comarca i que poden
generar un volum de llocs de treball superior que les indústries d’alt valor afegit; apostar
per un model turístic de qualitat, amb Sitges com a referent; i no abusar, com s’ha fet
els darrers 15 anys, de la urbanització de sòl per convertir el Garraf en una zona
residencial, atès que en pocs anys es generaria congestió i posaria en risc l’aposta
d’atreure turisme de qualitat.

Sense cap mena de dubte, la voluntat generalitzada dels garrafencs és aconseguir un
creixement econòmic que sigui ordenat i sostenible, capaç de compatibilitzar la creació
d’activitat econòmica i riquesa amb la preservació del paisatge i la qualitat de vida.2
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Això no obstant, les tendències actuals sembla que assenyalen que en el futur seguirà
augmentant el pes del sector serveis en l’estructura productiva comarcal, que la
indústria seguirà perdent importància en la generació de riquesa i que l’activitat
residencial continuarà tenint un pes econòmic important. 

Síntesi

L’activitat productiva del Garraf es caracteritza per: 1) un sector serveis que és
el motor principal de l’economia i que avui representa més del 60 % de
l’economia de la comarca, tant en valor afegit com en llocs de treball. La forta
especialització terciària de la comarca cal atribuir-la a diversos factors, però
sobretot al desenvolupament del turisme i dels serveis personals. 2) Un teixit
industrial que continua tenint un paper important en l’economia comarcal i que
està molt concentrat a Vilanova i la Geltrú i al nucli de Roquetes. 3) Un sector de
la construcció en expansió, amb un pes en l’estructura productiva molt superior
al del conjunt del país. I, 4) per un sector primari amb un pes similar al del
conjunt de Catalunya i que ha perdut pes progressivament en l’estructura
productiva comarcal.

El Garraf, els darrers 15 anys, ha assolit una transformació molt important de
l’estructura productiva. La millora de les comunicacions ha provocat un augment
significatiu de la població i del ritme constructiu, aixi com una integració progressiva
a la regió metropolitana de Barcelona. La comarca passa per un moment de
canvis profunds, en què resulta molt complicat fer diagnòstics sobre com pot
esdevenir el futur.

Els propers anys el model de creixement del Garraf s’hauria de fonamentar a
atreure indústries amb un elevat valor afegit, sense deixar de banda les
indústries més tradicionals que avui ja desenvolupen l’activitat a la comarca;
apostar per un model turístic de qualitat, amb Sitges com a referent; i no abusar,
com s’ha fet els darrers 15 anys, de la urbanització de sòl per convertir el Garraf
en una zona residencial, atès que en pocs anys es generaria congestió i posaria
en risc l’aposta per atreure turisme de qualitat. Això no obstant, les tendències
actuals sembla que assenyalen que en el futur seguirà augmentant el pes del
sector serveis en l’estructura productiva comarcal, que la indústria seguirà
perdent importància en la generació de riquesa i que l’activitat residencial
continuarà tenint un pes econòmic important. 
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La Pirelli: memòria i reptes

L’any 1902, Vilanova i la Geltrú, amb 12.000 habitants, va viure la primera experiència
de globalització contemporània, amb la implantació de la primera fàbrica de la firma
Pirelli que s’establia fora d’Itàlia. Com ha explicat l’historiador Albert Tubau i Garcia,1

l’arribada d’aquesta gran empresa va representar “el primer intent seriós de diversificació
industrial després de més de mig segle de procés industrialitzador basat en el tèxtil:
teixits, filats de cotó i derivats”. Des d’aquell moment, Pirelli va entrar a formar part 
de la vida quotidiana dels vilanovins i també del seu imaginari col·lectiu, fins al punt de
convertir-se en un estructurador poderós de la vida social i de la mentalitat local. La
Pirelli (els vilanovins feminitzaven l’article) era un element de seguretat recuperada en
una ciutat que havia perdut l’embranzida d’altres èpoques, quan la capital del Garraf
era coneguda com l’Havana xica, per la privilegiada relació comercial amb els territoris
d’ultramar. 

La presència omnímoda de Pirelli ha conformat la identitat moderna de Vilanova i la
Geltrú. Més que en les administracions públiques, els vilanovins es van acostumar a
refiar-se de la multinacional italiana com un ens que cobria les necessitats dels
ciutadans i empleats i els relligava a la realitat. “Entrar a la Pirelli” era millor que haver
tret un premi de la rifa, es considerava un treball per sempre, una forma absoluta i
indiscutible d’integrar-se en “una vida de profit”. Molts treballadors de Pirelli combinaven
la seva jornada a la fàbrica amb altres ocupacions en petits tallers o bé dedicats al
sector primari, la pesca i l’agricultura. A poc a poc, la forta imbricació entre ciutat i
empresa va anar creant allò que, col·loquialment, s’ha anomenat pirellisme: una forma
d’entendre la vida fonamentalment conservadora, a l’ombra d’una fàbrica que era més
significativa i influent que l’Estat. Només cal recordar les compres de queviures i altres
productes a l’economat de l’empresa. El pirellisme va ser per a Vilanova i per a la
comarca del Garraf un fil conductor que, a més de proporcionar riquesa i llocs de
treball, va oferir un sentiment de pertinença a moltes generacions. L’avi, el pare i el nét,
tots a la Pirelli, acomplint un ritual poderós.

La construcció d’habitatges en els terrenys alliberats pel trasllat de la fàbrica Pirelli,
anomenat nou Eixample de Mar, és una operació urbanística de grans proporcions que
també es pot entendre com una operació d’intent de nova narració col·lectiva. Allí on
moltes generacions de vilanovins van abocar la força de treball ara hi haurà una nova
ciutat. Una ciutat que, de fet, ja fa algunes dècades que ha començat a dissoldre el
pirellisme estructural en benefici d’una estranya combinació de ciutat de serveis a mig
fer i de ciutat dormitori que no es resigna a aquesta denominació.  

La història de les ciutats és un combat dur contra la nostàlgia. Sempre hi ha muralles
per enderrocar. Per tant, no s’hi val a fer un cant elegíac a la grisa i gegantesca
monumentalitat industrial que va significar un segle de Pirelli al mig de la vila. Però sí
que ens cal, en canvi, preguntar-nos sobre l’impacte social, econòmic, cultural i polític
que pot tenir aquesta transformació del vell sòl industrial en sòl residencial i d’equipaments,
estratègicament ubicat entre l’estació de Renfe, la platja i les principals vies que
connecten el trànsit urbà i interurbà. Sense oblidar que una part important de la nova
immigració extracomunitària que arriba avui a Vilanova té tendència precisament a

1 Tubau, A. (1993), 90 anys de Pirelli a Vilanova. Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal del Garraf. 
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instal·lar-se en habitatges d’algunes zones assequibles i envellides de la part menys
visible del barri de Mar. 

Aquest Eixample de Mar conferirà a la capital del Garraf la possibilitat de reinventar-se
en un dels seus punts neuràlgics i distintius, la façana marítima. Tindrà algú la
temptació d’imitar el model barceloní de la Vila Olímpica? Respon aquest gran projecte
a una estratègia articulada de ciutat que consideri el creixement ordenat de les
necessitats dels nous habitants? Quina funció farà aquest nou gran barri marítim en el
dinàmic hinterland que va de Sitges a Cunit i troba el seu nus a Vilanova? A quins
segments de població veïna (barcelonina, principalment) es vol atreure amb aquesta
ambiciosa operació immobiliària? S’ha pensat aquesta aposta de ciutat per refer també
una identitat local que bascula entre l’assimilació a l’Àrea Metropolitana i la imitació
inercial turística de segon i tercer grau? De totes aquestes qüestions, se’n deriva una, a
tall de resum: Vilanova vol ser un Sant Cugat marítim o ens consolidarem com a suburbi
amb platja, a l’estil de Castelldefels?

En el bucle que crea la liquidació i la redefinició forçosa de la vella indústria i el fet d’haver
arribat tard i malament al boom turístic dels anys seixanta, la capital del Garraf cerca el
seu futur econòmic que és, abans que res, un interrogant sobre les potencialitats d’una
ciutat que, per a bé i per a mal, va viure tot un segle sota la protecció d’un tòtem. Pirelli
ha estat la sort i la desgràcia dels emprenedors vilanovins: era la xarxa que assegurava el
creixement i era la barrera mental que impedia obrir nous horitzons. Però ens hem fet
grans. Per això, aquest Eixample de Mar és la metàfora perfecta d’un desconcert, d’un
salt en el buit i d’un repte tan apassionant com poc explicitat pels polítics i pels agents
econòmics i socials implicats: Com volem que sigui el futur?

Hem vist, a la Barcelona dels últims anys, que una ciutat que combina sense ordre ni
planificació un turisme de poca qualitat i una allau immigratòria és un espai de risc que
acaba degradant molts serveis i que acaba expulsant els residents de determinades
zones. A escala, a Vilanova podria passar el mateix, si no es treballa amb prou perspectiva.
També caldria saber què representarà en el pla sanitari, educatiu, viari, comercial,
assistencial i d’altres la creació d’un nou centre d’atracció d’habitants que, tal vegada,
desplaci fortament els dos o tres pols que avui donen vitalitat a la trama urbana. I no
podem oblidar les geometries variables: s’ha pensat de quina forma els poders públics
i els agents privats pensen contribuir a evitar una eventual fractura entre molts
nouvinguts que prendran Vilanova com a nucli només vacacional i aquells que hi fixaran
la residència habitual?

Entre el vell pirellisme mental i les incerteses de canviar un espai industrial emblemàtic
per una nova ciutat cara al mar, hi ha un exercici obligat d’imaginació cívica i
d’imaginació emprenedora. El món dels nostres avis i dels nostres pares és ja només
un espai de memòria, una vella xemeneia deixada com a símbol arqueològic de la
plusvàlua familiar. Si la primera globalització va fer els vilanovins massa conservadors i
refiats, aquesta segona globalització els haurà de convertir en agosarats, inquiets i prou
desperts per avançar-se –sense por– als canvis.  

Francesc-Marc Álvaro
Columnista de La Vanguardia
i professor de periodisme de la Universitat Ramon Llull
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Les principals empreses del Garraf

L’any 2002 hi havia registrades a la comarca del Garraf 55 empreses amb un volum de
vendes superior a 1 MEUR, xifra que representa el 0,7 % de les 7.735 empreses
catalanes amb aquest volum de facturació. D’aquestes 55 empreses, 20 tenien més de
50 treballadors –el 0,7 % de les 2.672 empreses catalanes que complien aquestes
dues característiques. Atès que el pes del PIB del Garraf en el conjunt de Catalunya és
de l’1,1 %, es posa de manifest l’escassa presència relativa d’indústries amb una
facturació elevada a la comarca. 

Les empreses més grans del Garraf es concentren sobretot a Vilanova i la Geltrú, on
estan ubicades el 65,5 % de les empreses amb unes vendes superiors a 1 MEUR. El
20 % estan localitzades a Sant Pere de Ribes, el 12,7 %, a Sitges, i  l’1,8 %, a Cubelles,
mentre que als municipis de Canyelles i Olivella, amb un volum de població molt 
reduït, no n’hi ha cap. Si considerem només les 20 empreses que tenen més de 
50 treballadors, 12 estan localitzades a Vilanova i la Geltrú, 5, a Sitges, 2, a Sant Pere
de Ribes, i 1, a Cubelles (quadre 1).

Quant al sector d’activitat al qual pertanyen les empreses amb més volum de facturació
del Garraf, al quadre 2 es posa de manifest el predomini dels sectors de l’hoteleria i
turisme (8 empreses, la meitat a Sitges), construcció i immobiliàries (7 empreses),
material elèctric (5 empreses), distribució-diversos (5 empreses) i comercials-automoció
(4 empreses). També es pot esmentar la presència d’empreses en els sectors de
l’alimentació-begudes, alimentació-pesca i conserves i distribució-supermercats
(tots amb 3 empreses amb vendes superiors a 1 MEUR). Es constata, per tant, una
presència escassa d’empreses industrials a la comarca, atès que els sectors amb més
empreses amb facturació superior a 1 MEUR són del sector serveis (hoteleria i turisme,
distribució i comercials) i de la construcció. Aquest fet és un indici clar del model de
creixement de la comarca del Garraf, fonamentat en les activitats terciàries i la
construcció, tot i que entre les 10 empreses amb més ocupats de la comarca, 9 són
industrials (quadre 3). 

Quadre 1. Nombre d'empreses, per municipis. Any 2002 �

Vendes superiors a 1 MEUR Vendes superiors a 1 MEUR
i més de 50 treballadors

Nombre % Nombre %

Canyelles ---- ---- ---- ----
Cubelles 1 1,8 1 5,0
Olivella ---- --- ---- ----
Sant Pere de Ribes 11 20,0 2 10,0
Sitges 7 12,7 5 25,0
Vilanova i la Geltrú 36 65,5 12 60,0
Garraf 55 100,0 20 100,0
Catalunya 7.735 – 2.672 –
% Garraf / Catalunya 0,7 – 0,7 –

Font: Elaboració pròpia a partir d’España 30.000, Fomento de la Producción (2004)
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En l’hoteleria i turisme, les empreses instal·lades al Garraf representen el 2,8 % de
les establertes a Catalunya en aquest sector amb una facturació superior a 1 MEUR.
El 2,3 % de les empreses catalanes del sector de la construcció i immobiliàries, el
4,1 % del sector de la distribució-diversos i el 2,3 % del sector del material elèctric
amb aquest volum de vendes, estan situades al Garraf. D’altra banda, també
destaca l’elevat percentatge d’empreses catalanes localitzades al Garraf en els
sectors de l’alimentació-pesca i conserves (3,7 %), de la distribució-supermercats
(2,5 %), de les construccions mecàniques-components automoció (2 %) i de la
química-cautxú (2 %). 

Al quadre 3 es presenten les 55 empreses del Garraf amb un volum de facturació
superior a 1 MEUR l’any 2002, ordenades de més a menys treballadors. S’indica el nom
de l’empresa, la població on està situada, el volum de vendes, el nombre de treballadors
i el sector d’activitat al qual pertanyen. Així, les 10 empreses amb un nombre de
treballadors més elevat són: Mahle, SA (Vilanova i la Geltrú, siderometal·lúrgia), Pirelli
Cables y Sistemas, SA (Vilanova i la Geltrú, material elèctric), Grupo Componentes
Vilanova, SL (Vilanova i la Geltrú, construccions mecàniques i components
d’automoció), Compañía Internacional para la Financiación y la Distribución (Vilanova i la
Geltrú, tèxtil), Inversiones y Explotaciones Turísticas, SA (Sitges, hoteleria), Carlisle

� Quadre 2. Empreses amb vendes superiors a 1 MEUR, per sector d’activitat. 
Any 2002

Garraf Catalunya Garraf/Cat.%

Hoteleria i turisme 8 290 2,8

Construcció i immobiliàries 7 299 2,3

Distribució-diversos 5 121 4,1

Material elèctric 5 218 2,3

Comercials-automoció 4 273 1,5

Alimentació-begudes 3 199 1,5

Alimentació-pesca i conserves 3 81 3,7

Distribució-supermercats 3 121 2,5

Construccions mecàniques-components automoció 2 99 2,0

Fusta, suro i mobles 2 176 1,1

Materials de construcció 2 139 1,4

Tèxtil 2 405 0,5

Alimentació-diversos 1 263 0,4

Comercials-materials de construcció 1 93 1,1

Confecció i gèneres de punt 1 154 0,6

Construccions mecàniques-diversos 1 291 0,3

Distribució-grans magatzems 1 179 0,6

Enginyeries i consultoria d'empreses 1 75 1,3

Química-cautxú 1 51 2,0

Química-plàstics 1 217 0,5

Siderometal·lúrgia 1 75 1,3

Altres sectors 0 4.206 0,0

Total 55 7.735 0,7

Font: Elaboració pròpia a partir d’España 30.000, Fomento de la Producción (2004)
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Quadre 3. Empreses amb vendes superiors a 1 MEUR, per nombre 
de treballadors. Any 2002 �

Empresa Població Vendes Treballadors Sector
(MEUR)

1 Mahle, SA Vilanova i la Geltrú 78,00 631 Siderometal·lúrgia
2 Pirelli Cables y Sistemas, SA Vilanova i la Geltrú 197,28 503 Material elèctric
3 Grupo Componentes Vilanova, SL Vilanova i la Geltrú 70,51 457 Construccions mecàniques-components

automoció
4 Compañía Internacional para la Vilanova i la Geltrú 77,25 430 Tèxtil

Financiación de la Distribución, SA
5 Inversiones y Explotaciones Sitges 30,73 339 Hoteleria i turisme

Turísticas, SA
6 Carlisle Power Transmission, SA Vilanova i la Geltrú 27,55 303 Química-cautxú
7 Hitecsa, SL Vilanova i la Geltrú 33,11 189 Material elèctric
8 Selecciones Americanas, SA Sitges 6,90 165 Confecció i gèneres de punt
9 Varo, SA Sant Pere de Ribes 9,00 143 Fusta, suro i mobles

10 Kuka, Sistemas de Automatización, SA Vilanova i la Geltrú 32,20 86 Enginyeries i consultoria d'empreses
11 Restaurante Hotel Santa María, SL Sitges 4,40 80 Hoteleria i turisme
12 Unión Hotelera Levante, SL Sitges 4,26 79 Hoteleria i turisme
13 Restaurant Peixerot, SA Vilanova i la Geltrú 4,09 74 Hoteleria i turisme
14 Supermercats Ribetans, SL Sant Pere de Ribes 9,40 72 Distribució-supermercats
15 Instalaciones Frigoríficas Glass, SA Vilanova i la Geltrú 6,07 69 Material elèctric
16 Qualitat Obres, SL Vilanova i la Geltrú 8,90 67 Construcció i immobiliàries
17 Obras Quintana, SA Vilanova i la Geltrú 6,45 66 Construcció i immobiliàries
18 Immuebles Turísticos, SA Sitges 5,16 65 Hoteleria i turisme
19 Park de Vacances Vilanova Park, SA Vilanova i la Geltrú 3,54 62 Hoteleria i turisme
20 RP Properties, SL Cubelles 16,00 53 Construcció i immobiliàries
21 Giravi, SA Sant Pere de Ribes 7,70 51 Química-plàstics
22 Manufacturas Mago, SL Vilanova i la Geltrú 3,52 50 Materials de construcció
23 Sumco, SA Sant Pere de Ribes 9,60 41 Comercials-materials de construcció
24 Embalajes y Bobinas, SA Vilanova i la Geltrú 3,00 36 Fusta, suro i mobles
25 Artesanía Agrícola, SA Sant Pere de Ribes 4,49 35 Alimentació-diversos
26 Comercial Setore, SL Vilanova i la Geltrú 5,78 32 Distribució-supermercats
27 Roca Gómez, SL Vilanova i la Geltrú 6,89 28 Construcció i immobiliàries
28 Diseño Ahorro Energético Vilanova i la Geltrú 5,99 25 Material elèctric
29 Garatge Fipuma, SL Vilanova i la Geltrú 10,45 25 Comercials-automoció
30 Auto Venda Vilanova, SA Sant Pere de Ribes 8,17 25 Comercials-automoció
31 Endutex Ibérica, SA Sant Pere de Ribes 5,05 25 Tèxtil
32 Sitalco, SA Sitges 2,97 23 Distribució-supermercats
33 Destilerías M.G., SL Vilanova i la Geltrú 7,30 20 Alimentació-begudes
34 Ferretería Olivella, SL Vilanova i la Geltrú 2,59 20 Distribució-grans magatzems
35 Grupo Lizarran Food Franchising, SL Vilanova i la Geltrú 8,43 20 Hoteleria i turisme
36 Ako Electromecánica, SAL Sant Pere de Ribes 8,59 19 Material elèctric
37 Fabriación de Componentes Vilanova i la Geltrú 2,48 17 Construccions mecàniques-components

del Motor, SL automoció
38 Masa Proavic, SA Vilanova i la Geltrú 1,01 17 Construccions mecàniques-diversos
39 Rossduel, SA Sitges 4,12 17 Distribució-diversos
40 Isoibérica, SA Vilanova i la Geltrú 3,60 16 Materials de construcció
41 Peixos Victorino, SA Vilanova i la Geltrú 1,97 16 Alimentació-pesca i conserves
42 Vilanova Tours, SA Vilanova i la Geltrú 1,37 15 Hoteleria i turisme
43 Alba Vallés, SL Vilanova i la Geltrú 1,41 12 Distribució-diversos
44 Reyes y Varón, SL Vilanova i la Geltrú 3,05 11 Alimentació-pesca i conserves
45 Qualitat Promocions, SCCL Vilanova i la Geltrú 10,94 10 Construcció i immobiliàries
46 Auto Garaje Vilanova, SA Sant Pere de Ribes 7,73 10 Comercials-automoció
47 Nabrisa Distribuciones, SL Vilanova i la Geltrú 2,91 9 Alimentació-begudes
48 Friac, SA Sant Pere de Ribes 1,72 9 Distribució-diversos
49 Automòbils Besolí, SL Vilanova i la Geltrú 1,94 7 Comercials-automoció
50 Edificaciones Vilanova, SL Vilanova i la Geltrú 1,77 7 Construcció i immobiliàries
51 Carbòniques Montaner, SL Sant Pere de Ribes 5,21 7 Alimentació-begudes
52 Jerocris Ibérica, SL Vilanova i la Geltrú 6,81 6 Distribució-diversos
53 Marendins, SL Vilanova i la Geltrú 3,83 5 Alimentació-pesca i conserves
54 Rosich, SA Vilanova i la Geltrú 1,76 5 Distribució-diversos
55 Residencial Fábrica Nova, SA Vilanova i la Geltrú 27,06 1 Construcció i immobiliàries

Font: Elaboració pròpia a partir d’España 30.000, Fomento de la Producción (2004)
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Power Transmission, SA (Vilanova i la Geltrú, química), Hitecsa, SL (Vilanova i la Geltrú,
material elèctric), Selecciones Americanas, SA (Sitges, confecció i gèneres de punt),
Varo, SA (Sant Pere de Ribes, fusta, suro i mobles) i Kuka, Sistemas de Automatización,
SA (Vilanova i la Geltrú, enginyeries i consultoria d’empreses).

Finalment, cal destacar que cap empresa amb seu al Garraf té establiments productius
a l’estranger, fet que confirma l’escassa presència relativa de grans empreses a la
comarca en relació amb el conjunt de Catalunya (l’any 2000 hi havia 164 multinacionals
industrials catalanes, amb 368 establiments a l’estranger).1

L’economia del Garraf: una perspectiva històrica

En parlar de la història de l’economia del Garraf els darrers tres segles, la primera
imatge que ens ve al cap és la de l’americano enriquit a Cuba o a Puerto Rico gràcies a
les seves activitats –no sempre lícites ni moralment ètiques–, que viu de les seves
rendes i mostra als convilatans els luxes de què podrien arribar a disposar en cas de
seguir el mateix camí que ell. Tot i que la imatge pot haver estat distorsionada amb el
pas del temps per l’imaginari popular, és cert que el fenomen del comerç amb Amèrica
i, en conseqüència, de les persones que s’hi van enriquir, ha estat, amb tota seguretat,
l’element que més ha marcat l’evolució econòmica del Garraf els darrers dos o tres
segles.

De fet, els americanos són, al mateix temps, una conseqüència i una causa de
l’evolució de l’economia de la Marina del Penedès. Efectivament, el Garraf, tot i
pertànyer a la regió del Penedès, és una comarca que queda relativament aïllada de la
resta dels territoris penedesencs i de Barcelona pel massís que ha acabat donant nom
a la comarca. La qual cosa comporta que la principal via de transport entre poblacions
com Sitges o Vilanova als segles XVIII i XIX acabés esdevenint el mar, amb la presència
de desenes de patrons i dels seus llaguts que feien la ruta cap a Barcelona o Tarragona
(i, de vegades, més enllà). Això fins que no es va posar en marxa la línia de ferrocarril de
Valls a Vilanova i Barcelona, construïda gràcies a la iniciativa de l’americano Francesc
Gumà i Ferran i del capital que va poder obtenir de molts que, com ell, havien emigrat a
Amèrica o encara hi residien.

Aquesta situació, que l’allunyava de les principals rutes comercials de la Catalunya
medieval i moderna, va esdevenir un avantatge per al desenvolupament econòmic de la
Catalunya contemporània. Per començar, ens hem de remuntar al final del segle XVII i la
primera meitat del XVIII, quan a la comarca es va desenvolupar la vitivinicultura fins al
punt d’esdevenir el conreu hegemònic, de la mateixa manera que va succeir en una
franja important de la Catalunya litoral que anava del Maresme fins al Baix Camp. Del
litoral, la vinya es va expandir cap a les comarques de l’interior. Va ser en aquest procés
que Sitges i, sobretot, Vilanova es van convertir en els ports de sortida dels vins del
Penedès, de manera que aquestes poblacions quedaven inserides en un sistema

1 Veg. Les multinacionals industrials catalanes, 2001. Direcció General d’Indústria, Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme, Generalitat de Catalunya, 2001.
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comercial que esdevindria cabdal per a la industrialització catalana. Un sistema que es
va fonamentar, primer, en l’exportació d’aiguardents al nord d’Europa per obtenir teixits
en cru, una part dels quals era reexportada cap a Amèrica i, a partir del 1820, amb la
pèrdua de les colònies americanes, es va reestructurar per exportar vins a Amèrica i
importar-ne cotó en floca.

D’aquesta manera, l’elaboració i el comerç de vins va esdevenir l’eix principal 
de l’economia de la comarca al llarg dels segles XVIII i XIX, amb un creixement que 
va culminar, cap al 1860, quan la vinya va arribar a representar més del 60 % 
de la superfície de conreu. La crisi de l’oïdi, a mitjan segle XIX, i la crisi de la fil·loxera,
al final del mateix segle, van posar en entredit l’hegemonia que havia tingut la vinya 
al Garraf durant gairebé dos segles. El cop definitiu a aquest sector es va produir
durant el primer franquisme, quan el retorn als cereals i als garrofers va fer que 
les 5.462 ha de vinya que hi havia plantades el 1920 quedessin reduïdes a 
2.706 (només el 33 % de la superfície de conreu cap al 1947). Després, la mateixa
evolució econòmica de la comarca, la major pressió demogràfica i urbanística 
i un decantament més turístic de la franja costanera han provocat que no es produís 
la recuperació dels anys setanta que es va viure a tota la denominació d’origen
Penedès i, actualment, la vinya només ocupa una mica més d’un miler d’hectàrees.

Tanmateix, va ser el comerç de vins i aiguardents el que va possibilitar l’emigració 
a Amèrica des de la comarca del Garraf de milers dels seus habitants entre 1778 i
1860. Descriure aquí aquest fenomen seria excessivament llarg, només cal esmentar
que sitgetans i vilanovins van esdevenir grups hegemònics entre els comerciants 
de Santiago de Cuba, els primers, i de l’Havana, els segons. Tot i els riscos que
comportava l’emigració, qui marxava cap a Amèrica no era un aventurer. En el període
de màxima afluència d’emigrants del Garraf cap al Nou Món, entre 1820 i 1850,
l’emigrant tipus era un noi jove, d’uns 12 o 13 anys, de família de classe mitjana, ja
dedicada al comerç (la majoria), a la navegació o a la boteria. La major part d’aquestes
famílies dels emigrants tenien precedents en la ruta cap a Amèrica i, normalment,
l’emigrant anava a l’Havana o a Santiago a la botiga o al comerç d’un familiar o d’un
conegut.

És interessant ressenyar que la trajectòria d’aquests emigrants no era un camí de
roses, perquè el més habitual era que entressin al comerç com a mossos, treballant 
de sol a sol i dormint a la mateixa botiga, amb el sou retingut per l’amo o pels gerents
del comerç on treballaven. D’aquí es passava a la categoria de dependent, encara 
amb el sou retingut i sense participació en els possibles beneficis de l’empresa. Si el
dependent era prou espavilat podia esdevenir soci de la companyia amb els diners que
havia anat acumulant mentre era mosso i dependent. El punt final de la carrera era
esdevenir gerent del comerç o muntar un negoci propi, que era quan es presentaven
les millors oportunitats per acumular una fortuna suficient per retornar al Garraf,
objectiu final de la majoria d’aquests emigrants.

Lluny de la imatge tòpica que en tenim, la major part dels americanos del Garraf que
van tornar amb un cert èxit, ho van fer amb la intenció que la fortuna que havien
acumulat a Cuba o a Puerto Rico havia de servir no per viure de rendes sinó per intentar
ampliar el patrimoni familiar. De fet, alguns dels que van retornar van continuar
treballant en el comerç d’exportació, cosa que responia a la lògica mateixa d’aquesta
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activitat. Aquest és el cas dels Samà, dels Font o dels Raldiris, els quals van establir un
entramat comercial que es fonamentava en una companyia a Vilanova dedicada al
comerç de vins, que eren exportats per l’empresa germana establerta a Barcelona,
dedicada al gran comerç d’importació i d’exportació, la qual molt sovint tenia vincles
amb alguna companyia comercial de l’Havana.

D’altres, però, van emprendre noves iniciatives que van canviar la fesomia econòmica
de la comarca. Així, un grup d’americanos, la major part retornats entre 1831 i els
primers mesos del 1833, van considerar que allò que generava expectatives de
beneficis era la indústria cotonera que, en aquells moments, estava a punt d’emprendre
el camí definitiu de la industrialització. Efectivament, aquest grup va invertir una part
dels seus capitals en la posada en marxa d’una fàbrica de filats i teixits de cotó moguda
amb vapor i amb la tecnologia tèxtil més avançada del moment. Malgrat que el vapor el
van tenir instal·lat el 1835, la fàbrica –anomenada de la Rambla– no va començar a
funcionar fins al 1839 a causa de les dificultats que van tenir a l’hora de treure
il·legalment la maquinària d’Anglaterra i, finalment, per culpa de la situació de conflicte
civil (primera guerra carlina) que es vivia just quan estaven en disposició de muntar la
maquinària.

No va ser, però, fins al 1849 que la Fàbrica de la Rambla va tenir els seus imitadors a
la vila. En aquell any, Josep Ferrer i Vidal que, fins en aquell moment, havia estat
gerent de la primera fàbrica, va crear la seva empresa (la Fàbrica de Mar) i, a partir
d’aquí, els vents favorables a la inversió industrial dels primers anys de la dècada del
1850-1859 van facilitar la creació de quatre empreses més, les quals tenien com a
característiques el fet d’integrar filatura i tissatge, d’establir-se amb la maquinària més
moderna del moment i, sobretot, l’origen americano de la major part dels seus socis,
fins al punt que podem afirmar que més del 70 % del capital fundacional d’aquestes
empreses tenia aquesta procedència. La veïna vila de Sitges, tot i que no amb la
mateixa magnitud, va emprendre el mateix camí quan, el 1850, un grup d’americanos
sitgetans es va decidir a establir una fàbrica de filats i teixits de cotó amb el nom de la
Unión Suburense. En conjunt, cap al 1860 hi havia invertits al Garraf més de 5,5 MPTA
en fabriques cotoneres, la qual cosa va comportar que aquesta comarca quedés
inclosa en el mapa tèxtil català i va convertir Vilanova i la Geltrú en la segona població
de Catalunya pel nombre de fusos (Sitges era la número 23) i en la sisena si atenem 
al nombre de telers. Tot això, en una comarca en què l’única manufactura de renom
que hi havia hagut fins al moment era la boteria, manufactura auxiliar del comerç 
de vins.

Malgrat tot, el procés industrialitzador a la comarca es va concentrar al llarg del 
segle XIX gairebé exclusivament en el sector tèxtil i en les dues poblacions on s’havien
instal·lat fàbriques de filar i teixir cotó. L’any 1904, per exemple, aquest sector encara
representava el 86 % de la indústria a Vilanova i la Geltrú. Les crisis del darrer terç 
del segle XIX i, sobretot, la del començament de  segle XX, un cop perduts els mercats
captius de les colònies americanes, van provocar que s’iniciés un cert procés 
de diversificació industrial. A Vilanova van aparèixer en aquest període nous 
sectors industrials com el paperer o el del ram del metall, amb la implantació, el 1902,
de la fàbrica de cables elèctrics Pirelli; a Sitges, per la seva banda, es desmuntava
l’antiga indústria tèxtil i era substituïda per una important indústria sabatera
(implantada també amb capital americano) que va resistir fins a la crisi dels anys
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setanta (l’any 1961, per exemple, es fabricaven a Sitges al voltant de 750.000 parells
de sabates).

Si durant el primer franquisme el sector tèxtil encara era la principal indústria comarcal,
amb una certa revifalla gràcies a la política autàrquica, el canvi de política econòmica a
mitjan dècada dels cinquanta va convertir el metall en el sector més important en
l’àmbit comarcal, amb empreses com IMSA o FISA, el qual, l’any 1964, donava
ocupació a més de 5.000 persones. En aquest període el sector tèxtil va anar perdent
cada cop més pes i en van guanyar d’altres com el químic o la confecció. Però 
els sectors més dinàmics de l’economia comarcal estaven fora del sector industrial.
Així, en el sector de la construcció, en consonància amb el desenvolupament
demogràfic i urbanístic iniciat a partir dels anys seixanta i setanta, l’ocupació va créixer
considerablement.

Com a la resta d’Europa, però, la característica principal de l’economia del Garraf
actual ha estat el procés de terciarització del darrer terç del segle XX. El sector serveis,
especialment el comerç, ha estat històricament un element vertebrador de l’economia
comarcal, tal com s’ha esmentat més amunt. Així, per exemple, malgrat la forta
embranzida industrial de mitjan segle XIX, no va ser fins al 1870 que la indústria va
superar els serveis en la matrícula d’activitats de Vilanova. La construcció del ferrocarril
de Vilafranca (a l’interior) i la crisi de la fi del segle van provocar que desapareguessin
de la comarca els grans comerciants de vins, que eren l’eix vertebrador d’aquest
sector. L’empenta dels serveis actuals prové bàsicament de quatre subsectors: el
comerç i els serveis de distribució comercial, especialment de les grans àrees
comercials; el sector immobiliari i de serveis a les empreses, en consonància amb una
comarca que ha crescut intensament els darrers anys absorbint part de la població de
Barcelona i la primera corona metropolitana; l’hoteleria, resultat d’una important
activitat turística que té les arrels al començament del segle XX, quan es va constituir a
Sitges el Foment Sitgetà –una de les primeres entitats a l’Estat espanyol destinades a la
promoció turística, i que ha tingut i té en aquesta població un referent emblemàtic–, i les
administracions públiques i els serveis sanitaris i escolars, tant públics com privats, que
és una novetat en una economia com l’espanyola en la qual el sector públic ha estat
més aviat migrat, però que denota la important intervenció en l’economia els darrers 25
anys.

Raimon Soler i Becerro
Departament d’Història i Institucions Econòmiques
Universitat de Barcelona
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3.2. Agricultura, ramaderia i pesca

L’any 2004, l’activitat agrària, ramadera i pesquera representava l’1,8 % del PIB del
Garraf, pràcticament el mateix pes que té al conjunt de Catalunya (l’1,7 % del PIB). Des
de l’any 1991, el pes del sector primari en l’estructura productiva de la comarca, igual
que a tot Catalunya, ha anat perdent pes progressivament. Això no obstant, com ja
s’ha comentat a l’apartat 2.2., en el període 2001-2004 el PIB primari del Garraf ha
experimentat un creixement anual del 2 %, similar a l’assolit pel conjunt de l’economia
comarcal (2,1 %).

Al quadre 3.2.1. es mostra l’estructura de la producció del sector primari a la comarca
del Garraf per productes l’any 2004, tot comparant-lo amb la del conjunt de Catalunya.

� Quadre 3.2.1. Estructura del PIB al sector primari per productes. Any 2004. 
En percentatge

Pes s/Garraf Pes s/Cat.

Cereals 0,6 7,5

Lleguminoses 0,1 0,3

Tubercles per a consum humà 0,1 0,2

Cultius industrials herbacis 0,1 0,4

Farratges 0,0 1,4

Hortalisses 5,9 11,2

Fruita fresca (no cítrics) 2,8 13,8

Fruita seca 0,3 2,8

Cítrics 0,8 1,8

Vi i subproductes 29,1 11,4

Oli d'oliva i subproductes 0,1 3,9

Flors i plantes ornamentals 1,2 4,8

Llavors i planters 6,9 1,6

Altres productes agrícoles 0,5 0,3

Agricultura 48,3 61,6

Vaquí 7,2 6,8

Oví i cabrum 0,4 0,4

Porcí 0,7 16,7

Aviram 0,3 1,1

Altres animals 0,1 0,2

Llet 0,3 3,5

Ous 0,2 0,3

Altres productes ramaders 0,2 0,2

Ramaderia 9,4 29,2

Fusta 0,0 4,1

Pesca 42,3 5,1

Total 100,0 100,0

Font: Caixa Catalunya



L’agricultura ha representat el 48,3 % del PIB agrari de la comarca, la pesca, el 42,3 %
i la ramaderia, el 9,4 %.  

Dins de l’agricultura destaca especialment l’aportació al PIB de productes com el vi i
subproductes (el 29,1 % del PIB agrari) i, en segon terme, les llavors i planters (6,9 %),
les hortalisses (5,9 %) i la fruita fresca (2,8 %). En la ramaderia, l’any 2004 ha destacat
l’aportació del sector vaquí (el 7,2 % del PIB agrari comarcal) i, molt menys, del porcí
(0,7 %). 

Segons les dades del darrer cens agrari (1999), a la comarca del Garraf el 20,6 % de la
superfície agrària (1.840 ha) estava dedicada a terres de conreu, mentre que els prats i
les pastures n’ocupaven només el 0,6 % (56 ha), i la zona forestal, el 35,5 % (3.164 ha).
El Garraf és una comarca de secà, amb predomini dels conreus de secà, on el regadiu
té poca importància (139 ha, és a dir, el 7,6 % de les terres conreades). La superfície
agrària utilitzada representa tan sols el 10,3 % del conjunt de la comarca, davant del
36,1 % que representa al conjunt de Catalunya (quadre 3.2.2.).

Una de les característiques més remarcables de la comarca del Garraf és la disminució
progressiva de les terres de conreu, com a resultat de l’extensió de les zones urbanes
o industrials, o per l’abandonament de conreus poc productius. Aquesta situació té lloc
tant en els municipis costaners com en els de l’interior de la comarca. Sant Pere de
Ribes i Vilanova i la Geltrú són els municipis amb més hectàrees destinades al conreu,
mentre que els termes amb més extensió de terreny forestal són Olivella i Sant Pere de
Ribes, és a dir, municipis interiors.

La manca de grans extensions conreables i la pobresa del sòl determinen el baix
rendiment de les explotacions. L’estructura agrícola comarcal es caracteritza per la
pressió exercida per l’urbanisme, pel minifundisme i per la tendència a l’explotació en
propietat. La conseqüència d’aquests tres factors és la disminució de la població activa
agrícola i la dificultat d’aplicar mitjans mecànics a les explotacions excessivament
petites.
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Quadre 3.2.2. Superfície agrària per tipus. Any 1999 �

Garraf Catalunya

ha % ha %

Superfície agrària utilitzada (SAU) 1.896 21,2 1.156.828 50,2
Terres llaurades 1.840 97,0 817.031 70,6
secà 1.701 92,4 588.400 72,0
regadiu 139 7,6 228.631 28,0

Pastures permanents 56 3,0 339.797 29,4

Superfície forestal 3.164 35,5 838.663 36,4

Altres terres (erm, espartar, matoll, etc.) 3.866 43,3 308.488 13,4

Total 8.926 100,0 2.303.979 100,0

Font: Idescat



La vinya és el conreu principal de la comarca. Aquest conreu es va expandir de manera
creixent al llarg del segle XIX, malgrat que les terres del Garraf no eren excessivament
aptes per a la vinya. El Garraf pertany a la denominació d’origen Penedès, però tot i que
s’elaboren productes de fama reconeguda, no ha seguit el mateix procés d’expansió de
la vinya que a la resta de les terres penedesenques.

D’altra banda, l’hortofructicultura ocupa una mínima part de la superfície conreada,
però la producció és molt elevada. Aquesta producció es localitza a la meitat
occidental de la comarca, i una bona part és regada amb l’aigua que s’obté del pantà
de Foix. Altres cultius, com els fruiters o els cereals, estan en clara regressió els
darrers anys.

La ramaderia ha constituït històricament un recurs complementari per a l’economia
dels pagesos de la comarca, atès que l’orografia del territori dificulta la creació de
grans explotacions agrícoles. Això no obstant, la ramaderia ha patit alts i baixos, i mai
no ha ocupat un lloc destacat en el conjunt de l’activitat primària de la comarca.
Actualment tan sols el sector boví genera una part significativa del PIB del sector
primari del Garraf.

El sector de la pesca representa, com s’ha esmentat anteriorment, el 42,3 % de la
producció del sector primari de la comarca, molt per sobre del 5,1 % del conjunt de
Catalunya. En el quadre 3.2.3. es posa de manifest que l’aportació de la pesca al PIB
agrari del Garraf és la més elevada, després del Barcelonès,1 de totes les comarques
litorals catalanes. D’altra banda, en la darrera columna d’aquest quadre es posa de
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� Quadre 3.2.3. Aportació de la pesca marítima al PIB primari i total. Any 2004
En percentatge

Pes s/sector Pes s/PIB
primari total

Alt Empordà 21,4 1,0
Baix Camp 9,4 0,1
Baix Ebre 15,0 1,1
Baix Empordà 13,7 0,4
Baix Llobregat 0,0 0,0
Baix Penedès 0,0 0,0
Barcelonès 55,9 0,0
Garraf 42,3 0,8
Maresme 6,6 0,2
Montsià 16,3 1,4
Selva 21,4 0,4
Tarragonès 37,2 0,4

Catalunya 5,1 0,1

Font: Caixa Catalunya

1 Això no obstant, cal tenir en compte que el pes del sector primari en l’estructura productiva del Barcelonès és
pràcticament nul.



manifest que la pesca representa el 0,8 % del PIB total del Garraf. Tan sols al Montsià,
a l’Alt Empordà i al Baix Ebre l’aportació de la pesca marítima al PIB comarcal és
superior a la del Garraf. 

L’activitat pesquera es concentra pràcticament de manera exclusiva entorn del port
pesquer de Vilanova i la Geltrú, que és un dels més importants del país. El volum de
captures des de l’any 2001 oscil·la entre 3.000 i 4.500 t anuals, amb una tendència
descendent, que contrasta amb les aproximadament 5.500 t capturades anualment 
en la dècada dels vuitanta del segle passat. Aquest volum de captures equival
aproximadament al 10 % de la producció del litoral català i al 37 % de l’activitat
pesquera de la demarcació de Barcelona. Al voltant de 75 embarcacions tenen la seva
base a la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, que es va originar en la
Germandat i Confraria de Sant Elm, fundada l’any 1579. Finalment, cal esmentar que 
el port de Vilanova i la Geltrú va ser un dels pioners a Catalunya en el procés
d’automatització de les subhastes diàries del peix.

El port de Vilanova: una descripció

Al segle XVIII, la platja de Vilanova i la Geltrú va començar a desenvolupar tasques
comercials d’importació i exportació de productes vinícoles, que van fer que a la segona
meitat del segle XIX es comencés a demanar la construcció d’un port artificial a Vilanova
i la Geltrú. El 1870 es va presentar un projecte de port que va ser molt ben acollit, i va
ser aprovat l’any 1885, malgrat que les obres no es van iniciar fins 30 anys més tard.

L’any 1980 es van dur a terme els traspassos de competències en matèria de ports a la
Generalitat de Catalunya, llevat de Barcelona i Tarragona. Per gestionar-los es va crear
l’any 1982 la Comissió de Ports de Catalunya, i amb la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya, es va convertir en l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat.

Ports de la Generalitat està organitzat en tres zones portuàries, amb un únic port
comercial per zona. El port de Vilanova és la seu de la Zona Portuària Centre i té una
triple funció: pesquera, comercial i esportiva, amb dàrsenes diferenciades per a cada
activitat. Totes les activitats es consideren importants i en equilibri.

El port està situat a la façana marítima del municipi, i ben comunicat per carretera: la
comarcal i l’autopista amb Barcelona (48 km) i Tarragona (49 km). Un vial de
circumval·lació permet d’entrar al port sense haver de creuar el casc urbà, i facilita que
l’entrada i sortida dels camions que es dirigeixen al port es faci de forma ràpida i
segura. La vila també disposa d’una important estació de ferrocarril.

Si bé el pes dels ports dependents de la Generalitat és força limitat pel que fa al trànsit
comercial, el paper de port regional-comarcal que duen a terme té una definició i un
paper estratègic clar, en gairebé tots els casos, dins el front portuari català. Els vaixells
que operen a Vilanova tenen una limitació de calat de 6,5 m i d’eslora de 140 m. L’any
2004 van entrar uns 100 vaixells, i es van  manipular unes 180.000 t de mercaderies,
bàsicament productes siderúrgics, ciment i fusta. Al final de l’any va entrar un nou
operador i es preveu un increment significatiu de l’activitat. 
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Pel que fa al sector esportiu, la dàrsena està dividida en dues grans parts: el Club Nàutic, amb
812 amarradors de fins a 20 m d’eslora, i els pantalans de gestió directa de Ports de la
Generalitat, amb 312 m. Està aprovat un projecte per traslladar aquests pantalans a la façana
marítima i en el seu lloc fer una marina per a 96 embarcacions de 20 a 60 m d’eslora, així com
la remodelació dels molls de ponent per fer una gran àrea tècnica d’embarcacions i una marina
seca. En aquesta zona es manté l’Estació marítima per a un trànsit de creuers potencial.

La flota pesquera de Vilanova és de 104 embarcacions: 46 d’arts menors, 29
d’arrossegament, 16 d’encerclament i 2 de palangre de fons. L’any 2004 es van pescar
prop de 3.200 t de peix, amb un valor de prop d’11 MEUR, amb què és una de les
confraries capdavanteres de Catalunya. L’ajut dels fons europeus IFOB ha comportat
una reconversió important de la flota pesquera i de les instal·lacions, però la pujada del
preu del gasoil és un desavantatge econòmic per al sector.

Margarita Díez
Responsable territorial de la Zona Portuària Centre
dels Ports de la Generalitat de Catalunya

Síntesi

L’any 2004 l’activitat agrària, ramadera i pesquera representava l’1,8 % del PIB
del Garraf, pràcticament el mateix pes que tenia al conjunt de Catalunya (l’1,7 %
del PIB). Des de l’any 1991, el pes del sector primari en l’estructura productiva
de la comarca, igual que a tot Catalunya, ha anat disminuint progressivament. 

El Garraf és una comarca de secà, amb predomini dels conreus de secà, on el
regadiu té poca importància. La vinya és el conreu principal de la comarca, i les
llavors i planters, les hortalisses i la fruita fresca també fan una aportació notable
al PIB de l’agricultura comarcal. La manca de grans extensions conreables i la
pobresa del sòl determinen el baix rendiment de les explotacions. L’estructura
agrícola comarcal es caracteritza per la pressió exercida per l’urbanisme, pel
minifundisme i per la tendència a l’explotació en propietat. La conseqüència
d’aquests tres factors és la disminució de la població activa agrícola i la dificultat
d’aplicar mitjans mecànics a les explotacions excessivament petites.

La ramaderia mai no ha ocupat un lloc destacat en el conjunt de l’activitat
primària de la comarca, i actualment representa el 9,4 % del seu PIB agrari. 

El sector de la pesca representa el 42,3 % de la producció del sector primari de
la comarca, molt per sobre del 5,1 % del conjunt de Catalunya, i representa el
0,8 % del PIB total del Garraf. Tan sols al Montsià, a l’Alt Empordà i al Baix Ebre
l’aportació de la pesca marítima al PIB comarcal és superior a la del Garraf.
L’activitat pesquera es concentra pràcticament de manera exclusiva entorn del
port pesquer de Vilanova i la Geltrú, que és un dels més importants del país.
Actualment la seva activitat equival aproximadament al 10 % de la producció del
litoral català i al 37 % del volum de captures dut a terme a la demarcació de
Barcelona. 
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3.3. Indústria

L’activitat industrial a la comarca del Garraf s’ha concentrat majoritàriament a Vilanova i
la Geltrú i al seu entorn immediat (el nucli de Roquetes, que pertany al municipi de Sant
Pere de Ribes), una vila amb una gran tradició industrial, ja que des de mitjan segle XVIII
ha mantingut una activitat molt important en aquest sector. La crisi industrial dels anys
setanta, que es va prolongar durant bona part dels vuitanta, va afectar intensament la
indústria de la comarca, fet que va provocar una reestructuració profunda de l’activitat.
En canvi, a partir de la dècada dels noranta i fins a l’any 2004, la indústria s’ha
recuperat notablement, malgrat el procés creixent de terciarització que s’ha produït en
aquest període a la comarca del Garraf.

L’any 2004, el sector industrial ha representat el 23,8 % del PIB comarcal, per sota del
27 % de l’economia catalana. En el període 1991-2004 la indústria ha perdut pes en
l’estructura productiva del Garraf, ja que l’any 1991 representava el 31,5 % de la
producció. Al quadre 3.3.1. es mostra l’estructura del PIB de la indústria l’any 2004 al
Garraf i al conjunt de Catalunya. L’energia, l’aigua i les indústries extractives (que generen
el 27,1 % del PIB industrial de la comarca), la metal·lúrgia i els productes metàl·lics
(13,5 %), la química (9 %) i l’equipament elèctric, electrònic i òptic (8,4 %), han estat les
branques industrials amb més pes en l’estructura productiva comarcal. Pel que fa a la
resta de subsectors industrials, sis han aportat una mica més del 4 % de la producció de
la indústria a la comarca (aliments, begudes i tabac, material de transport, fusta i suro,
cautxú i plàstic, altres minerals no metàl·lics i maquinària i equipament mecànic), mentre
que la resta han tingut menys presència en l’estructura industrial del Garraf. 

Pel que fa als assalariats, al quadre 2.3.3. del capítol de mercat de treball s’observa
que l’any 2004 el 18,3 % dels afiliats a la Seguretat Social del Garraf han treballat a la
indústria, clarament per sota del 22,6 % que representen al conjunt de Catalunya. Les
pautes de comportament del nombre d’assalariats entre 1994 i 2004 assenyalen una
pèrdua progressiva de pes relatiu de la indústria en l’estructura productiva del Garraf

Quadre 3.3.1. Estructura del PIB al sector industrial. Any 2004. En percentatge �

Garraf Catalunya

Energia, aigua i extractives 27,1 12,9
Aliments, begudes i tabac 7,6 11,0
Tèxtil, cuir i calçat 3,3 7,0
Fusta i suro 5,3 1,4
Paper i arts gràfiques 2,8 8,9
Química 9,0 13,8
Cautxú i plàstic 4,2 4,9
Altres minerals no metàl·lics 4,6 4,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 13,5 9,5
Maquinària i equips mecànics 5,5 6,3
Equipament elèctric, electrònic i òptic 8,4 8,5
Material de transport 6,3 7,8
Indústries manufactureres diverses 2,4 3,2
Indústria 100,0 100,0

Font: Caixa Catalunya



més important que en estudiar la producció del sector. Així, la indústria a la comarca ha
passat de representar el 26,8 % dels assalariats l’any 1994 al 18,3 % el 2004. La
metal·lúrgia i productes metàl·lics (amb el 4,5 % dels assalariats totals de la comarca),
la fabricació de material de transport (3,9 %), l’equipament  elèctric, electrònic i òptic 
(3 %), l’alimentació, begudes i tabac (1,3 %) i el cautxú i plàstic (1,2 %), són les
branques industrials amb més assalariats a la comarca. D’altra banda, en el període
1994-2004, el nombre d’assalariats a la indústria al Garraf ha assolit un increment anual
acumulatiu de l’1,8 %, mentre que a Catalunya ha estat del 0,7 %. 

Per analitzar més acuradament la indústria manufacturera al Garraf s’han agrupat els
subsectors industrials en tres grans grups a partir de les seves característiques
productives i competitives. Segons la classificació de l’OCDE s’han agrupat les
manufactures industrials en avançades, intermèdies i tradicionals. Les activitats
avançades es caracteritzen pels trets següents: tenen un ús intensiu de la tecnologia,
disposen d’una mà d’obra molt qualificada, desenvolupen intensament les activitats de
recerca, presenten nivells de productivitat elevats i tenen una demanda de productes
elevada. Les manufactures tradicionals, que tenen uns processos productius menys
desenvolupats, amb uns nivells de qualificació de la mà d’obra baixos, una activitat de
recerca feble, una productivitat reduïda i una demanda de productes estancada, estan
en una situació totalment oposada. Les manufactures intermèdies se situen entre les
activitats tradicionals i les avançades. 

Les manufactures intermèdies i les avançades han tingut un pes més gran en l’estructura
productiva industrial del Garraf que al conjunt de Catalunya, i és especialment significativa
la diferència en el cas de les manufactures avançades, atès que al Garraf representen 
el 16,6 % dels assalariats, i a Catalunya, el 7,8 %; mentre que en les intermèdies
representaven el 34,3 % dels afiliats a la Seguretat Social a la comarca i el 31,9 % al
conjunt català. Això no obstant, les activitats predominants al Garraf han estat les de
manufactures tradicionals, amb el 49,1 % dels assalariats de la comarca, mentre que
aquest percentatge s’ha situat en el 60,3 % al conjunt de Catalunya (quadre 3.3.2.).
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� Quadre 3.3.2. Assalariats per grans branques industrials. En percentatge

Garraf Catalunya

1994 2004 1994 2004

Manufactures avançades 4,0 16,6 7,3 7,8
Manufactures intermèdies 58,6 34,3 29,0 31,9
Manufactures tradicionals 37,4 49,1 63,7 60,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Manufactures avançades: equipament elèctric, electrònic i òptic.
Manufactures intermèdies: química, cautxú i plàstic, maquinària i equips mecànics i fabricació 

de material de transport.
Manufactures tradicionals: activitats extractives, energia i aigua, alimentació, begudes i tabac, tèxtil, confecció,

cuir i calçat, fusta i suro, paper, edició i arts gràfiques, minerals no metàl·lics,
metal·lúrgia i productes metàl·lics i fabricació de manufactures diverses.

Font: Elaboració pròpia a partir del registre d’afiliats a la Seguretat Social i Departament de Treball i Indústria 
de la Generalitat de Catalunya



En el període 1994-2004, l’evolució de l’estructura productiva de la comarca ha estat
diferent que en el conjunt de Catalunya, atès que les manufactures avançades han guanyat
més pes a la comarca que al conjunt de Catalunya, mentre que les tradicionals han
augmentat la participació en l’ocupació a la comarca, però l’han minvada al conjunt de
l’economia catalana, al contrari del que ha succeït amb les manufactures intermèdies. En les
indústries avançades, aquesta evolució més favorable que al conjunt de Catalunya s’explica
pel bon comportament del material elèctric, concentrat sobretot a Pirelli. D’altra banda,
l’increment del pes de les indústries tradicionals s’explica pel dinamisme del sector metal·lúrgic
i dels productes metàl·lics que, com s’ha vist anteriorment, ha estat un dels sectors
industrials amb un increment més notable dels assalariats en aquest període. Malgrat que la
indústria de components de l’automòbil, que representa la major part de la metal·lúrgia a 
la comarca, es considera una activitat madura, el gruix de la seva producció es concentrava
en pocs grups multinacionals que tenen una gran solidesa i un nivell tecnològic notable. 

En termes de distribució territorial de la indústria al Garraf, es posa de manifest que
Vilanova i la Geltrú concentrava el 76,7 % dels ocupats industrials, Sant Pere de Ribes,
especialment al nucli de Roquetes, el 15,5 %, i Sitges, el 6,2 %. Per tant, aquests tres
municipis (amb el 88,2 % de la població comarcal) concentraven pràcticament la
totalitat dels assalariats a les branques industrials de la comarca (98,4 %). Aquest
mateix ordre es manté si es consideren les indústries avançades, intermèdies i
tradicionals. Destaca que Vilanova ocupava el 92,9 % dels assalariats de la comarca en
indústries avançades i el 90,6 %, en les intermèdies (quadre 3.3.3.).
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Quadre 3.3.3. Concentració dels assalariats de la indústria als municipis
del Garraf. Any 2003. En percentatge �

Font: Informe territorial de la província de Barcelona 2005, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona

Assalariats indústria
Vilanova i la Geltrú 76,7
Sant Pere de Ribes 15,5
Sitges 6,2
Total 98,4

Assalariats manufactures avançades
Vilanova i la Geltrú 92,9
Sant Pere de Ribes 5,6
Sitges 0,9
Total 99,4

Assalariats manufactures intermèdies
Vilanova i la Geltrú 90,6
Sant Pere de Ribes 7,2
Sitges 1,4
Total 99,2

Assalariats manufactures tradicionals
Vilanova i la Geltrú 61,4
Sant Pere de Ribes 25,2
Sitges 10,8
Total 97,4



Vilanova i la Geltrú disposa de tres multinacionals del sector dels components de
l’automòbil1: Mahle, Dayco i Dana Equipaments, tot i que aquestes dues darreres no
tenen la seu social a la comarca. En el cas de Dayco, l’antiga Picsa, forma part del grup
americà Carlisle Inc.; mentre que Dana, part de l’antiga Fisa, té la seu central a la ciutat
nord-americana de Toledo (Ohio). Aquest trio es complementa amb el Grupo
Componentes Vilanova, l’antiga Imsa, que forma part del grup guipuscoà Aceros y
Forjas de Azkoitia (Afora). Totes aquestes empreses tenen un nombre elevat de
treballadors; Mahle, que històricament formava part de Fisa, com Dana, és la que
genera més llocs de treball a la comarca.

En el sector del material elèctric destaquen Pirelli (amb 503 treballadors i una facturació
de pràcticament 200 MEUR l’any 2002), Hitecsa (189 treballadors l’any 2002) i, molt
menys, Instalaciones Frigoríficas Glass, Diseño Ahorro Energético i Ako Electromecánica. 

En l’àmbit de les activitats extractives i energètiques, que generen una part
considerable de la producció industrial de la comarca, tot i que el nombre d’assalariats
que tenien era reduït, destaquen algunes empreses extractives (ciment i pedreres) com
Uniland, Cemex (l’antiga Griffi i Valenciana de Cementos), que no tenen la seu social a
la comarca, i altres empreses autòctones més petites, com el Grup Roca. D’altra
banda, la comarca també disposa d’activitats tèrmiques de propietat forana. 

Altres empreses significatives de la comarca en diferents sectors industrials són la
Compañía Internacional para la Financiación de la Distribución i Selecciones
Americanas, tèxtil i confecció de gèneres de punt; Carlisle Power Transmission,
química i cautxú; Giravi, fabricació de plàstics; Varo, fabricant de mobles de luxe; i Kuka
Sistemas de Automatización, especialitzada en aplicacions robotitzades. També
destaquen algunes empreses localitzades a la comarca, tot i no tenir-hi la seu social,
com els Tallers Renfe, Pirotècnia Igual, Govoni i Guster Europa, aquestes dues darreres
amb un nombre de treballadors no excessivament elevat però molt significatives perquè
incorporen un elevat nivell tecnològic. 

L’estructura industrial de la comarca presenta una solidesa notable, malgrat que
l’escassetat de sòl industrial i l’elevat preu limiten l’expansió de la indústria al Garraf. 
La presència de Pirelli, que s’ha consolidat a la zona en substituir l’antiga fàbrica 
del centre urbà de Vilanova per unes noves instal·lacions als afores de la ciutat, i
d’altres multinacionals amb una elevada estabilitat, garanteixen el futur industrial de 
la comarca. Les empreses més representatives han estat tradicionalment absorbides
per grups internacionals o de fora de la comarca, fet que palesa la manca de capacitat
empresarial autòctona. També cal destacar que una debilitat de la indústria comarcal 
és l’elevada dependència d’un reduït nombre d’empreses que concentren molts
treballadors, circumstància que podria provocar un daltabaix considerable en l’economia
garrafenca si en el futur alguna d’aquestes empreses decidís traslladar l’activitat
productiva fora de la comarca, amb l’objectiu de reduir els costos. Així, Mahle i Pirelli,
les dues empreses amb un nombre més elevat de treballadors, concentren el 23,5 %
dels assalariats industrials i el 4,3 % dels ocupats totals de la comarca.

El futur que s’albira per a la indústria a la comarca, tal com es mostra al DAFO del
quadre 3.3.4., no és excessivament optimista, atès que la integració progressiva a la
regió metropolitana de Barcelona, juntament amb l’elevada qualitat de vida del Garraf,
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1 En l’apartat 3.1. es presenten de manera detallada les empreses principals de la comarca. 



poden provocar que la comarca s’especialitzi en activitats residencials. Això pot dificultar
molt la implantació de nous projectes industrials i una especialització progressiva de la
comarca en el sector terciari, especialment en les activitats relacionades amb el turisme i
els serveis personals. Això no obstant, la comarca gaudeix d’alguns avantatges que
poden afavorir, si s’adopta una estratègia adequada, el manteniment i la consolidació
del teixit industrial: l’accessibilitat a l’àrea de Barcelona, a l’aeroport i al port; la tradició
industrial; la presència d’activitats productives avançades; els costos inferiors als de la
conurbació de Barcelona, i la disponibilitat de centres de formació especialitzats. Entre
els reptes que té plantejats la indústria a la comarca per als propers anys cal esmentar
la creació de sòl industrial a uns preus raonables, atès que els preus actuals fan
pràcticament impossible d’atreure indústries convencionals; aprofitar les potencialitats
de l’Escola Politècnica per poder fer el salt cap a processos productius tecnològicament
més complexos, per exemple impulsant un clúster punta en components d’automoció,
i coordinar les actuacions de les administracions públiques i de les associacions
empresarials.
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Quadre 3.3.4. DAFO industrial del Garraf �

Font: Lleonart i Garola (2002), pàg. 49

Accessibilitat a l'àrea de Barcelona, a
l'aeroport i al port
Tradició, ambient industrial i motivació
Presència d'activitats productives
complexes
Costos operatius molt inferiors als de la
conurbació
Disponibilitat de centres de formació
especialitzats
Un entorn residencial d'una gran qualitat

Indefinició estratègica i de lideratge
Esperit innovador apagat
Poc sòl industrial i poc promogut
Manca de clústers industrials
Col·laboració pública/privada insuficient
Escola Politècnica poc integrada
Imatge de regressió industrial
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Crear sòl industrial de gran qualitat
Crear un clúster tecnològic potent
Integrar l'Escola Politècnica en el projecte
Projectar una imatge tecnològica
Coordinar actuacions

Esdevenir una comarca residencial
Pèrdua de capacitat de decisió autòctona
Crear ocupacions banals i de retribució
baixa
Pèrdua de talents

R
E

P
T

E
S
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Pirelli Cables y Sistemas, SA

La història industrial de Vilanova i la Geltrú no es podria explicar sense tenir en compte
l’empresa Pirelli. Aquesta empresa italiana, creada l’any 1872, va instal·lar la primera
factoria fora del país d’origen a Vilanova en el llunyà 1902, en uns terrenys de 15.000 m2

adquirits a les afores del nucli urbà i prop del mar, per la xifra de 41.000 pessetes de
l’època. Amb el temps va esdevenir una gran multinacional que fins recentment ha
operat industrialment en els sectors del cable i dels pneumàtics.

La implantació de l’empresa a Espanya va estar motivada per un augment dels aranzels
que s’aplicaven als conductors elèctrics per protegir la indústria existent i fomentar les
inversions estrangeres, en un moment en què es produïa una gran expansió del mercat
associat a l’electrificació i l’extensió de la xarxa telegràfica i telefònica del país. L’elecció
de Vilanova i la Geltrú es va basar en tres factors: proximitat al mar, existència d’una
línia de ferrocarril que creuava el poble i una notable tradició industrial tèxtil; aquest
darrer factor era un aspecte que facilitava l’accés a una mà d’obra de perfil industrial i
que també garantia l’existència d’una certa estructura de tallers auxiliars. De llavors
ençà, la vida de Pirelli a Vilanova i la Geltrú ha acompanyat de manera quasi indestriable
l’evolució de la mateixa ciutat, tant per la història de més d’un segle, com per la
proporció d’activitat econòmica que ha significat sobre el conjunt del teixit productiu.
No endebades Pirelli va arribar a tenir més de 2.000 empleats. 

L’activitat de Pirelli es concentra en una de les divisions de la multinacional, la del 
cable. Se’n produeixen de dos grans tipus: per al transport d’energia i per a
telecomunicacions. La major part es fabriquen a Vilanova, llevat d’una unitat específica
dedicada a cables especials ubicada a Sant Vicenç dels Horts. 

A Vilanova l’empresa hi fabrica cables per al transport d’energia en dues instal·lacions
diferenciades, l’una per a baixa i mitja tensió, i l’altra per a alta i molt alta tensió,
aquesta darrera en una fàbrica nova. En aquesta mateixa fàbrica hi ha també les
instal·lacions per a la fabricació del cable de telecomunicacions, concretament de fibra
òptica per a instal·lacions aèries, a més de les oficines centrals de l’empresa a
Espanya.

En total Pirelli té una plantilla de prop de 800 persones, de les quals unes 600 a
Vilanova i la Geltrú. Del total d’empleats, el  20 % són titulats universitaris. Pirelli és una
empresa amb un fort arrelament territorial. No només la major part dels treballadors són
residents a la comarca sinó que els serveis de transport, de manteniment i d’altres, són
encarregats normalment a proveïdors locals.

Les vendes de Pirelli l’any 2004 van arribar als 293 MEUR, un 85 % dels quals van
correspondre a cables d’energia (amb una producció de 72.000 t) i el 15 % restant, a
cables de telecomunicacions (10.000 km, equivalents a 500.000 km de fibra cablejada).
L’activitat exportadora és molt gran en el sector de telecomunicacions, on representa el
85 % de les vendes, mentre que en el cable d’energia és del 15 %.

Cada vegada més l’empresa ha afegit a la seva activitat una dimensió de servei
tecnològic, més enllà de la simple producció física del cable. Així, dóna solucions
integrals a necessitats de clients, en les quals la producció del cable pròpiament no és
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la part amb més valor afegit. D’altra banda, Pirelli manté certificacions ISO 9000 i ISO
14000, a part que la major part dels productes estan certificats per AENOR, DNV o
Bureau Veritas, segons els requeriments del client.

L’any 2004, Pirelli es va traslladar del centre de Vilanova a un polígon als afores de la
ciutat, a una fàbrica que ocupa 107.000 m2, en la qual, gràcies fonamentalment a les
millors condicions de la distribució en planta, s’ha aconseguit un augment molt
substancial de l’eficiència productiva, a part de la millora de l’eficiència energètica a
partir d’inversions específiques. El cost total d’aquesta nova planta ha estat superior als
54 MEUR, una part considerable del qual ha estat degut als costos de trasllat de les
instal·lacions anteriors.

Recentment, en el marc de decisions d’ordre estratègic de la multinacional italiana, tota
la divisió de cables de Pirelli ha estat adquirida pel fons de capital risc de Goldman
Sachs, operació en la qual s’inclou, lògicament, Pirelli Cables y Sistemas, SA, que és la
Pirelli a Vilanova. D’aquesta manera, les factories ubicades al Garraf i al Baix Llobregat
han canviat de mans quant a propietat, per bé que aquest fet no ha tingut ni es preveu
que tingui cap incidència sobre uns centres productius d’un alt nivell competitiu en el
concert mundial de les seves especialitats.

Giravi, SA

Giravi és la societat de referència d’un grup d’empreses del Garraf que operen en el
sector del plàstic. El seu origen es remunta a l’any 1946, quan Joan Giralt Mestre va
fundar Manufactures Plàstiques Giralt, una de les primeres companyies del nostre país
dedicades a la transformació del plàstic. Mestre industrial de formació, Giralt va
descobrir possibilitats de negoci en una època en què aquest material acabava de
néixer. A l’any 1979 va tenir lloc una transformació societària amb motiu del creixement
de l’empresa, i va néixer Giravi SA, nom que incorpora part del primer cognom del
fundador i part del cognom de la seva esposa, Vidal.

Originària del nucli de Ribes, al municipi de Sant Pere de Ribes, Giravi hi continua
desenvolupant la major part de l’activitat, per bé que ara també té instal·lacions i
oficines a Vilanova i la Geltrú.

L’especialització de Giravi és la fabricació de peces tècniques i industrials mitjançant la
injecció de materials termoplàstics. Disposa de 45 màquines d’injecció amb tonatges
que van de 35 a 650 t, de tecnologia molt avançada en les diferents fases del procés:
control de la injecció, alimentació automàtica de primeres matèries i sortida automàtica
de producte. A part de la injecció, l’empresa disposa també d’unitats d’assemblatge
automatitzat. 

Dues empreses especialitzades dintre del grup són Plast-color, dedicada a la decoració
del plàstic amb tècniques de termogravat, tampografia, òfset i serigrafia, i Giravi 
Global, S.A., fundada l’any 1999, dedicada a les tasques de desenvolupament i enginyeria
del grup, i a tasques comercials i de màrqueting.
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En conjunt, el grup Giravi factura 12 MEUR anuals i dóna feina a uns 90 treballadors
de manera estable. L’exportació dels seus productes significa un 50 % de les vendes,
aproximadament. Els principals sectors en què opera són l’envàs i l’embalatge,
l’automoció, el material elèctric, el material d’oficina, l’alimentació, la cosmètica, el
tèxtil, l’electrònica de consum i la farmàcia. Té clients destacats com ara Sara
Lee o Ikea, que incorporen peces de Giravi en productes propis que es venen a tot
el món.

L’empresa presenta compromisos molt clars en dos pilars que, d’alguna manera,
marquen les estratègies: d’una banda, el binomi innovació i qualitat i, de l’altra, la
internacionalització. Pel que fa a la innovació, disposa d’un gran domini de les darreres
tecnologies del sector, entre altres coses pel fet de disposar d’un departament 
d’R+D, amb les eines més avançades de disseny i de simulació, i d’un alt nivell
d’automatització del procés d’injecció. Pel que fa a la qualitat, cal dir que l’empresa
està certificada segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i la UNE 81900:96 EX, i que
opera amb el principi que la qualitat no s’ha de controlar, sinó que s’ha de dissenyar i
fabricar, de manera que es treballa amb l’objectiu de zero defectes. També cal destacar
el compromís de preservar l’entorn i d’aconseguir la satisfacció dels clients.

És significatiu, en el context de la innovació, la col·laboració de Giravi amb la firma
francesa Vegeplast, per fabricar al nostre país productes amb plàstics biodegradables,
plàstics que al cap de pocs mesos d’estar en contacte amb l’aire, la pluja i altres
fenòmens meteorològics desapareixen sense deixar rastre. 

El compromís amb la internacionalització s’expressa per vies diverses: des de la intensa
activitat exportadora, fins a l’adquisició de motlles a Portugal i cada vegada més a la
Xina, passant per la col·laboració exterior amb aliances en el sector medicofarmacèutic.
En aquest sentit, cal destacar la propera obertura d’una fàbrica Giravi a la Xina,
juntament amb altres socis minoritaris, en un projecte que comporta una inversió 
d’1 MEUR i que serà operatiu al primer trimestre de 2006.

La major part de treballadors de l’empresa són residents al Garraf, seguint una tradició
que arrenca dels seus orígens, quan a la comarca només hi havia poques empreses 
(les més grans eren Dana, Pirelli o Componentes Vilanova) i per tant els llocs de treball
en el sector industrial eren molt escassos. Encara que les comunicacions han millorat
molt i Sant Pere de Ribes i Vilanova cada dia formen més part de l’entorn metropolità,
Giravi segueix sent una empresa amb un gran arrelament, el mateix que té l’actual
director general del grup, Joan Giralt i Vidal, fill del fundador i seguidor de les seves
petjades, això sí, amb uns requeriments competitius diferents, els que exigeix la nostra
època.
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CIE C. Vilanova (Grupo Componentes Vilanova)

CIE C. Vilanova és hereva de l’antiga Imsa (Industrias del Mediterráneo, SA), una
empresa creada a Vilanova i la Geltrú l’any 1957 per part d’emprenedors locals,
especialitzada en metalls lleugers (alumini i zenc) i en mecanització de peces. Va créixer
sobretot a recer de Seat i de Motor Ibérica al llarg dels anys seixanta i setanta, i va
arribar a tenir 1.200 empleats. Una excessiva diversificació productiva, afegida a 
una creixent competència de fabricants especialitzats, van fer entrar Imsa en una 
crisi profunda. Després de diferents reestructuracions orientades a centrar l’empresa
en l’especialitat d’origen, d’una suspensió de pagaments i de diferents canvis en la
propietat, l’any 2001 va ser adquirida pel grup industrial basc GSB. Un any més tard,
aquest grup es va fusionar amb la Corporación Industrial Egaña, també basca, per
crear CIE Automotive, i en va resultar un grup especialitzat en la fabricació de
components i subconjunts per al mercat de l’automòbil que té 23 fàbriques (14 a
Espanya, la majoria al País Basc, 1 a Mèxic, 4 al Brasil, 1 a Portugal, i 2 a Txèquia) que
operen en quatre divisions: alumini, conformat de metall i mecanitzat, plàstic i acer. CIE
C. Vilanova és una de les cinc plantes que té el grup en la divisió d’alumini. CIE
Automotive, que en conjunt factura uns 670 MEUR, cotitza a borsa i és un dels grans
grups espanyols de la indústria auxiliar de l’automòbil. 

La planta de CIE C. Vilanova té 90.000 m2, amb uns 50.000 m2 de sostre. El punt 
de partida de la producció és l’alumini fos, que s’obté a partir de lingots i de ferralla 
en un procés clàssic de foneria. En total, la fàbrica de Vilanova ven en peces unes
20.000 t anuals, té una facturació anual de 97 MEUR, dels quals l’exportació
representa el 82 %, i dóna feina a unes 525 persones. De fet a la planta hi operen
quatre societats amb especialitats productives clarament diferenciades, totes sobre la
base de l’alumini.

L’empresa més important en volum, Grupo Componentes Vilanova, SL, és la que
fabrica components d’alumini, amb una facturació de prop de 83 MEUR i 440
empleats. Les activitats comprenen la fusió de l’alumini, que s’obté en unes
instal·lacions de cinc forns de fusió, la injecció per obtenir peces, amb centres avançats
de mecanització i màquines de transferència, on s’hi obtenen càrters d’embragatge,
càrters de mecanisme, tapes i suports de motor i caixes de direcció. L’empresa 
opera amb les certificacions ISO/TS 16949 i ISO 14001 i té com a clients més
importants Renault, PSA i el grup Volkswagen, que absorbeixen el 70 % de la venda, 
i els fabricants de components com ara TRW o Kogyo, que absorbeixen el 30 %
restant.

Les altres empreses del grup ubicades a Vilanova són les següents:

• Talleres Matrimold, dedicada al disseny i la construcció de motlles i matrius per
cobrir les necessitats internes del grup. Té al voltant de 50 empleats.

• FCM, que es dedica a la fabricació de bombes de combustible que s’incorporen en
motors dièsel per a maquinària diversa (aplicacions agrícoles, generadors, vehicles
especials). Dóna feina a 17 persones, disposa de la certificació QS-9000 i té com a
clients Deutz AG, Hatz Diesel, Man, Perkins Shibaura Engines, Cummins Engines,
Volvo Penta, entre d’altres. 
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• GSB-TBK Automotive Components, operativa des del 2003, es dedica a la fabricació
de bombes d’oli i aigua per a automoció. És una aliança d’empreses entre CIE
Automotive i la japonesa Tokyo Buhin Kogyo per fabricar bombes per al mercat
europeu. Té unes vendes de 6 MEUR i ocupa 17 persones.

La producció de l’empresa s’ha desplaçat progressivament cap a la fabricació de
peces d’alumini amb més contingut tecnològic com a única via per progressar en un
sector, el de l’automòbil, en què la competència és ferotge. Qualitat i tecnificació són
els dos paràmetres que dominen a la planta de Vilanova, plena de robots i de centres
de mecanització avançats.

L’arrelament del grup a la comarca es posa en relleu en el fet que més del 90 % dels
empleats són de la zona, especialment de Vilanova i de Roquetes.

En un sector tan dinàmic com el de l’automòbil, els reptes que té plantejats el grup CIE
C. Vilanova van en certa manera a remolc del que decideixen els fabricants. L’amenaça
principal són els països de l’est europeu, més que països com la Xina, atès que la
importància de les peces i la necessitat d’operar amb sistemes just a temps donen
certs avantages competitius a empreses com CIE C. Vilanova.

Síntesi

L’activitat industrial a la comarca del Garraf representa al voltant d’una quarta
part de l’economia i aproximadament una cinquena part dels assalariats. La crisi
industrial dels anys setanta, que es va prolongar durant bona part dels vuitanta,
va afectar intensament la indústria de la comarca, fet que va provocar una
reestructuració profunda de l’activitat. En canvi, a partir de la dècada dels
noranta i fins a l’any 2004, la indústria s’ha recuperat notablement, malgrat el
procés creixent de terciarització que hi ha hagut en aquest període a la comarca
del Garraf. Així, la indústria a la comarca ha passat de representar el 26,8 % dels
assalariats l’any 1994 al 18,3 % el 2004.

La indústria del Garraf es concentra majoritàriament a Vilanova i la Geltrú i al seu
entorn immediat (al nucli de Roquetes, que pertany al municipi de Sant Pere de
Ribes).

Les branques industrials amb més pes en l’estructura productiva comarcal són
la metal·lúrgia i productes metàl·lics (amb el 4,5 % dels assalariats totals de la
comarca), la fabricació de material de transport (3,9 %) i l’equipament elèctric,
electrònic i òptic (3 %). 

Les manufactures intermèdies i, especialment, les avançades, tenen un pes més
gran en l’estructura productiva industrial del Garraf que en la del conjunt de
Catalunya. Això no obstant, les activitats predominants al Garraf són les de
manufactures tradicionals, amb el 49,1 % dels assalariats de la comarca, mentre
que aquest percentatge se situa en el 60,3 % al conjunt de Catalunya.
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El futur que s’albira per a la indústria a la comarca no és excessivament
optimista, atès que la integració progressiva a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
juntament amb l’elevada qualitat de vida del Garraf, poden provocar que la
comarca s’especialitzi en activitats residencials. Aquests factors, així com
l’escassetat i l’elevat preu del sòl industrial, poden dificultar molt la implantació
de nous projectes industrials i una especialització progressiva de la comarca en
el sector terciari, especialment en les activitats relacionades amb el turisme i els
serveis personals. Cal esmentar també que una debilitat de la indústria comarcal
és la gran dependència d’un nombre reduït d’empreses que concentren un
elevat nombre de treballadors.

Això no obstant, la comarca gaudeix d’alguns avantatges que poden afavorir, si
s’adopta una estratègia adequada, el manteniment i la consolidació del teixit
industrial: l’accessibilitat a l’àrea de Barcelona, a l’aeroport i al port; la tradició
industrial; la presència d’activitats productives avançades; els costos inferiors
als de la conurbació de Barcelona, i la disponibilitat de centres de formació
especialitzats.

3.4. Construcció1

La construcció té una forta presència en l’estructura productiva del Garraf, com ho
demostra el fet que l’any 2004 l’11,2 % del PIB comarcal ha estat generat per aquest
sector, mentre que a Catalunya representa el 8,2 % de l’activitat total (quadre 3.1.1.).
D’altra banda, des de l’any 2001 fins avui el sector de la construcció ha aconseguit un
creixement anual mitjà del PIB del 3,4 % a la comarca, inferior al 6,1 % assolit pel
conjunt de Catalunya, però superior, en tot cas, a l’increment del 2,1 % assolit pel PIB
del conjunt d’activitats productives del Garraf. 

Els darrers anys la construcció ha assolit un fort dinamisme a la comarca i l’increment
de l’activitat s’ha traduït en un augment molt notable del nombre de treballadors afiliats
al règim de la Seguretat Social. En concret, en el període 1994-2004 el nombre
d’assalariats ha crescut el 138,3 % (que significa un creixement anual acumulatiu del
9,1 %), i ha passat dels 1.789 assalariats l’any 1994 als 4.263 l’any 2004. En canvi, a
Catalunya l’increment d’assalariats en la construcció en aquest període ha estat del
75,3 % (amb un creixement anual acumulatiu del 5,8 %). En aquest mateix període, els
afiliats a la Seguretat Social en el sector han passat de representar l’11,9 % dels
assalariats totals a la comarca el 1994, al 16,1 % el 2004, mentre que a Catalunya han
augmentat el seu pes en l’estructura de l’ocupació del 7,8 % al 9,2 %. D’altra banda,
els assalariats de la construcció al Garraf han representat l’any 2004 l’1,9 % dels afiliats
en el sector al conjunt de Catalunya, lleugerament per sobre de l’1,8 % de la població
de la comarca respecte al total de Catalunya (quadres 2.3.2. i 2.3.3.).

L’evolució del nombre d’habitatges acabats al Garraf confirma que la comarca ha
assolit, igual que el conjunt de Catalunya, un creixement important del sector de 

1 En el capítol 5 es fa una anàlisi detallada del mercat immobiliari i del seu impacte en el model de creixement econòmic
de la comarca.



la construcció des de la dècada dels vuitanta. Així, mentre que l’any 1981 s’hi van
finalitzar 11,6 habitatges/1.000 h., l’any 2004 aquesta xifra s’ha situat en 17,1 habitatges
acabats/1.000 h., i els anys 2001 i 2002 el nombre d’habitatges/h. va ser el més elevat
(18,9 habitatges/1.000 h.). En el conjunt del període 1981-2004 el nombre anual mitjà
d’habitatges acabats a la comarca/1.000 h. ha estat de 14,5, mentre que al conjunt de
Catalunya, de 6,7. És a dir, en aquests 24 anys s’hi han construït més del doble
d’habitatges/1.000 h. a la comarca que a Catalunya (quadre 3.4.1.).

En el període 1981-2004 a la comarca del Garraf s’han acabat 30.937 habitatges, el
3,1 % dels que es van lliurar al conjunt de Catalunya, mentre que la població comarcal
el 1981 significava l’1,2 % de la catalana i el 2004, l’1,8 %. En aquest període, el ritme
de creixement del nombre d’habitatges acabats al Garraf (creixement acumulatiu anual
del 4,3 %) ha estat superior al del conjunt de Catalunya (3,4 %). El ritme de construcció
de nous habitatges ha agafat una forta embranzida al final de la dècada dels noranta:
els habitatges acabats el 1998 superaven per primera vegada els 1.500, mentre que a
partir del 2001 s’hi han construït més de 2.000 habitatges cada any. Finalment, en el
gràfic 3.4.1. es palesa que, en aquest període, el cicle de l’activitat constructora al
Garraf, mesurat per l’increment anual del nombre d’habitatges acabats, ha presentat
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� Quadre 3.4.1. Habitatges acabats 

Nombre Per 1.000 habitants

Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/
Catalunya % Catalunya = 100

1981 803 32.897 2,4 11,6 5,5 210,5
1982 746 34.126 2,2 10,5 5,7 185,6
1983 824 29.383 2,8 11,4 4,9 235,1
1984 794 27.022 2,9 10,8 4,5 242,5
1985 1.031 29.136 3,5 13,8 4,8 289,3
1986 934 29.665 3,1 13,0 5,0 262,3
1987 1.133 31.735 3,6 15,6 5,3 294,3
1988 1.038 34.573 3,0 13,8 5,7 241,8
1989 1.363 37.623 3,6 17,7 6,1 288,4
1990 1.320 36.369 3,6 16,7 5,9 283,6
1991 807 32.640 2,5 10,5 5,4 194,6
1992 1.104 30.938 3,6 13,9 5,1 271,9
1993 1.045 33.579 3,1 12,7 5,5 229,5
1994 1.077 32.814 3,3 12,7 5,4 234,6
1995 1.090 36.547 3,0 12,4 6,0 206,8
1996 1.489 39.812 3,7 16,5 6,5 251,9
1997 1.240 40.490 3,1 13,3 6,6 201,0
1998 1.546 47.449 3,3 16,1 7,7 208,6
1999 1.254 49.875 2,5 12,6 8,0 156,5
2000 1.867 57.368 3,3 18,0 9,2 197,0
2001 2.048 65.556 3,1 18,9 10,3 183,2
2002 2.116 65.538 3,2 18,9 10,1 187,9
2003 2.172 68.798 3,2 18,5 10,3 180,2
2004 2.096 71.101 2,9 17,1 10,4 164,9

Total 30.937 995.034 3,1 (*)14,5 (*) (*) 6,7 (*) (*)217,2 (*)

(*) Mitjana del període 1981-2004.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya



més oscil·lacions que al conjunt de Catalunya, atès que els increments del ritme de
l’activitat han estat més pronunciats i les davallades també han estat més significatives
a la comarca que a l’economia catalana. Això no obstant, pràcticament tots els anys el
nombre d’habitatges lliurats a la comarca per habitant ha doblat el del conjunt de
Catalunya. 

La bona connexió viària i ferroviària que tenen els municipis de la comarca amb
Barcelona, especialment des del principi dels noranta, explica en bona part l’important
increment del nombre d’habitatges construïts al Garraf. Als municipis de Sitges,
Canyelles, Cubelles i Olivella el parc d’habitatges de segona residència és molt elevat,
tot i que els darrers 10 anys hi ha hagut una transformació important de segones
residències a primeres residències, protagonitzat fonamentalment per famílies joves
que procedeixen de l’àrea de Barcelona. Aquest procés explica en gran mesura el fort
increment del nombre d’habitants que ha assolit la comarca els darrers anys (veg. el
cap. 2.1.). Així, segons el cens d’habitatges de l’INE, els habitatges principals l’any
1991 tan sols representaven el 49,5 % dels habitatges de la comarca, mentre que 
l’any 2001 aquesta xifra s’ha enlairat fins al 61,5 %, amb una tendència a l’alça 
que s’ha mantingut els darrers tres anys.

El preu de l’habitatge nou, mesurat en €/m2 construït, s’ha incrementat el 290 % a la
ciutat de Vilanova i la Geltrú en el període 1996-2004 (quadre 3.4.2.). Aquest
increment ha estat superior al de ciutats com Manresa (168 %), Mataró (269 %),
Vilafranca del Penedès (252 %) i Barcelona (192 %). Pel que fa a Sitges, l’increment del
preu de l’habitatge nou ha estat del 126 % des de l’any 2000 al 2004, mentre que a
Viladecans, per exemple, en aquest mateix període l’augment ha estat del 95 %. Pel
que fa al nivell de preus, l’any 2004 ha estat similar a Vilanova (2.890 €/m2), a Mataró
(2.930 €/m2) i a Viladecans (2.838 €/m2), mentre que a Manresa (1.804 €/m2) i a
Vilafranca del Penedès (2.445 €/m2) ha estat inferior. En canvi, a Sitges el preu de
l’habitatge nou l’any 2004 (4.229 €/m2) s’ha situat per primera vegada per sobre del
de Barcelona (4.193 €/m2). 
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Gràfic 3.4.1. Evolució dels habitatges acabats.
Taxa de variació interanual, en percentatge �

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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Pel que fa al mercat de lloguer, al quadre 3.4.3. es posa de manifest que els preus 
a Vilanova i la Geltrú s’han situat l’any 2004 en 612 €/mes, xifra similar a la de Mataró 
(580 €/mes) i a la dels municipis de l’àrea metropolitana sense considerar la ciutat 
de Barcelona (625 €/mes), però superior a la de Manresa (398 €/mes) i Vilafranca del
Penedès (450 €/mes). Pel que fa a Sitges, l’any 2004 el preu mitjà dels habitatges de
lloguer ha estat de 1.030 €/mes, molt per sobre dels 700 €/mes de Barcelona. D’altra
banda, l’evolució del preu del mercat de lloguer a Vilanova i la Geltrú ha estat més
moderada que la de l’habitatge nou, atès que en el període 2000-2004 el preu del lloguer
ha augmentat el 30 %, davant del 140 % del de l’habitatge de nova construcció.

El percentatge d’habitatges de protecció oficial acabats al Garraf amb relació al conjunt
d’habitatges acabats en el període 1996-2004 ha estat del 3 %, davant del 9,8 %
assolit pel conjunt de Catalunya, fet que posa de manifest el poc pes dels habitatges de
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� Quadre 3.4.3. Preu de l’habitage de lloguer. €/mes

Sitges Vilanova Barcelona Manresa Mataró Vilafranca Àrea Metropol.
i la Geltrú del Penedès Barcelona

2000 s.d. 470 449 242 374 318 412
2001 s.d. 411 518 265 415 407 459
2002 888 529 579 286 467 434 526
2003 957 585 639 313 528 438 569
2004 1.030 612 700 398 580 450 625
Variació
2000-2004 (%)(*) 16,0 30,2 55,9 64,5 55,1 41,5 51,7

s.d.: sense dades
(*) Excepte en el cas de Sitges, que correspon al període 2002-2004.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

� Quadre 3.4.2. Preu de l’habitage nou. €/m2 construït

Sitges Vilanova Barcelona Manresa Mataró Vilafranca Viladecans
i la Geltrú del Penedès

1996 s.d. 742 1.434 674 794 695 s.d.
1997 s.d. 762 1.457 795 828 731 s.d.
1998 s.d. 803 1.569 833 989 743 s.d.
1999 s.d. 976 1.913 915 1.135 790 s.d.
2000 1.873 1.206 2.165 970 1.440 973 1.455
2001 2.130 1.472 2.500 1.095 1.698 1.179 1.698
2002 2.828 1.558 2.931 1.211 1.797 1.287 1.895
2003 3.337 2.163 3.476 1.520 2.301 1.728 2.167
2004 4.229 2.890 4.193 1.804 2.930 2.445 2.838
Variació
2000-2004 (%) 125,8 139,6 93,7 86,0 103,5 151,3 95,1

s.d.: sense dades

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya



protecció oficial en l’activitat constructora residencial del Garraf. A més, els anys 1999,
2000 i 2001, dels 5.169 habitatges acabats a la comarca cap no va ser de protecció
oficial. D’altra banda, del 1996 al 2004, del total d’habitatges de protecció oficial
acabats a Catalunya, únicament l’1 % s’han construït a la comarca del Garraf, molt per
sota del pes de la població comarcal en el conjunt català, que l’any 2004 ha estat de
l’1,8 % (quadre 3.4.4.).

Els habitatges acabats al Garraf i al conjunt de Catalunya tenen una tipologia
lleugerament diferent (quadre 3.4.5.). Així, l’any 2004, el 25,7 % dels habitatges acabats
a la comarca han estat unifamiliars, mentre que al conjunt de Catalunya aquesta xifra ha
estat del 21,5 %. Entre els habitatges unifamiliars, al Garraf aproximadament el 40 %
han estat habitatges aïllats (el 35 % a Catalunya) i el 60 %, adossats (65 %). 

Una altra característica que diferencia els habitatges acabats al Garraf i a Catalunya és
la superfície. Així, amb la informació referida a l’any 2004 recollida al quadre 3.4.6.,
s’observa que únicament el 10,6 % dels habitatges acabats al Garraf tenen una
superfície igual o inferior als 100 m2, mentre que al conjunt de Catalunya aquest
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Quadre 3.4.4. Habitatges de protecció oficial acabats �

Garraf Catalunya Garraf/Cat.
Nombre % habitatges Nombre % habitatges %

acabats acabats

1996 114 7,7 6.798 17,1 1,7
1997 87 7,0 5.972 14,7 1,5
1998 30 1,9 5.547 11,7 0,5
1999 0 0,0 5.875 11,8 0,0
2000 0 0,0 5.280 9,2 0,0
2001 0 0,0 5.384 8,2 0,0
2002 51 2,4 4.543 6,9 1,1
2003 80 3,7 4.586 6,7 1,7
2004 111 5,3 5.462 7,7 2,0

Total 473 3,0 49.447 9,8 1,0

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Quadre 3.4.5. Tipologia dels habitatges acabats. Any 2004. En percentatge �

Garraf Catalunya

Unifamiliars 25,7 21,5
Aïllats 10,3 7,5
Adossats 15,5 14,0

Plurifamiliars en bloc 74,3 78,5

Total 100,0 100,0

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya



percentatge és del 27,4 %. D’altra banda, el 75,5 % dels habitatges acabats al Garraf
tenen més de 150 m2, davant del 50 % de Catalunya.

Síntesi

El sector de la construcció al Garraf ha estat més dinàmic que al conjunt de
Catalunya en el període 1994-2004. Com a conseqüència, el pes dels assalariats
en el sector al conjunt de l’economia s’ha incrementat fins al 16,1 % dels ocupats
totals de la comarca, mentre que a Catalunya és del 9,2 %.

L’evolució del nombre d’habitatges acabats i iniciats confirma aquest dinamisme
del sector a la comarca. Així, del 1981 al 2004 el nombre d’habitatges acabats/
1.000 h. ha passat d’11,6 a 17,1. En aquests 24 anys s’han construït més del
doble d’habitatges/1.000 h. a la comarca que a Catalunya.

La bona connexió viària i ferroviària que tenen els municipis de la comarca amb
Barcelona, especialment des del principi dels noranta, explica en bona part
l’important increment del nombre d’habitatges construïts al Garraf. Els darrers
10 anys hi ha hagut una transformació important de segones residències a
primeres residències, protagonitzada fonamentalment per famílies joves que
procedeixen de l’àrea de Barcelona. Aquest procés explica sobretot el fort
increment del nombre d’habitants que hi ha hagut a la comarca els darrers anys.

L’increment del preu de l’habitatge nou a Vilanova i Sitges ha estat espectacular
els darrers anys. Pel que fa al nivell de preus, l’any 2004 ha estat similar a
Vilanova (2.890 €/m2), a Mataró (2.930 €/m2) i a Viladecans (2.838 €/m2),
mentre que a Manresa (1.804 €/m2) i a Vilafranca del Penedès (2.445 €/m2) 
ha estat inferior. En canvi, a Sitges el preu de l’habitatge nou l’any 2004 
(4.229 €/m2) s’ha situat per primera vegada per sobre del de Barcelona 
(4.193 €/m2). D’altra banda, els darrers anys el preu del mercat de lloguer a
Vilanova i la Geltrú ha crescut menys que el de l’habitatge nou. 

El percentatge d’habitatges de protecció oficial acabats al Garraf en relació amb
el total d’habitatges acabats és molt inferior al del conjunt de Catalunya.
Finalment, al Garraf els habitatges acabats tenen una superfície mitjana molt
superior a la del conjunt de Catalunya.
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� Quadre 3.4.6. Habitatges acabats segons superfície. Any 2004. En percentatge

Garraf Catalunya

Fins a 50 m2 0,0 0,6
Entre 51-75 m2 0,4 6,6
Entre 76-100 m2 10,2 20,2
Entre 101-125 m2 13,9 22,6
Entre 126-150 m2 20,7 17,0
De més de 150 m2 54,8 33,0

Total 100,0 100,0

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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3.5. Serveis

El desenvolupament turístic que ha tingut lloc a partir de la dècada dels noranta i
l’expansió dels serveis personals, com a conseqüència de l’augment de la població,
han provocat l’expansió del sector serveis al Garraf. El tret diferencial més significatiu
del sector a la comarca amb relació al conjunt de Catalunya és el gran pes que té
l’hoteleria, fruit del desenvolupament turístic, especialment a Sitges. Els darrers anys,
el procés d’externalització de serveis per part de les indústries, així com el creixement
turístic i residencial, han facilitat la creació d’un gran nombre d’empreses terciàries que
operen fonamentalment en l’àmbit local. 

Entre les empreses dels serveis, sense considerar el segment hoteler, destaquen
Venca, instal·lada a la comarca des dels anys setanta, tot i que no hi té la seu social,
dedicada a la venda per correspondència; el Grup Qualitat Promocions, dedicat a la
promoció residencial, i que actualment és un dels impulsors del projecte urbanístic
L’Eixample del Mar, ubicat al cor de Vilanova, a l’espai que antigament ocupava
l’empresa Pirelli abans de traslladar-se als afores de la ciutat, i el Centre de Disseny
de Seat, que treballa per a les diferents marques del consorci automobilístic
alemany.

L’any 2004 el sector serveis ha representat, en termes de producció, el 63,2 % del PIB
del Garraf, pràcticament el mateix percentatge que al conjunt de Catalunya (63,1 %), i
ha tingut un pes creixent en el teixit econòmic de la comarca, atès que l’any 1991 la
seva aportació a la producció representava el 53,9 % del PIB comarcal. Al quadre 3.5.1.
es mostra l’estructura del PIB al sector serveis l’any 2004 al Garraf i al conjunt de
Catalunya, i es posen de manifest certes diferències entre ambdós àmbits territorials.
El comerç, l’hoteleria, les administracions públiques, la sanitat, l’educació i les activitats
immobiliàries  i els serveis a empreses, són els subsectors més rellevants, i representen
el 84,8 % del PIB del sector serveis al Garraf, mentre que al conjunt de Catalunya
aquest percentatge se situa en el 76 %. Entre aquests subsectors dels serveis, destaca
l’hoteleria (el 18,7 % del PIB del sector serveis), que té un pes molt superior a la
comarca que al conjunt de Catalunya (10,7 %), fet que s’explica per la importància del
turisme en l’economia garrafenca. En canvi, els transports i les comunicacions tenen un
pes molt superior a Catalunya que a la comarca del Garraf, on l’aportació d’aquest

Quadre 3.5.1. Estructura del PIB al sector serveis. Any 2004. En percentatge �

Garraf Catalunya

Comerç i reparació 20,9 19,2
Hoteleria 18,7 10,7
Transports i comunicacions 6,5 14,2
Intermediació financera 1,5 2,5
Immobiliàries i serveis a empreses 22,1 24,4
AP, sanitat i educació pública i privada 23,1 21,7
Altres activitats socials i serveis 7,1 7,3

Serveis 100,0 100,0

Font: Caixa Catalunya



subsector a la producció dels serveis és tan sols del 6,5 %. Finalment, la intermediació
financera i les altres activitats socials i serveis tenen un pes en el PIB del sector serveis
lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya.

Pel que fa als treballadors afiliats al règim de la Seguretat Social, en el quadre 2.3.3. del
capítol anterior s’ha posat de manifest que l’any 2004 el 65,4 % dels assalariats al
Garraf treballaven en el sector serveis, percentatge similar al del conjunt de Catalunya,
on representaven el 67,8 % dels afiliats a la Seguretat Social. En el període 1994-2004,
igual que en la producció, el pes dels assalariats al sector serveis al Garraf ha assolit un
creixement considerable, atès que l’any 1994 hi treballaven el 60,4 % dels assalariats a
la comarca. En aquest període de temps, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social
d’aquest sector a la comarca ha crescut el 89,8 %, xifra que representa el 6,6 % anual
acumulatiu, per sobre de l’increment del 67,1 % assolit al conjunt de Catalunya. Des 
de l’any 1994 fins avui els serveis que s’han mostrat més dinàmics en la creació
d’ocupació han estat les altres activitats empresarials, que inclou els serveis prestats a
les empreses, la mediació financera, les assegurances, les activitats immobiliàries i les
activitats informàtiques (amb un creixement anual acumulatiu del nombre d’assalariats
del 14,1 %), els transports i comunicacions (10,3 %), l’hoteleria (9,7 %) i l’educació i
recerca (7,9 %). 

� Comerç

Els assalariats del sector del comerç i reparació han representat l’any 2004 el 18 % de
les persones afiliades al règim de la Seguretat Social al Garraf, similar al del conjunt de
Catalunya (18,6 %). La capital de la comarca, amb el 54,9 % dels establiments
comercials, concentra una gran part de l’activitat comercial del Garraf, gràcies a la
tradició en aquest terreny i al fet que té pràcticament la meitat de la població de la
comarca. Sitges, gràcies en bona part a la importància que té el turisme en el seu teixit
econòmic, és el municipi de la comarca amb un nombre més elevat d’establiments
comercials/100 h. (2,41), per sobre dels 2,03 de Vilafranca, dels 1,83 del conjunt 
de la comarca i dels 1,78 de Catalunya (quadre 3.5.2.). Els darrers anys s’han
desenvolupat nous formats comercials a la comarca, ja siguin hipermercats o cadenes
de supermercats, que han provocat un procés de substitució dels petits establiments
comercials.
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� Quadre 3.5.2. Establiments d’empreses de comerç al detall. Any 2002

Nombre % Per 100 h.

Canyelles 15 0,7 0,66
Cubelles 119 5,8 1,54
Olivella 3 0,1 0,19
Sant Pere de Ribes 269 13,2 1,13
Sitges 515 25,2 2,41
Vilanova i la Geltrú 1.120 54,9 2,03
Garraf 2.041 100,0 1,83
Catalunya 115.640 – 1,78
% Garraf/Catalunya 1,8 – –

Font: Idescat



Entre les activitats firals desenvolupades al Garraf destaca Galàctica, una fira dedicada
als invents, les noves patents, la innovació i la propietat industrial que té lloc des de
l’any 1993 a Vilanova i la Geltrú. Hi participen inventors individuals, empreses dedicades
a la recerca i comercialització d’innovacions, i centres universitaris i tecnològics de
Catalunya, d’Espanya i d’altres països. Els darrers anys aquesta fira s’ha consolidat i ha
assolit un creixement important del nombre d’innovacions, d’expositors, de visitants i
de professionals. En les darreres edicions s’hi han inscrit una mitjana de 150 innovacions
i ha estat visitada anualment per prop de 10.000 persones. D’altra banda, l’augment
creixent del nombre de visitants professionals ha possibilitat la signatura de convenis
per desenvolupar una quantitat remarcable dels projectes presentats. 

El model comercial del Garraf1

La Llei d’equipaments comercials de Catalunya defineix els programes d’orientació per als
equipaments comercials (POEC) com un instrument municipal (l’elaboració correspon als
ajuntaments) per adaptar l’equipament comercial de les poblacions a les necessitats dels
consumidors. Malgrat això, també es preveu la possibilitat de formular un POEC d’àmbit
territorial superior al municipi, sempre que les característiques dels equipaments comercials
i els hàbits de compra i consum de la població dels municipis afectats ho aconsellin.

L’any 2001 el Consell Comarcal del Garraf va impulsar els treballs per redactar un
POEC per al conjunt de la comarca. Es pretenia de conèixer, en primer lloc, quina era la
situació pel que fa als fluxos de compradors entre municipis i determinar un possible
balanç intern dels comportaments de compra de les famílies residents. En segon lloc,
també es volien analitzar les diferències en l’estructura comercial dels municipis de la
comarca. Finalment, també es pretenia de definir un model comercial per a la comarca.

L’anàlisi de l’oferta comercial de la comarca permet de concloure que:

� Als municipis grans la capacitat de consum permetia de generar una estructura
comercial pròpia, mentre que els dos municipis petits (Canyelles i Olivella)
necessitaven establir mesures específiques per satisfer les necessitats dels
consumidors. 

� L’augment de la població els darrers anys no ha anat acompanyat d’un augment
proporcional de l’oferta comercial, especialment pel que fa als sectors de consum
quotidià i de l’equipament personal. En canvi, en el sector de l’equipament de 
la llar ha augmentat considerablement l’oferta comercial, que s’explica per
l’important increment del nombre d’habitatges construïts a la comarca.

� La dimensió dels locals comercials estava per sota de la mitjana del conjunt de
Catalunya.

� Quan s’analitzen els quatre municipis amb més habitants de la comarca es posa de
manifest que l’oferta comercial de Sitges estava en gran part determinada per la
població no resident i presentava grans mancances en la compra quotidiana. En
canvi, Vilanova i la Geltrú tenia un bon posicionament en el sector de compra
quotidiana, però presentava mancances significatives en l’oferta de productes
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1 Es basa en Nadal, J.; Tarragó, M. i Montané, J. (2003): Un model comercial per a la comarca del Garraf. Consell Comarcal
del Garraf. 



d’equipament personal. A Sant Pere de Ribes es palesa que l’increment de la
població no ha anat acompanyat d’un augment suficient de l’oferta comercial,
mentre que a Cubelles l’oferta comercial tenia una demanda marcadament
residencial.

L’estudi elaborat també permet de conèixer la demanda comercial i els hàbits de
compra dels garrafencs:

� Hi havia una gran dispersió en els nivells de renda familar per habitant i, per tant, de
capacitat de despesa de les famílies entre els municipis que integren la comarca.

� La despesa comercialitzable generada per les famílies del Garraf l’any 2002, 
és a dir, les vendes potencials sense tenir en compte els fluxos externs, era de
324 MEUR, distribuïts en 159 MEUR en alimentació i 165 en altres productes.

� La manca d’oferta comercial, especialment en l’equipament de la persona,
provocava un nombre elevat de desplaçaments fora de la comarca per a les
compres no quotidianes. En termes quantitatius, la fugida de compres en
productes no alimentaris se situava al voltant del 20 % de la demanda.

� Els fluxos intracomarcals de compres eren elevats i generaven entre si un cert
reequilibri compensatori. Vilanova i la Geltrú tenia un entorn urbà que facilitava el comerç
de centralitat; Cubelles rebia fluxos per la compra en comerços que requereixen
superfícies elevades (per exemple, empreses de jardineria); Sant Pere de Ribes rebia
fluxos de compradors en equipament de la llar i vehicles; mentre que, finalment, Sitges
no era un gran receptor de compradors d’altres municipis de la comarca.

� Les preferències per un tipus d’establiment determinat a l’hora de comprar, el
que s’anomena formats comercials, responen a la possibilitat de dur a terme
compres amb un mínim d’actes o desplaçaments i a la capacitat d’elegir entre
diferents productes dins d’un mateix format. En el sector de l’alimentació fresca
cal destacar l’elevada quota de vendes dels mercats municipals, tant entre les
famílies residents allà on hi ha mercats (Sitges i Vilanova i la Geltrú), com entre
les famílies de la resta de municipis que s’hi desplaçaven. Pel que fa a
l’alimentació seca, els supermercats mitjans i de caràcter urbà tenien una
elevada quota de mercat. En els sectors no alimentaris, les botigues especialitzades
eren el format preferit pels habitants de la comarca.

� La penetració dels grans magatzems i dels hipermercats a la comarca estava
per sota de la mitjana catalana.

La voluntat expressada pel Consell Comarcal del Garraf i pels ajuntaments d’avançar
cap a un model comercial comarcal compartit, implica fer compatibles els criteris i els
objectius locals amb els més generals de caràcter comarcal que permetin de parlar
d’una xarxa comercial comarcal amb implantacions locals. Per aconseguir-ho es
proposen els objectius següents:

� Consolidar un equipament comercial a cada municipi que respongui al criteri
general de minimitzar els desplaçaments per comprar els productes més
necessaris i de consum quotidià.

� La població de la comarca ha de generar un volum de demanda que li permeti
de disposar d’un equipament comercial complet.
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� La proximitat i les bones comunicacions dels municipis de la comarca aconsella
que cadascun s’especialitzi en determinats sectors o formats comercials:
– Vilanova i la Geltrú ha de tenir un paper fonamental en l’oferta comercial de

l’equipament de la persona i el lleure i la cultura.
– Sitges ha d’impulsar les relacions entre el turisme, el lleure i les activitats

comercials.
– Sant Pere de Ribes ha de disposar d’un equipament comercial especialitzat

en l’equipament de la llar, el comerç d’exposició, les mitjanes superfícies
especialitzades i els serveis de lleure.

– Finalment, l’aportació de Cubelles al model comercial comarcal ha de ser
l’oferta als consumidors de les zones de segona residència del Baix Penedès,
i l’especialització en sectors que tenen importants necessitats de superfície,
com poden ser les empreses de jardineria i de mobiliari exterior. 

Turisme �

Pel que fa al turisme, l’any 2004 el 12 % dels assalariats a la comarca han treballat en
el sector de l’hoteleria, molt per damunt del 5 % dels afiliats a la Seguretat Social en
aquest sector al conjunt de Catalunya. L’any 2004 el Garraf tenia 61 establiments
hotelers amb 4.538 places, 7 càmpings amb 7.683 places, 370 restaurants i 2 cases
de pagès amb 24 places (quadre 3.5.3.). Cal destacar també que l’any 2004 s’ha 
obert el primer hotel de cinc estrelles de la comarca a Sitges, amb aproximadament
1.000 places. 

En el segment hoteler hi conviuen grans cadenes com Meliá, Calipolis o Tryp, amb
iniciatives locals com el grup Matas Arnalot (cadena Subur), que s’està expadint cap al
mercat català i espanyol de restauració i bars temàtics (Sports Bar). La presència de
grans grups s’ha vist confirmada per la recent inaguració del complex de la cadena
americana Dolce.

Quadre 3.5.3. Establiments turístics, per tipus. Nombre i places �

Establiments hotelers Càmpings Restaurants Cases de pagès
Establiments Places Establiments Places Nombre Establiments Places

Garraf
1996 82 5.087 8 8.808 309 s.d. s.d.
2000 60 4.527 8 8.808 324 1 10
2004 61 4.538 7 7.683 370 2 24

Catalunya
1996 2.820 230.529 362 256.264 13.001 433 4.035
2000 2.557 231.938 370 256.767 13.986 645 5.558
2004 2.570 247.893 358 246.007 15.907 1.283 10.131

s.d.: sense dades

Font: Idescat i Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya
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El turisme de Sitges i el Garraf. Situació actual 
i perspectives de futur

Podem dir que Sitges és un clàssic del turisme de Catalunya. Des del principi del segle
passat, Sitges va ser escollida una de les principals destinacions d’estiueig i de
vacances de la intel·lectualitat i de la burgesia barcelonines. Ben aviat, la seva imatge
va traspassar les fronteres, al mateix temps que els primers establiments hotelers
obrien les portes a una expansió controlada i bastant selecta.

Probablement hi va influir, i molt, la seva situació geogràfica a redós del massís del
Garraf. Però, sens dubte, hi van tenir un paper imprescindible un conjunt de
circumstàncies humanes i històriques que en van anar configurant el casc antic, la
costa, la primera expansió urbana i el patrimoni cultural d’una manera determinada.
Tota aquesta configuració acumulada va facilitar una gestió més suau de la intensa
expansió turística dels anys seixanta i setanta, així com el manteniment d’una
estructura més independent de la contractació turística.

Aquesta aposta decisiva pel turisme va contribuir a la desaparició gairebé total d’altres
activitats econòmiques tradicionals, com la pesca, l’agricultura o la indústria del calçat,
el va convertir en l’activitat econòmica principal i va reforçar els altres sectors que, com
el comerç i els serveis, en depenen de manera directa o indirecta.

Els darrers anys, el sector immobiliari a Sitges i a tota la comarca del Garraf ha crescut
extraordinàriament, probablement el que més ho ha fet a Catalunya els anys noranta i els
primers quatre anys d’aquest segle. Aquest fenomen, relativament lligat al turisme, és, al
mateix temps, una possible amenaça per al desenvolupament futur. Malgrat que alguns
pretenen defensar el turisme immobiliari o residencial com un model de desenvolupament
turístic, en realitat el consum de sòl que comporta, la baixa aportació de valor empresarial i
laboral afegit amb relació al model hoteler i, especialment, en les destinacions pròximes a
grans metròpolis, la seva confusió amb la residencialitat principal, amb motivacions ben
diferents dels turistes, fan que aquesta situació s’hagi de tenir en compte amb precaucions.

La situació actual del turisme 

L’estructura fonamental de l’hoteleria sitgetana, tradicionalment lligada a empreses
familiars i locals, ha patit els darrers 15 anys dos processos de transformació
remarcables. D’una banda, algunes de les empreses familiars s’han apuntat a fer
importants inversions en els establiments, s’han obert a noves fórmules societàries i
han reforçat l’oferta de 4 estrelles. D’altra banda, l’arribada del grup Meliá ha obert un
procés de més presència de grans grups, confirmat per la inauguració recent del
complex de la cadena americana Dolce. La restauració, al seu torn, ha impulsat,
mitjançant el Club de Tast, una oferta de gran qualitat en una vintena llarga
d’establiments, que marquen un llindar alt en l’oferta gastronòmica local.

L’oferta principal del turisme sitgetà es produeix encara entorn del producte de sol i
platja, del turisme vacacional. Tot i que cal dir que tant el sistema de contractació, força
independent dels grans operadors turístics, com la dimensió dels hotels i una oferta
complementària molt marcada per l’oferta cultural i patrimonial, fan que aquest
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producte a Sitges no sigui assimilable al sol i platja dominant al llarg de les costes
catalanes, balears o espanyoles. Tant en les seves festes populars (Carnaval, el Ral·li de
cotxes d’època, el Corpus, les festes de Sant Bartomeu, les festes de Santa Tecla, les
festes de la Verema), com en els esdeveniments culturals creats el darrer mig segle
(festivals de cinema i teatre, de jazz, de música clàssica, etc.) i en els tres museus
permanents, es recull la preocupació prematura per un cert arrelament del turisme
basat en les motivacions patrimonials i culturals de la localitat.

Tanmateix, aquest producte principal del turisme sitgetà s’està transformant d’una
manera profunda i lenta, sense grans estridències. En un sentit, es desaccelera el
turisme familiar, que cerca destinacions amb establiments més grans que ofereixen
animació, preus més econòmics i altres incentius, probablement en favor de les parelles
i els grups, una certa reducció de la durada de les estades i un estancament de
l’ocupació en temporada alta, tot i que ampliant progressivament la temporada a tot
l’any. En un altre sentit, la col·lectivitat homosexual ha ampliat l’interès per una
destinació que li ha estat, sempre, acollidora i tolerant, i que ha assumit les regnes de
la seva contractació específica. I, a més, l’aparició dels vols de baix preu obre noves
expectatives en el turisme d’estades curtes (short break), al llarg de tot l’any, amb
noves exigències en la concepció dels productes i de la gestió de màrqueting.

Aquest conjunt dóna encara resultats d’ocupació i d’activitat notables. L’any 2004,
s’han estimat 1.633.365 pernoctacions, el 53 % de les quals han tingut lloc en els
quatre mesos de la temporada d’estiu i el 47 %, la resta de l’any. Però, com es pot
deduir, els canvis de la demanda han de ser interpretats adequadament per elaborar
respostes eficients en el plantejament del màrqueting de la destinació.

Al si de l’oferta tradicional, l’any 1992 l’obertura de l’auditori Meliá i del seu centre de
convencions, van significar una entrada contundent de Sitges en el mercat del turisme
de negocis. Amb l’inici de segle, aquest producte de reunions, congressos i incentius
es va consolidar com el segon producte, tant pel volum, com per la capacitat de presa
de contacte amb un públic objectiu (target) especialment prescriptor de viatges. Els
darrers cinc anys hi ha hagut un creixement sostingut, des de les 181 reunions de més
de 50 participants l’any 2000, fins a les 220 reunions d’aquestes característiques l’any
2004, amb més de 32.000 participants. Més del 42 % d’aquestes reunions han estat de
caràcter internacional. En aquest producte, Sitges ha assumit seriosament el repte i ha
constituït el Sitges Convention Bureau, un programa en el qual participen, de moment,
32 empreses. Amb la inauguració del Centre de Conferències i Hotel Resort del grup
americà Dolce, s’ha ampliat la capacitat d’oferta i de mercat d’aquest sector.

Pel que fa a la resta de la comarca del Garraf, l’activitat pròpiament turística no ha assolit un
volum important. Malgrat tot, hi ha una oferta real, especialment centrada en un ric patrimoni
arquitectònic i cultural que, entrats els anys vuitanta, va donar lloc a una ruta comarcal del
Romanticisme i que, al mateix temps, es relacionava amb els principals museus de Sitges i
Vilanova i amb el Museu del Ferrocarril de Vilanova. Malgrat la peculiaritat, cal citar també la
ubicació durant uns anys del Casino de Barcelona a la finca Mas Solers, que posteriorment
s’ha dedicat a convencions, banquets i esdeveniments, així com el Museu Charlie Rivel de
Cubelles i l’oferta d’activitats al Parc del Garraf.

Els  darrers anys, cal constatar tres moviments interessants a la comarca: a) la constitució
de l’Estació Nàutica de Vilanova, projecte de dinamització esportiva i lúdica del port
relacionat amb el desenvolupament turístic; b) la Ruta dels Cellers a Sant Pere de
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Ribes, que inclou visites a centres de producció vinícola del municipi, amb un gran
interès patrimonial i enològic, i c) la transformació progressiva d’algunes grans masies
del terme de Ribes en cases o petits hotels, amb regust rural i senyorial. Algunes s’han
incorporat al Sitges Convention Bureau.

Els reptes i les perspectives de futur

Totes les destinacions turístiques tradicionals han de fer front a nous reptes, plantejats
per la mateixa transformació dels mercats: la generalització del consum turístic, la
mundialització de l’oferta, les facilitats de transport, una demanda creixent d’experiències
i de novetats, menys sedentarisme que fa més difícil la fidelització, l’especialització i 
la diversificació dels productes, etc. Tot plegat planteja la necessitat de millorar la
producció de les ofertes, d’identificar els segments de mercat adequats  i del que
podem anomenar màrqueting de destinació, és a dir, l’acció integrada de comunicació
i comercialització de tots els agents turístics locals.

Sitges està ben ubicada per respondre a aquests reptes, té una infraestructura
residencial actualitzada, una gastronomia excel·lent i, sobretot, una imatge de marca
positiva en un bon nombre de mercats europeus. El futur del turisme, però, és molt
exigent i els diversos agents, públics i privats, hauran d’encertar a l’hora de dissenyar i
posar en marxa els objectius i els instruments. I el primer que cal evitar és anar a
cegues per salvar les temporades dins els paràmetres de sempre. Cal innovar, crear
nous instruments i invertir-hi.

El primer repte és millorar els productes que pot oferir Sitges. En aquest sentit, Sitges
ha de reforçar prioritàriament els productes d’estada curta, consolidar l’aposta pel
turisme de negocis que s’estructura en el Sitges Convention Bureau, prendre una
posició més activa per gestionar l’oferta i la comercialització del turisme homosexual i
millorar tot l’entorn de l’oferta vacacional. En aquest sentit, sembla que les grans
apostes són aconseguir una millor oferta de les activitats nàutiques i de les del Parc del
Garraf, reforçar els serveis i la gestió de les platges, crear productes de turisme de
compres, donar més solvència turística a les diverses ofertes culturals, impulsar 
la projecció exterior de l’oferta gastronòmica i coordinar millor l’oferta d’oci que hi ha 
a la comarca i a les rodalies.

Tot aquest esforç en la creació de productes ha d’anar acompanyat d’una renovació
profunda de la concepció del màrqueting tradicional. D’una banda, Sitges ha de passar
d’una comunicació genèrica basada en les seves virtuts històriques tradicionals, a una
comunicació de producte, concreta, adreçada als mercats adequats i utilitzant els nous
instruments tecnològics (webs, Internet, màrqueting directe, gestió turística d’esdeveniments,
central de reserves en línia, gestió de la relació amb els clients –CRM–, etc.). D’altra
banda, ha de reforçar els recursos que des del sector públic i des del sector privat es
destinen al màrqueting de la destinació, a part del que cada establiment pugui dur a
terme. En el nou context del mercat turístic cada vegada és més important fer present,
posicionar i diferenciar les destinacions per garantir bé el futur del negoci.

Per gestionar correctament tot aquest projecte de futur, les destinacions han d’establir
nous instruments organitzatius. Sitges també s’ho està plantejant. Cal superar
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l’esquema dual tradicional (patronat municipal vs. gremi) i crear un organisme únic, de
caràcter mixt, fortament centrat en la gestió de màrqueting, eficient i capaç 
de dissenyar i d’innovar. En el cas de Sitges, la creació del Sitges Convention Bureau
és ja una mena de precedent o de prova pilot d’aquest nou tipus d’ens gestor. Les
experiències, en aquest sentit, ja comencen a proliferar. Tant l’experiència pionera de
Barcelona, a partir de la complicitat entre l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i el
Gremi, com d’altres que comporten inversions públiques i privades en projectes de
destinació en la creació de productes, millora d’infraestructures o en comunicació i
comercialització, són ja respostes als nous reptes d’aquest sector.

Em sembla interessant consignar que, al costat d’aquests objectius per garantir el futur del
turisme, Sitges es planteja també impulsar noves activitats productives que, sent coherents
o fins i tot complementàries de l’activitat turística, permetin de diversificar l’estructura
econòmica de la vila. Són projectes que s’han de produir a l’entorn dels àmbits del
coneixement, de la producció cultural i artística i de les ofertes d’oci temàtic.

Tot plegat, si la seva posada en marxa es produeix amb prou eficiència, permet de
pensar en un reposicionament de Sitges en els mercats dels viatges i de l’oci. En
aquest cas, és oportú de preveure una certa ampliació de l’habitatge residencial
turístic, especialment hoteler, per passar de les 8.500 places actuals (entre hotels,
càmpings i apartaments declarats) a unes 12.000. Aquesta ampliació s’hauria de fer
prioritzant els establiments que puguin reforçar l’oferta de qualitat amb valors afegits
en la tipologia dels serveis o, especialment, en la capacitat d’ampliar els mercats.
Em sembla, però, que cal dir que aquesta ampliació residencial hotelera es pot veure
compromesa per un fort augment de l’habitatge residencial privat en el conjunt de la
comarca, que podria condicionar una massificació dels usos dels espais públics
(platges, passeigs, àrees verdes, serveis de mobilitat, etc.).

Una de les característiques del l’actual desenvolupament local és la universalització 
de l’objectiu turístic. Com és lògic, doncs, també els municipis del Garraf albiren 
un desenvolupament turístic. Tanmateix cal dir que seria absurd pensar en sis
desenvolupaments turístics autònoms, cada municipi pel seu compte.

Encara que cal que es faci amb cura i equilibri, és lògic que Sitges assumeixi un cert
lideratge d’aquest procés, que pacti amb els altres municipis els eixos estratègics del futur
desenvolupament turístic del territori, i que tingui la possibilitat d’especialitzar i diversificar les
aportacions de cada municipi a un projecte unitari i coherent. El Consorci de Turisme del
Garraf hauria de ser l’instrument per gestar aquest pacte estratègic.

Però cal no obviar en aquest procés una resolució adequada i realista de la marca. No
té cap sentit la confusió actual entre marca, territori i estructura administrativa. La
pretesa marca Costa del Garraf no ha aportat eficiència comercial, ni ha aclarit la
delimitació de les característiques de l’oferta. En realitat, ha amenaçat la bona
implantació comercial de la marca Sitges i ha barrejat dues dinàmiques turístiques
diferents, la del Garraf-Penedès i la del Baix Llobregat. El futur Pla Estratègic de
Turisme de Catalunya haurà de resoldre aquest greuge.

Frederic Prieto i Caballé
Director del Patronat Municipal de Turisme de Sitges
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El port de Vilanova: una aposta pel turisme

Vilanova i la Geltrú és una ciutat costanera equidistant de Barcelona i Tarragona, a 
45 km d’ambdues capitals. La capital del Garraf disposa d’una infraestructura portuària
en què es combinen principalment tres grans àrees: el trànsit i l’estiba de mercaderies,
la pesca i la nàutica esportiva, a més de les activitats de construcció i manteniment
d’embarcacions i, darrerament, les de piscifactoria.

La gestió del port depèn de l’empresa Ports de la Generalitat, adscrita al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques. De tots els ports que gestiona la Generalitat, el
de Vilanova és el més important, si es té en compte la facturació combinada de les
diferents activitats productives.

Les singularitats del disseny portuari afavoreixen avui dia una perfecta delimitació
geogràfica de cadascuna de les àrees d’activitat amb una bona convivència des del punt
de vista logístic i d’accessos a cadascuna d’aquestes àrees. El port de Vilanova va ser
objecte del Pla Estratègic aprovat l’any 2003, i ara està a punt de veure publicat el Pla
Director.

Les directrius de gestió i projecció del port vilanoví estan sotmeses a criteris formulats
des del punt de vista de l’explotació actual. Es troba a faltar una definició de futur que
tingui en compte l’horitzó de la pesca, la rendibilitat i la conveniència del trànsit de
mercaderies i, encara més, que valori la possibilitat d’aplegar trànsits de petits i mitjans
creuers turístics.   

D’una banda, l’activitat pesquera tradicional no amaga un panorama decreixent i tot fa
pensar en la reducció progressiva del nombre de captures i, per tant, del nombre
d’embarcacions que formen part de la flota. 

De l’altra, l’oferta de serveis portuaris pel que fa al trànsit de mercaderies no sembla
tenir possibilitats ni alternatives de desenvolupament i s’aboca a una davallada
progressiva de la competitivitat amb relació a altres ports propers de la Mediterrània,
com puguin ser el de Sant Carles de la Ràpita o Castelló i, per descomptat, els de
Barcelona i Tarragona. En aquest sentit, el port de Vilanova difícilment podrà ser
competitiu perquè no està configurat amb aquesta vocació i, com a conseqüència, no
disposa de grans superfícies per a l’estiba o la logística de mercaderies. 

Quant a l’activitat de la nàutica esportiva i de lleure, la demanda actual i les bones
expectatives de creixement podrien quedar ben cobertes amb l’actuació que s’iniciarà
properament a la zona de ponent, amb l’ampliació dels punts d’amarratge i l’adequació de
noves plataformes per a embarcacions de mitjana eslora. En la mateixa zona de ponent,
es preveu també una aposta per les activitats de servei i manteniment d’embarcacions de
fins a 60 m d’eslora. Aquesta, sens dubte, és una potencialitat que singularitzarà l’oferta
portuària i que obrirà portes a una nova clientela de més capacitat adquisitiva, generadora
de llocs de treball i dinamitzadora de noves activitats complementàries.

La gran aposta, però, hauria de ser el sector turístic. Concretament, el mercat dels
creuers. Any rere any, es duplica el trànsit de creuers que fan escala als ports de la
Mediterrània. El mercat turístic de creuers, tot i el vertigen de les seves estadístiques,
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encara queda molt lluny de tocar sostre. La diversificació i l’especialització de l’oferta
de creuers avalen un creixement sostingut durant les dues properes dècades. Ara
mateix, s’estan originant línies de creuers de baix cost, que revolucionaran el món de
les vacances i dels viatges d’incentiu.

Els ports de Barcelona i Gènova han exhaurit la capacitat de cobrir la demanda de
noves companyies de creuers. Com a fet paradigmàtic, la companyia Costa Creuers ha
hagut d’apostar per un port alternatiu, Savona, al costat mateix de Gènova, per garantir
les escales de la seva flota de creuers. La mateixa companyia està fent també una
aposta valenta pel que fa al port de Barcelona amb l’objectiu d’assegurar-se els
privilegis de prioritat davant les seves competidores. Les flotes de Royal Caribbean,
MSC i Pullmantur, entre d’altres, no ho tenen gens fàcil perquè els ports de la
Mediterrània no donen a l’abast per digerir les nombroses estades dels grans bucs. 

El port de Vilanova té una situació del tot estratègica. El seu radi geogràfic de 50 km
conté una diversitat d’atractius paisatgístics, culturals i de lleure per satisfer la
demanda dels creueristes durant les escales dels vaixells. Les bones comunicacions
per carretera i la proximitat a l’aeroport de Barcelona i a la mateixa capital catalana
representen un conjunt d’avantatges contundent. Només cal posar-s’hi. Vilanova i la
Geltrú ben bé podria ser la Savona catalana.

Sembla, però, que els designis de Ports de Generalitat, ara per ara, no van per aquest
camí i es manté la idea de potenciar l’activitat de mercaderies, de molt menys repercussió
econòmica per a l’entorn i d’escàs valor afegit. Per contra, l’empresa té el port de
Palamós, d’evident inferior potencialitat, com a buc insígnia de la recepció de creuers.

Des de l’ADEG, l’organització empresarial del Penedès i el Garraf, s’insisteix des de fa
gairebé set anys en les oportunitats que ofereix el mercat de creuers turístics i en la
repercussió extraordinària que comportaria per a l’entorn comarcal. Tot un revulsiu per
a l’economia del sud de la província de Barcelona.  

Isidre Also Torrents
Gerent d’ADEG

Grup Matas Arnalot

El grup Matas Arnalot és format per un conjunt d’empreses que operen en el sector de
l’hoteleria i la restauració, consolidat com a tal l’any 1980, a partir d’una primera
empresa que data de 1908. Miquel Matas, el pare de la nissaga de sis germans que
actualment són propietaris del grup, va començar en el sector fent d’aprenent en 
el conegut Café Suizo de la plaça Reial de Barcelona, del qual va acabar sent el
propietari. De llavors ençà, la vida de l’empresa ha passat per diferents etapes pròpies
dels negocis, entre les quals el fet de gestionar un famós hotel de Sitges, el Terramar,
autèntica escola d’empresaris i professionals del sector, que va significar un pas
crucial en el que avui és un grup amb fort arrelament a la comarca i, particularment, a
Sitges.
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Després del relleu generacional el 1980, el grup Matas Arnalot va donar dos passos
estratègics que han resultat fonamentals per al seu desenvolupament. D’una banda, la
professionalització de la gestió, amb directius no familiars en les àrees comercial i
financera, mentre que els germans Matas Arnalot mantenen el control de les àrees més
estratègiques del grup dintre d’una estructura de govern molt completa, en la qual hi ha
no només el Consell d’Administració, sinó també el Consell de Família. De l’altra, la
diversificació de les activitats, sempre en el marc del mateix sector d’origen del grup.

L’estructura d’activitats de Matas Arnalot descansa en l’explotació de 2 hotels a Sitges
(Subur i Best Western Hotel Subur Maritim), que sumen 150 habitacions, 4 restaurants
(Montgavina, dedicat a banquets, Pic-Nic, Cau del Vinyet i CaixaForum), un centre de
càtering i serveis, i una línia d’establiments en règim de franquícia, sota les marques
Sports Bar i Sports Cafè. L’activitat de càtering s’efectua a partir d’unes modernes
instal·lacions que el grup té a Sant Pere de Ribes, i entre els seus clients no hi ha només
les empreses del grup, sinó que també serveix a tercers, més enllà de l’àmbit comarcal.

El grup Matas Arnalot dóna feina a prop de 300 persones en temporada alta i a unes
200 en temporada baixa, i la xifra de vendes supera els 12 MEUR anuals. És el primer
grup en nombre d’establiments del sector al conjunt de la comarca del Garraf.
Pràcticament tota l’activitat productiva es desenvolupa a la mateixa comarca;
precisament un dels problemes principals és la dificultat de trobar persones del país
disposades a treballar en aquest sector i les complicacions per retenir els treballadors
en un marc en què cada vegada es valora més la disponibilitat d’horaris per a la família
o simplement el lleure personal.

Un dels canvis més destacats que ha viscut el sector a la comarca ha estat invertir els
percentatges d’estacionalitat: si abans el 90 % dels establiments tancaven fora de
temporada, ara és el 90 % el percentatge d’establiments que estan oberts tot l’any, a
recer de l’impacte olímpic, de la millora de les infraestructures viàries amb Barcelona i
tota la costa, l’activitat de congressos i altres esdeveniments que tenen lloc a Sitges.

La franquícia és la línia de negoci més recent i la més dinàmica, tot i la gran
competència que hi ha al sector. Amb 22 establiments Sports Bar, la major part
franquiciats, el grup Matas Arnalot ha trobat un format de menjar ràpid, amb l’esport
com a argument dominant, que s’està obrint pas a través de noves aplicacions, com
ara vaixells de creuer de baix cost. 

Al capdavant del grup hi ha Joan Anton Matas Arnalot, president del Consell
d’Administració, que subratlla tres factors com a referents que guien l’activitat del grup:
en primer lloc, l’arrelament, el compromís amb Sitges; en segon lloc, l’estima per la
professió, amb els valors de l’honestedat i la professionalitat per davant de tot, i, en
tercer lloc, el respecte per les persones, en primera instància els treballadors i després
els que donen vida al grup, els clients. 

La continuïtat del grup en mans familiars és objecte d’atenció permanent a través dels
mecanismes que són propis en aquest tipus d’empreses, com ara el protocol familiar o
el Consell de Família. La voluntat de seguir sent una empresa familiar és clara, en el
futur, en mans dels 13 fills que tenen aquests sis germans que han fet gran un negoci
creat pel seu pare.
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Altres serveis �

En el sector serveis també destaca el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en els
altres serveis de caràcter empresarial (inclou els serveis prestats a les empreses, la
mediació financera, les assegurances, les activitats immobiliàries i les activitats
informàtiques), que representa el 10 % dels afiliats a la Seguretat Social a la comarca
del Garraf; els altres serveis (inclou activitats de sanejament públic, associatives,
recreatives, culturals, esportives i de serveis personals, així com les llars que ocupen
personal domèstic) amb el 7,4 % dels assalariats comarcals; la sanitat (5,7 %); les
administracions públiques (5,7 %); l’educació i recerca (4 %), i els transports i
comunicacions (2,7 %). Els serveis de caràcter empresarial, els transports i comunicacions,
i l’educació i recerca han estat els que han assolit una taxa de creixement més ràpida
durant els darrers anys. 

Síntesi

Els darrers anys, el procés d’externalització de serveis per part de les indústries,
així com el creixement turístic i residencial, han facilitat la creació d’un gran
nombre d’empreses terciàries que operen fonamentalment en l’àmbit local. El
desenvolupament turístic que s’hi ha produït a partir de la dècada dels noranta
i l’expansió dels serveis personals, com a conseqüència de l’augment de la
població, han provocat una expansió del sector serveis al Garraf. El tret
diferencial més significatiu del sector a la comarca en relació amb el conjunt de
Catalunya és el gran pes que té l’hoteleria, fruit del desenvolupament turístic,
especialment a Sitges. 

Els serveis representen el 63,2 % del PIB del Garraf, pràcticament el mateix
percentatge que al conjunt de Catalunya (63,1 %), i el 65,4 % dels assalariats de la
comarca, percentatge similar al del conjunt català. Les activitats terciàries que
generen més riquesa al Garraf són el comerç, l’hoteleria, les administracions
públiques, la sanitat, l’educació i les activitats immobiliàries i els serveis a empreses.

L’anàlisi de l’oferta comercial de la comarca permet de concloure que l’augment
de la població els darrers anys no ha anat acompanyat d’un augment
proporcional de l’oferta, especialment pel que fa als sectors de consum quotidià
i de l’equipament personal. Aquesta mancança provoca un nombre elevat de
desplaçaments fora de la comarca per a les compres no quotidianes. En termes
quantitatius, la fugida de compres en productes no alimentaris se situa al voltant
del 20 % de la demanda.

En l’àmbit del turisme no seria adequat pensar en sis desenvolupaments
turístics autònoms, cada municipi pel seu compte. Encara que cal que es faci
amb cura i equilibri, el lògic és que Sitges assumeixi un cert lideratge d’aquest
procés, pactant amb els altres municipis els eixos estratègics del futur
desenvolupament turístic del territori i comptant amb la possibilitat d’especialitzar
i diversificar les aportacions de cada municipi a un projecte unitari i coherent. 
El Consorci de Turisme del Garraf podria ser l’instrument per gestar aquest
pacte estratègic.





A l’estructura productiva de la comarca del Garraf hi ha hagut, com s’ha posat de
manifest en els capítols anteriors, canvis importants durant els darrers anys. Els factors
que poden explicar aquesta transformació són de caire molt divers i tenen molt a veure
amb la capacitat de la comarca d’atreure noves activitats econòmiques o d’ampliar i
transformar les existents. En aquest capítol s’analitzen cinc factors que han contribuït
a determinar la localització de l’activitat i l’ocupació a la comarca durant els últims anys,
i que en poden condicionar les perspectives futures: l’especialització i la diversificació
del teixit productiu, la disponibilitat de sòl industrial, la dotació d’infraestructures, la
disponibilitat de mà d’obra qualificada i capital humà i, finalment, la xarxa institucional
de promoció econòmica i suport empresarial.

4.1. Especialització i diversitat del teixit productiu 

El primer factor que s’analitza són els avantatges competitius associats amb els processos
d’especialització i diversificació de les activitats productives en el territori. Els estudis sobre
la localització de l’activitat econòmica consideren que els teixits productius ubicats en
un territori poden obtenir avantatges de localització per la via de l’especialització o, de
manera alternativa, de la diversificació d’activitats. L’especialització, per exemple,
afavoreix les economies d’escala, les sinergies entre empreses localitzades en un mateix
territori i la difusió dels avenços tècnics.

L’evolució de l’especialització productiva al Garraf amb relació a Catalunya mostra
que del 1994 al 2004 el teixit productiu de la comarca s’ha diversificat d’una manera
considerable. Al quadre 4.1.1.1 es posa de manifest que l’any 1994 el Garraf
presentava una especialització productiva més elevada que el conjunt de Catalunya
en la construcció, en indústries intermèdies (cautxú i plàstic, fabricació de material de
transport i maquinària i equips mecànics), en una indústria tradicional (fusta i suro) i
en diverses activitats incloses en el sector serveis (comerç i reparació, hoteleria,
sanitat, administracions públiques i altres serveis, que inclouen l’assistència social, els
serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic). A més, l’any
1994 el Garraf presentava una especialització productiva en el conjunt del sector
serveis similar a la del total de Catalunya, mentre que en el cas de la indústria el seu
pes en l’economia garrafenca era més reduït que al Principat. L’any 2004 el Garraf
ha continuat presentant una especialització productiva en els mateixos sectors que
10 anys abans, amb l’excepció de la maquinària i equips mecànics, el comerç i
reparació, la sanitat i les administracions públiques, activitats que passen a tenir
menys pes en l’estructura productiva del Garraf que en la del conjunt de Catalunya.
D’altra banda, la comarca ha presentat una major especialització l’any 2004 en dos
sectors industrials que 10 anys abans tenien menys presència en l’economia comarcal
que en la catalana: la metal·lúrgia i productes metàl·lics i l’equipament elèctric,
electrònic i òptic. L’increment de la presència en el teixit productiu del Garraf d’aquest
darrer sector és especialment rellevant, ja que es tracta d’una activitat considerada
avançada. D’altra banda, el conjunt de les activitats industrials i dels serveis tenen
menys presència al teixit productiu comarcal que al conjunt de Catalunya, com
succeïa el 1994.

4. Factors determinants de la localització de l’activitat �
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1 Per construir els quadres 4.1.1. i 4.1.2. s’ha emprat el nombre d’afiliats al règim de la Seguretat Social els anys 1994 i
2004. No s’ha inclòs en l’anàlisi l’agricultura, atès que no es disposa del nombre d’afiliats al règim especial agrari. Això
no obstant, les dades de producció presentades en el capítol 2 posen de manifest que el pes del sector primari a la
comarca és reduït i similar al que té en l’economia catalana, i que s’ha reduït d’una manera similar al Garraf i al conjunt
de Catalunya els darrers 10 anys.



Quan s’analitza l’especialització productiva del Garraf de l’any 2004, crida l’atenció
l’especialització escassa de la comarca en els transports i comunicacions i en les
activitats empresarials incloses en el sector serveis (els serveis prestats a les empreses,
les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i les activitats
immobiliàries). Pel que fa a la indústria, es palesa una especialització escassa en
algunes manufactures tradicionals, com ara en l’alimentació, begudes i tabac; en el
tèxtil, cuir i calçat; en el paper, edició i arts gràfiques; en els minerals no metàl·lics; en
les activitats extractives, energia i aigua; en certes manufactures intermèdies, com la
maquinària i equips mecànics, i, especialment, en la química. 

Un altre aspecte que permet de caracteritzar els sectors productius de la comarca
consisteix a estudiar si el seu creixement és més o menys intens al Garraf que al conjunt
de Catalunya. Així, un sector es considera competitiu al Garraf si el seu creixement és
superior al del mateix sector en el conjunt de Catalunya. Al quadre 4.1.2. es presenten
els sectors productius del Garraf agrupats, en primer lloc, segons si del 1994 al 2004 el
nombre d’assalariats en el sector ha augmentat o ha disminuït i, en segon lloc, segons si
el sector és competitiu o no, és a dir, si la seva evolució en aquest període ha estat millor
o pitjor, en termes de creació d’ocupació, que la del sector en el conjunt de Catalunya.
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� Quadre 4.1.1. Evolució de l’especialització productiva al Garraf

Especialització productiva al Garraf. Any 2004

SÍ NO

Construcció Maquinària i equips mecànics
Fusta i suro Comerç i reparació

SÍ
Cautxú i plàstic Sanitat
Fabricació material de transport Administracions públiques
Hoteleria
Altres serveis (**)

Especialització
productiva Metal·lúrgia i productes metàl·lics Act. extractives, energia i aigua
al Garraf. Equipament elèctric, electrònic i òptic Alimentació, begudes i tabac
Any 1994 Tèxtil, confecció, cuir i calçat

Paper, edició i arts gràfiques
Química

NO Minerals no metàl·lics
Fabricació manufactures diverses
Transports i comunicacions
Altres activitats empresarials 

(serveis) (*)
Educació i recerca

Nota: El Garraf està especialitzat en un sector si el seu pes en l'estructura productiva de la comarca és superior al del
conjunt de Catalunya.
(*) Inclou els serveis prestats a les empreses, les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i
les activitats immobiliàries.
(**) Inclou l'assistència social, els serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic.

Font: Elaboració pròpia a partir del registre d’afiliats a la Seguretat Social i del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya



La classificació dels sectors productius del Garraf atenent a aquests dos criteris
permet de concloure, en primer lloc, que del 1994 al 2004 el nombre d’assalariats
en la indústria, en la construcció i en els serveis ha crescut positivament i més 
que al conjunt de Catalunya. És a dir, la comarca s’ha mostrat més competitiva que
l’economia catalana en els tres grans sectors productius. Quan es consideren els
13 subsectors en els quals s’ha dividit l’activitat industrial, es palesa que 7 han
incrementat el nombre d’ocupats per sobre del total català (alimentació, begudes i
tabac; fusta i suro; paper, edició i arts gràfiques; metal·lúrgia i productes metàl·lics;
equipament elèctric, electrònic i òptic; fabricació de material de transport, i les
activitats extractives, energia i aigua); mentre que en els 6 restants la comarca ha
perdut llocs de treball i, a més, aquesta davallada ha estat superior que en el
conjunt de Catalunya, fet que indica la poca competitivitat d’aquests subsectors
industrials en l’economia garrafenca. En canvi, els 8 subsectors inclosos en la
branca dels serveis han augmentat el nombre d’assalariats, i tan sols en el cas de
la sanitat i les administracions públiques l’increment ha estat inferior que al conjunt
de Catalunya.
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Quadre 4.1.2. Competitivitat dels sectors productius del Garraf �

Competitivitat

SÍ NO

Construcció Sanitat
Act. extractives, energia i aigua Administracions públiques
Alimentació, begudes i tabac
Fusta i suro
Paper, edició i arts gràfiques
Metal·lúrgia i productes metàl·lics

Positiva
Equip. elèctric, electrònic i òptic

Evolució dels Fabricació material de transport
assalariats Comerç i reparació
al Garraf. Període Hoteleria
1994-2004 Transports i comunicacions

Altres activitats empresarials (serveis) (*)
Educació i recerca
Altres serveis (**)

Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Química

Negativa
Cautxú i plàstic
Minerals no metàl·lics
Maquinària i equips mecànics
Fabricació manufactures diverses

Nota: Un sector és competitiu al Garraf si en el període 1994-2004 ha crescut més que en el conjunt de Catalunya.
En cursiva i negreta s'han assenyalat els sectors productius en què el Garraf estava especialitzat el 2004.
(*) Inclou els serveis prestats a les empreses, les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances i les
activitats immobiliàries.
(**) Inclou l'assistència social, els serveis recreatius i culturals, els serveis personals i el servei domèstic.

Font: Elaboració pròpia a partir del registre d’afiliats a la Seguretat Social i del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya



Finalment, cal esmentar que la informació recollida en el quadre 4.1.2. també permet
d’analitzar simultàniament la competitivitat i l’especialització del Garraf en les diferents
activitats productives. En concret, cal destacar que la comarca és competitiva (el
nombre d’assalariats entre els anys 1994 i 2004 ha crescut més que a Catalunya) i l’any
2004 presenta una major especialització que el conjunt de Catalunya en la construcció,
en la fusta i suro, en la metal·lúrgia i productes metàl·lics, en l’equipament elèctric,
electrònic i òptic, en la fabricació de material de transport, en l’hoteleria i en els altres
serveis (assistència social, serveis recreatius i culturals, serveis personals i servei
domèstic).

Síntesi

Entre els anys 1994 i 2004 el teixit productiu de la comarca, quant al nombre
d’assalariats, s’ha diversificat d’una manera considerable, atès que en aquest
període s’ha especialitzat en algunes manufactures considerades avançades
(equipament elèctric, electrònic i òptic) i també en la metal·lúrgia i productes
metàl·lics; mentre que ho ha deixat de ser en algunes activitats terciàries
(comerç i reparació, sanitat i administracions públiques). D’altra banda, cal destacar
que, tant l’any 1994 com el 2004, el Garraf, en comparació amb el conjunt de
Catalunya, mostra una especialització molt superior en la construcció, similar en
el conjunt dels serveis, i inferior en la suma de les activitats industrials.

D’altra banda, si considerem com a sectors competitius els que han evolucionat
millor que el conjunt de Catalunya i que han augmentat l’ocupació en el període
1994-2004, al Garraf destaquen 14 sectors competitius: hi ha indústries
avançades (equipament elèctric, electrònic i òptic), indústries intermèdies
(fabricació de material de transport), indústries tradicionals (activitats
extractives, energia i aigua; alimentació, begudes i tabac; fusta i suro; paper,
edició i arts gràfiques, i metal·lúrgia i productes metàl·lics), la construcció i
diferents activitats terciàries (el comerç i la reparació, l’hoteleria, els transports
i les comunicacions, les altres activitats empresarials –els serveis prestats a
les empreses, les activitats informàtiques, la mediació financera, les assegurances
i les activitats immobiliàries–, l’educació i la recerca, i els altres serveis 
–assistència social, serveis recreatius i culturals, serveis personals i servei
domèstic). Cal esmentar també que la resta de branques terciàries (la sanitat i
les administracions públiques) també han creat ocupació en aquest període,
però ho han fet a un ritme inferior que al conjunt de Catalunya; mentre que a la
resta de subsectors industrials han disminuït i han mostrat una evolució menys
favorable que a l’economia catalana.
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4.2. Disponibilitat de sòl industrial

La dotació de sòl per a usos productius és un factor determinant de la capacitat de
creixement d’una àrea geogràfica. Una disponibilitat més gran de sòl implica més
possibilitats d’atracció d’activitats productives i d’usos residencials a uns costos
relativament menors, en comparació amb altres àrees més congestionades.
L’encariment relatiu i l’escassetat de sòl disponible a la regió metropolitana de
Barcelona representen una oportunitat per a les comarques del seu entorn. Els darrers
anys l’edificació de nous polígons industrials ha augmentat considerablement a les
comarques limítrofes a la regió metropolitana, però en el cas del Garraf avui el sòl
industrial és un bé molt escàs i té un preu molt elevat.

Les competències en matèria d’ordenació urbanística corresponen als ajuntaments i,
en conseqüència, aquests han estat els impulsors principals, conjuntament amb
l’Institut Català del Sòl (Incasol), de polígons industrials situats al seu territori per
atreure nous projectes empresarials que generin llocs de treballs per a la població
resident, aconseguir ingressos per a les hisendes locals i descongestionar els nuclis
urbans. Això no obstant, la planificació de l’oferta de sòl industrial amb una
perspectiva exclusivament municipal pot generar ineficiències en no tenir plenament
en compte factors estratègics d’escala supranacional, fet que pot generar un
desaprofitament de sinergies entre els municipis d’una mateixa comarca o d’una àrea
econòmica.

Inventari de polígons industrials �

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de
diversos ajuntaments i entitats, entre elles la Cambra de Comerç de Barcelona, l’any
2004 ha identificat 528 polígons industrials a la comarques de la regió metropolitana,
repartits en 143 dels seus 164 municipis. L’any 2002, la superfície de sòl industrial de
la regió metropolitana era de 11.580 ha, distribuïdes per comarques, tal com mostra el
quadre 4.2.1., i representava el 3,6 % del conjunt del territori. A la comarca del Garraf
la superfície destinada a usos industrials era de 234 ha, que representa l’1,3 % de la
superfície de la comarca i el 2 % del sòl industrial de la regió. D’altra banda, el 83,3 %
del sòl destinat a usos industrials al Garraf estava ocupat, un percentatge molt similar
al del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; inferior al del Barcelonès,
i superior al de l’Alt Penedès i el Maresme.

Actualment a la comarca del Garraf hi ha 14 polígons industrials, distribuïts en 
5 municipis (tots els municipis, excepte Olivella, tenen almenys un polígon industrial).1

Vilanova i la Geltrú és el municipi que acull més polígons, com es posa de manifest en
el quadre 4.2.2. i en el mapa 4.2.1. D’altra banda, els municipis de Canyelles, Cubelles,
Sant Pere de Ribes i Sitges disposen cada un d’un polígon industrial.

L’escassetat de sòl industrial és un dels principals problemes que ha d’afrontar la
comarca, fet que provoca que l’ampliació dels polígons actuals i la creació de més
sòl específicament industrial esdevingui una prioritat per dinamitzar l’economia del
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1 No ha estat possible disposar de la superfície ocupada i de la disponible en cada un dels polígons industrials, però per ampliar
la informació sobre els polígons industrials de Vilanova i la Geltrú es pot consultar el requadre “El sòl industrial: una valoració”.



Garraf, atès que permetria atreure noves inversions en activitats productives
diversificades que generin un major valor afegit i, per tant, compensar les
deslocalitzacions d’activitats industrials tradicionals cap a països més competitius en
costos laborals. 

Les previsions dels plans generals vigents en els municipis del Garraf assenyalen que
la superfície de sòl per a noves activitats econòmiques és de 201,1 ha, que equivalen
al 85,9 % del sòl industrial actualment existent a la comarca. Les possibilitats de
programar-ne de nou, ateses l’escassa extensió de la comarca, l’elevada densitat i
l’orografia complicada, són extremadament limitades, fet que farà necessari la
modernització dels polígons existents (millorant, per exemple, la seva senyalització) i
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� Quadre 4.2.1. Superfície de polígons industrials per comarques 
de la Regió Metropolitana de Barcelona

Superfície Sòl industrial Sòl industrial/ % Sòl industrial
total (ha.) (ha.) Superfície total (%) ocupat

Alt Penedès 59.240 912 1,5 61,2
Baix Llobregat 48.598 2.616 5,4 86,9
Barcelonès 14.310 1.525 10,7 98,8
Garraf 18.408 234 1,3 83,3
Maresme 39.690 766 1,9 75,5
Vallès Occidental 58.070 3.228 5,6 89,3
Vallès Oriental 85.190 2.299 2,7 81,3

Total 323.506 11.580 3,6 85,2

Font: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

� Quadre 4.2.2. Identificació dels polígons industrials del Garraf

Municipi Polígon

Canyelles Industrial Carretera
Cubelles Les Salines
Olivella –
Sant Pere de Ribes Vilanoveta I
Sitges Mas Albà
Vilanova i la Geltrú La Bòbila

La Pastera
Masia d'en Barreres
Masia d'en Frederic
Roquetes I
Roquetes II
Roquetes III
Roquetes IV
Sector Marquès
Torrent Sta. Magdalena

Font: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i PIVSAM



l’aprofitament del sòl disponible per atreure activitats econòmiques amb elevat valor
afegit. Aquesta escassetat de sòl industrial provoca que els preus siguin molt elevats.
Així, per exemple, en el polígon de Santa Magdalena, situat a Vilanova i en el qual 
les obres d’urbanització van finalitzar el desembre de 2004, el preu oscil·la al voltant
dels 500 €/m2, mentre que el preu dels locals se situa, aproximadament, entre 1.200 i
1.500 €/m2. En definitiva, en el futur caldrà programar amb molta cura, i si fos possible
a nivell comarcal, el sòl industrial de la comarca.

Política de sòl industrial de l’Institut Català del Sòl �

L’Incasol és l’organisme autònom del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya amb competència en la creació de sòl
urbanitzat per a ús residencial, industrial i de serveis. Les actuacions es desenvolupen,
principalment, amb recursos propis, tot i que algunes vegades també s’utilitzen altres
sistemes d’execució que permeten de compartir els costos de la urbanització, com les
juntes de compensació, consorcis, sistemes de cooperació i sectors d’urbanització
prioritària.

El quadre 4.2.3. mostra l’import de les operacions d’adquisició, d’urbanització i de
venda de sòl industrial efectuades per l’Incasol a la comarca del Garraf i al conjunt 
de Catalunya, durant el període 1992-2003. En aquests anys, l’import de les
adquisicions de sòl industrial de l’Incasol al Garraf van representar tan sols el 0,4 % del
total de Catalunya, les obres d’urbanització, el 0,2 %, i el sòl industrial venut, el 0,4 %
en superfície i el 0,5 % en valor. Aquestes xifres cal valorar-les tenint en compte que
l’extensió de la comarca representa el 0,6 % del total català, i la superfície de sòl
urbanitzable, el 3,2 %, amb dades referides a l’any 2004. D’altra banda, la superfície de
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Mapa 4.2.1. Polígons industrials per municipis �
Font: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i PIVSAM
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sòl no urbanitzable a la comarca del Garraf representa el 0,5 % del conjunt de
Catalunya (veg. quadre 4.2.4.). 

Tot i que cal valorar positivament les actuacions efectuades per l’Incasol, el fet que
amb dades referides a 31 de desembre de 2003 no disposi de sòl industrial al
Garraf, i que en l’actualitat no estigui prevista cap operació de sòl industrial per part
d’aquest organisme, fan indispensable que les diferents institucions públiques
s’esforcin més per dotar la comarca de més sòl per desenvolupar les activitats
productives.
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� Quadre 4.2.4. Classificació del sòl. Any 2004. En hectàrees

Garraf Catalunya Garraf/Cat. %

Superfície total 18.408 3.189.430 0,6
Sòl urbà 2.304 112.501 2,0
Sòl urbanitzable 1.993 63.082 3,2

Programat 1.969 36.419 5,4
No programat 24 9.074 0,3

Sòl no urbanitzable 14.111 3.013.847 0,5

Font: Incasol

� Quadre 4.2.3. Sòl industrial

Adquisició (€) Urbanització (€) Venda (m2) Venda (€)

Any Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/
Cat.% Cat.% Cat.% Cat.%

1992 752.227 24.533.014 3,1 0 31.011.203 0,0 0 256.751 0,0 0 23.109.030 0,0

1993 0 14.113.159 0,0 67.007 28.674.275 0,2 0 60.777 0,0 0 3.963.254 0,0

1994 0 8.245.934 0,0 18.223 21.436.671 0,1 0 277.841 0,0 0 19.628.394 0,0

1995 0 10.720.565 0,0 5.169 15.607.431 0,0 0 204.510 0,0 0 13.571.803 0,0

1996 15.376 5.340.049 0,3 5.789 20.717.431 0,0 0 488.345 0,0 0 32.782.818 0,0

1997 30.604 11.957.388 0,3 0 23.113.699 0,0 0 669.920 0,0 0 62.848.372 0,0

1998 17.838 12.225.997 0,1 1.731 14.727.736 0,0 0 849.264 0,0 0 48.562.487 0,0

1999 10.001 12.578.997 0,1 33.176 20.968.657 0,2 0 1.018.597 0,0 0 75.911.579 0,0

2000 0 11.503.053 0,0 117.516 12.239.726 1,0 0 990.450 0,0 0 71.545.851 0,0

2001 0 31.434.846 0,0 294.133 14.105.926 2,1 30.783 1.205.599 2,6 2.590.118 68.355.550 3,8

2002 0 33.661.948 0,0 45.482 18.999.788 0,2 0 797.513 0,0 0 36.651.580 0,0

2003 0 31.166.724 0,0 0 38.032.126 0,0 0 815.707 0,0 0 37.179.767 0,0

Total 826.046 207.481.674 0,4 588.226 259.634.669 0,2 30.783 7.635.274 0,4 2.590.118 494.110.485 0,5

Font:  Incasol



El sòl industrial al Garraf: una valoració

En aquesta nota analitzarem l’evolució del mercat del sòl industrial a la comarca del
Garraf des de la segona meitat dels anys vuitanta, i després assenyalarem alguna
opinió sobre el futur.

Evolució del mercat

El meu coneixement sobre el sòl industrial a la comarca del Garraf es basa en
l’experiència de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), empresa municipal de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, concebuda inicialment com un instrument per a la
dinamització econòmica de la ciutat, que ha actuat com a entitat urbanitzadora. N’he
estat gerent durant 20 anys, des de la seva creació l’any 1985 fins avui.

Es tracta, doncs, d’una experiència que no comprèn tota la comarca, però que pensem
que és generalitzable al seu conjunt, en primer lloc perquè quan es va iniciar el procés
d’urbanització de sòl industrial, i fins ben avançat aquest procés, el de Vilanova era
l’únic sòl industrial, solvent i realment urbanitzat de la comarca i, en segon lloc, perquè,
actualment, de la totalitat de sòl industrial urbanitzat i programat del Garraf, el 71 %,
aproximadament, està al terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

Un cop fet aquest aclariment inicial, passaré a exposar com més succintament millor
l’experiència a la qual m’he referit. En aquesta exposició, en què volem analitzar
l’evolució del mercat del sòl i també del sostre industrial, obviaré per les seves
particularitats els casos dels sectors de La Pastera, el primer gestionat per PIVSAM,
executat pel sistema d’expropiació, per facilitar la reinstal·lació i la modernització d’una
part de la producció de Cables Pirelli, i el de Marquès, urbanitzat després de signar un
conveni urbanístic amb Venta Catálogo per a la rehabilitació i la reutilització dels edificis
de l’antiga empresa Marquès.

Les xifres que aportarem corresponen a les actuacions realitzades entre el juny de 1987
i el març del 2004, que s’inclouen en el quadre següent:

109

FACTORS DETERMINANTS DE LA

LOCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

Superfície
Sector, neta Data

Urbanització

subsector o Superfície d’aprofitament aprovació Data Data
polígon bruta (m2) privat pla parcial inici finalització

Roquetes II 88.345 52.088 19-11-1986 Juny 1987 Març 1988
Roquetes I 115.159 65.422 19-11-1986 Maig 1988 Juny 1989
Roquetes III 124.730 70.598 30-06-1989 Desembre 1989 Desembre 1990
Roquetes IV 153.436 90.920 19-07-1989 Desembre 1990 Gener 1992
La Bòbila 56.538 27.450 13-03-1991 Març 1992 Març 1993
Masia d’en

Barreres I 104.233 52.056 18-12-1991 Setembre 1993 Novembre 1994
Masia d’en

Frederic 158.775 79.321 09-12-1998 Febrer 1999 Febrer 2000
Torrent Santa

Magdalena 353.592 193.805 13-03-2002 Desembre 2002 Març 2004



La primera operació de promoció immobiliària de PIVSAM, abans d’aquestes dates, va
consistir en la venda, l’any 1986, d’uns locals industrials, procedents de la compra i la
rehabilitació de les naus d’una antiga fàbrica, situada al que seria el subsector II del
sector industrial Roquetes. La venda es va fer a petits industrials locals pel preu de
12.000 PTA/m2. Un cop urbanitzat aquest subsector, en una parcel·la s’hi van construir
dos edificis industrials, amb una superfície total de 2.101 m2, que es van dividir en set
locals i es van vendre, entre els anys 1988 i 1989, pel preu de 27.000 PTA/m2. 

Entre 1987 i 1989 es van tancar molt poques operacions de compravenda; el preu 
de parcel·les venudes, amb superfícies al voltant dels 3.500 m2 i amb una ocupació
màxima del 50 %, oscil·lava entre les 3.800 i les 5.000 PTA/m2. Per facilitar la venda
d’una parcel·la de la seva propietat en el subsector Roquetes I, PIVSAM hi va construir
l’any 1990 un edifici industrial de 2.638 m2, dividit en cinc locals, amb bons acabats,
que oferia a un preu mitjà de 45.000 PTA/m2; no va vendre els dos últims locals fins al
maig del 1993. 

L’any 1992 es va vendre una parcel·la petita, amb una ocupació màxima del 75 %, del
polígon III de La Bòbila per un preu de 18.000 PTA/m2, i a l’octubre del 1993 una de
característiques iguals, al mateix polígon, per un preu de 20.000 PTA/m2.

Quan es va iniciar l’any 1993 la urbanització del sector Masia d’en Barreres I, la societat
municipal va haver de comprar una bona part de les finques incloses en el sector,
per vèncer la resistència dels propietaris. Es va comprar el sòl net sense urbanitzar a
5.800 PTA/m2. La urbanització del sector es va acabar el mes de novembre del 1994.
PIVSAM oferia parcel·les entre 2.000 i 3.600 m2, amb una ocupació màxima del 50 %,
a 16.000 PTA/m2, i parcel·les petites, aproximadament de 1.000 m2, amb una ocupació
màxima del 75 %, a 18.000 o 20.000 PTA/m2. El mes de gener del 1995 es va vendre
la primera parcel·la, de 815 m2, i no es va fer cap altra venda fins al maig del 1998, en
què es van vendre tres parcel·les mitjanes i una de petita. 

Per superar aquesta situació i facilitar la venda de les parcel·les s’hi van fer dues
promocions de naus divisibles en locals. La primera de les promocions, de 3.315 m2, es
va acabar el mes de maig del 1997, el preu de venda era de 59.900 PTA/m2 i el darrer
dels nou locals en què es va dividir l’edifici es va vendre el mes d’octubre del mateix
any 1997. La segona, de 1.804 m2, dividida en quatre locals, es va acabar de construir
el mes d’octubre de 1998 i es va vendre, també molt ràpidament, a 64.000 PTA/m2.
Les dues últimes parcel·les petites, propietat de PIVSAM, del sector Masia d’en
Barreres I, es van vendre el primer semestre del 1999, a 20.000 PTA/m2.

Quan es va urbanitzar el sector Masia d’en Frederic, l’any 1999, la societat municipal
tenia la propietat del 55,84 % del sector. Per intentar que no es repetís la situació del
sector anterior es va fer una oferta pública, en el marc de la Fira de Novembre de
Vilanova del 1998, abans que s’iniciessin les obres d’urbanització, de les vuit parcel·les
resultants que s’adjudicaven a PIVSAM en el projecte de reparcel·lació aprovat, de
44.274 m2, amb preus que variaven entre les 12.500 i les 13.640 PTA/m2, per a les
parcel·les mitjanes, i de 17.820 PTA/m2 per a les petites. En aquest cas el ritme de
vendes es va accelerar; per primera vegada la demanda va superar l’oferta i es van
vendre totes les parcel·les abans de finalitzar les obres d’urbanització. També per
primer cop un promotor privat va comprar sòl per promoure naus per a la venda. 
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A partir d’aquest moment hi va haver un punt d’inflexió i un canvi de signe del mercat,
les conseqüències del qual s’han vist en el procés d’urbanització del sector de Torrent
de Santa Magdalena de 36 ha, que és el darrer que ha gestionat PIVSAM. En aquest
sector, el pla parcial del qual es va aprovar definitivament el 13 de març de 2002,
ja s’havien ubicat des d’abans d’aquesta data alguns promotors, que van adquirir
els drets d’una bona part de les finques originàries. Les obres d’urbanització s’han
acabat el desembre del 2004; actualment l’oferta de sòl és molt limitada i la poca que
hi ha té un preu que oscil·la al voltant dels 500 €/m2. Estan en marxa actualment 19
promocions de naus, amb 81 possibles locals, que ocupen el 40 % de la superfície 
del sòl d’ús privat del sector. El preu d’aquests locals oscil·la entre els 1.200 i els 
1.500 €/m2 construït.

Quins són els factors que han intervingut en la transformació del mercat del sòl
industrial al Garraf i en l’espectacular increment del preu? Quins canvis hi va haver cap
al 1999, en què hem situat el punt d’inflexió?

Cap dels fets que, a priori, poden haver influït en aquesta transformació es poden situar
en aquesta data:

� El tram Castelldefels-Sitges de l’autopista Pau Casals, que va obrir els túnels
del Garraf, es va inaugurar el 1992.

� La millora general de la conjuntura econòmica i la fase expansiva a Catalunya
es va encetar el segon semestre del 1994, si bé és cert, com afirmava el Dr.
Josep Oliver i Alonso en la conferència «L’economia de Vilanova i la Geltrú i del
Garraf a les portes del segle XXI», pronunciada el 7 d’octubre de 1999, que
l’economia catalana va acabar aquest any 1999 amb un augment del fort
impuls expansiu dels anys anteriors. 

� El fort creixement demogràfic de la comarca s’accentua cap a l’any 1997.

Però cal entendre que és el conjunt d’aquests factors units a la base industrial
preexistent, consolidada lentament per l’ocupació dels polígons urbanitzats, que van
permetre la continuïtat de les empreses més importants de la comarca i la creació d’un
teixit de petites i mitjanes empreses, així com l’existència de factors altament positius
com són l’Escola Superior d’Enginyeria de Vilanova, de la Universitat Politècnica de
Catalunya, un eficaç servei de rodalies de Renfe, el port de Vilanova o l’atractiu turístic
de Sitges, el que ha produït, després d’un període de maduració, l’explosió del preu del
sòl industrial i de tots els béns immobiliaris.

Aquest període de maduració s’ha d’entendre que no és cap altra cosa que el retard
temporal propi dels mercats immobiliaris —els professors J. Clusa, R. Moneo i S. Mur
n’han explicat els orígens en diversos treballs sobre el mercat immobiliari català i
espanyol.

El futur

En aquesta segona part de l’article s’analitza el potencial de sòl industrial de la
comarca, s’intenta avaluar el volum d’activitat que pot generar, mesurada en llocs de
treball creats, i es reflexiona sobre el futur.
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Dels plans generals vigents de les poblacions de la comarca deduïm que amb les
previsions actuals la superfície de nou sòl industrial, o millor dit de sòl per a noves
activitats econòmiques, és de 201,1 ha, i les possibilitats de programar-ne de nou,
atesa l’extensió i l’orografia de la comarca, són molt limitades.

Quants nous llocs de treball podran crear-se en aquest sòl? Aquesta pregunta no es
pot respondre amb exactitud. Primer, hem de dir que els metres quadrats de sòl
necessaris per a cada lloc de treball depenen, lògicament, del tipus d’activitat, i que 
les primeres estimacions que puguem fer basant-nos en dades estadístiques
pressuposaran que, en principi, la composició de les noves activitats és similar a la de
les preexistents. 

En el Pla Metropolità de la Regió I es calculen les necessitats de sòl d’ús industrial
predominant i de sòl d’ús terciari predominant en l’horitzó 2026 a la comarca del
Garraf, i es conclou que de mitjana cal una superfície de 164,84 m2 de sòl brut per a
cada nou lloc de treball que es vol crear. En el Pla d’Actuació i Urbanisme Municipal
(PAUM), aprovat recentment a Sant Pere de Ribes, es considera una superfície de 
200 m2 de sòl brut per cada lloc de treball. Vam calcular aquesta ràtio, l’any 2000, 
als polígons industrials de Vilanova i la Geltrú, basant-nos en les dades d’ocupació 
de personal facilitades per les empreses, i el resultat va ser de 297,5 m2 de sòl brut 
per lloc de treball.

Si, basant-nos en aquestes dades, donéssim per bo un valor de 250 m2 de sòl brut
per lloc de treball, deduiríem que el potencial de 201,1 ha de sòl brut a urbanitzar 
o millor dit a ocupar, perquè en part ja està urbanitzat, permetria la creació de 
8.044 llocs de treball. En el benentès que les noves activitats instal·lades en el nou
sòl creat fossin, com ja hem dit, similars a les ja existents, hipòtesi si més no
discutible, si tenim en compte la variació radical del cost d’instal·lació que ha tingut
lloc els darrers temps.

Una altra pregunta que ens hem de fer és quants nous llocs de treball caldrà crear, en
l’horitzó 2011, atenent a les previsions de creixement demogràfic. Segons l’estudi de
la demògrafa Anna Punyet, «Vilanova i la Geltrú, una ciutat en creixement. Població
present i escenaris de futur (1997-2014)», Vilanova i la Geltrú pot assolir, l’any 2011,
segons tres escenaris previstos, una població de 77.267 habitants en l’escenari alt,
75.728 habitants en l’escenari mitjà i 73.162 habitants en l’escenari baix. Si considerem
l’escenari alt i suposem que l’any 2011 la població de la comarca del Garraf serà 
2,165 vegades la de Vilanova, basant-nos en l’evolució d’aquesta relació en els 
últims set anys, podem estimar que la població del Garraf l’any 2011 serà de 
167.283 habitants, xifra que representa un creixement respecte a la població del 2004
(122.229 h.) de 45.504 habitants.

Del mateix estudi d’Anna Punyet podem deduir que la relació de dependència de la
població del Garraf pot ser el 2011 al voltant del 44,3 % i, si suposem en aquesta data
una taxa d’activitat del 76 %, podem estimar l’increment de la població activa entre el
2004 i el 2011 en aproximadament 25.000 persones. D’aquestes, segons el càlcul que
hem fet, només 8.044, al voltant d’una tercera part, podrien trobar ocupació en
activitats instal·lades en els nous polígons industrials, en el supòsit, no indiscutible, que
el 2011 s’hagués executat la totalitat del sòl industrial programat.
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No estem en condicions d’afirmar categòricament que aquest percentatge d’absorció
és insuficient, ja que no tots els llocs de treball s’han de crear en aquest tipus de sòl,
però creiem que seria interessant aprofundir en aquesta anàlisi, per a la qual ara no
disposem de prou dades ni tampoc de l’espai suficient per desenvolupar-la. Tot i així,
creiem que cal cridar l’atenció sobre el fet que al Garraf el sòl industrial és un bé escàs
i valuós que caldrà administrar amb cura i preferiblement a escala comarcal, perquè la
seva població n’obtingui el màxim profit.

Carles Babot Nel·lo
Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)

Síntesi

Actualment a la comarca del Garraf hi ha 14 polígons industrials, distribuïts en 
5 municipis (tots els municipis, excepte Olivella, tenen almenys un polígon
industrial). Vilanova i la Geltrú compta amb deu polígons, mentre que Canyelles,
Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges compten cada un d’ells amb un polígon.
L’any 2002 la superfície de sòl industrial a la comarca del Garraf era de 234 ha,
que representa l’1,3 % de la superfície de la comarca i el 2 % del sòl industrial
de la regió metropolitana de Barcelona. Aquest any, el 83,3 % del sòl destinat a
usos industrials al Garraf estava ocupat.

Les previsions dels plans generals vigents en els municipis del Garraf
assenyalen que la superfície de sòl per a noves activitats econòmiques és de
201,1 ha, que equivalen al 85,9 % del sòl industrial actualment existent a la
comarca. Les possibilitats de programar-ne de nou, ateses l’escassa extensió
de la comarca, l’elevada densitat i l’orografia complicada, són extremadament
limitades. 

Aquesta escassetat de sòl industrial provoca que els preus siguin molt elevats.
Així, per exemple, en el polígon de Santa Magdalena, situat a Vilanova i 
en el qual les obres d’urbanització van finalitzar el desembre de 2004, el preu
oscil·la al voltant dels 500 €/m2, mentre que el preu dels locals se situa,
aproximadament, entre 1.200 i 1.500 €/m2. En definitiva, en el futur caldrà
programar amb molta cura, i si fos possible a nivell comarcal, el sòl industrial de
la comarca.

Malgrat que les actuacions d’adquisició de sòl industrial efectuades per l’Incasol
els darrers anys s’han de valorar molt positivament, no es pot oblidar que
l’increment de la població que ha experimentat la comarca els darrers anys, la
seva tradició industrial i el fet que en l’actualitat no estigui prevista cap operació
de sòl industrial per part d’aquest organisme, fan indispensable que les diferents
institucions públiques s’esforcin més per dotar la comarca de més sòl industrial,
fet que ajudaria a dinamitzar-ne el teixit productiu. 
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4.3. Inversió pública i dotació d’infraestructures

Un dels principals factors determinants en les decisions de localització d’activitats
productives al territori és la dotació d’infraestructures de transport i comunicacions. Un
bon nivell d’infraestructures redueix els costos per a les empreses que decideixen
instal·lar-se en un territori determinat, facilita l’accés als mercats, tant de primeres
matèries com de finals i, en conseqüència, fa que augmentin les expectatives de
rendibilitat de les inversions projectades pels agents privats. La major part de la dotació
d’infraestructures d’un territori és el resultat de la inversió pública que genera un estoc
de capital públic en aquest territori, que afavoreix el desenvolupament econòmic i
social, atès que cal esperar una relació elevada entre el nivell assolit per l’estoc de
capital públic per habitant en un territori i els nivells de productivitat i de renda/càpita
de la població establerta en el territori.

� Esforç inversor de l’Administració central

En el període 1997-2000, l’Administració central no va dur a terme cap projecte d’inversió
que pugui ser assignat als municipis del Garraf.1 Això no obstant, cal tenir en compte que
una part de les inversions efectuades en la xarxa ferroviària de rodalies de Renfe es va
executar a la comarca, tot i que no ha estat possible determinar-ne la quantia. Segons
l’estudi esmentat a peu de pàgina (Piqué, 2002), durant el període 1997-2000
l’Administració central va transferir a la Generalitat 721,2 MEUR, 66,1 dels quals són
directament assignables a la província de Barcelona. Aquestes inversions corresponen,
majoritàriament, a operacions urbanístiques de rehabilitació urbana i subvencions a
l’habitatge, una part de les quals ha estat destinada a la comarca del Garraf. 

També cal fer referència a la inversió efectuada per l’Administració central via
Administració local, que representa una quantia molt menor. Així, durant el període
1997-2000, els ajuntaments de la província de Barcelona van rebre aproximadament
el 3 % de la inversió executada per la Generalitat i poc més del 4 % de la inversió
executada directament per l’Administració central. En general, l’Administració central
finança una part molt petita de la inversió dels municipis, que representa aproximadament 
el 0,15 % del pressupost total dels ajuntaments.

Aquests fluxos d’inversió cal valorar-los en el context de la inversió efectuada per
l’Administració central a Catalunya i a la província de Barcelona, en particular. Tal com
s’afirma a l’estudi esmentat anteriorment, les «dades mostren que un habitant de la
província de Barcelona va rebre, al llarg del període 1995-2000, el mateix que un
habitant mitjà de l’Estat espanyol en un any» (p. 34). D’altra banda, un estudi recent de
l’Ajuntament de Barcelona2 assenyala que, des del 1991 fins a l’any 2002, la diferència
entre el que ha invertit l’Administració central a la província de Barcelona i a la
Comunitat Autònoma de Madrid és de 6.155 MEUR menys per a la província de
Barcelona. En aquest estudi també s’indica que la diferència d’inversió Barcelona-
Madrid dels darrers anys ha augmentat de manera progressiva.
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1 Aquestes dades provenen de La inversió de l’Administració central a la provincia de Barcelona en el període 1995-2000,
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, coordinació i continguts de Joan Miquel Piqué Abadal, gener de
2002, pp. 53-59.

2 Monés, M. A. (directora) (2003). La inversió pública per nivells de govern (1992-2002), Ajuntament de Barcelona.



L’any 2005, segons els pressupostos generals de l’Estat, no és previst que el Ministeri
de Foment executi cap tipus d’obra a la comarca del Garraf. Cal tenir en compte, però,
que entre aquestes inversions no s’inclouen les efectuades per les entitats públiques
empresarials com AENA (en aeroports), el GIF (en obres de l’AVE), l’ens públic 
de Ports de l’Estat i una part de les inversions de Renfe. L’any 2003, el darrer del qual
es disposen de les dades liquidades de les inversions efectuades per l’Estat a
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Quadre 4.3.1. Inversions reals de la Generalitat de Catalunya. Valors liquidats �

Any Garraf Catalunya Garraf/Cat. Garraf Catalunya(*) Inversió h.
Milers d’€ % €/h. Cat=100

1994 8.877 623.616 1,42 115 103 111,65
1995 6.924 531.872 1,30 90 88 102,27
1996 6.894 440.975 1,56 76 72 105,56
1997 3.264 421.135 0,78 36 69 52,17
1998 1.104 377.782 0,29 12 62 19,35
1999 1.008 359.106 0,28 11 59 18,64
2000 1.341 337.025 0,40 15 55 27,27
2001 1.239 349.953 0,35 12 55 21,82
2002 480 266.548 0,18 4 42 9,52

Total 31.131 3.708.012 0,84 371 605 61,32

Nota: Es consideren les inversions fetes per les diverses direccions generals, ens autònoms administratius, comercials i
financers, gestors de la Seguretat Social i el Servei Català de la Salut.
(*) Total comarcalitzat.

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 4.3.1. Inversions reals per habitant de la Generalitat de Catalunya. 
Valors liquidats �

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya
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Catalunya, dels 1.534 MEUR invertits a Catalunya pel Ministeri de Foment i les entitats
públiques empresarials, el 76,2 % van ser executats per les empreses públiques
(bàsicament AENA i el GIF), mentre que el Ministeri de Foment tan sols en va executar
el 23,8 %.

� Esforç inversor de la Generalitat de Catalunya

El quadre 4.3.1. recull les inversions reals (capítol 6 del pressupost) liquidades de la
Generalitat de Catalunya, total i per càpita, del 1994 al 2002, a la comarca del Garraf i
al conjunt de Catalunya. Les inversions totals a la comarca del Garraf en aquest període
han estat de 31,1 MEUR, que representa el 0,8 % del total comarcalitzat d’aquestes
inversions en el conjunt de Catalunya (3.708 MEUR). En termes per càpita, el Garraf ha
rebut aquests nou anys un volum d’inversions de la Generalitat de Catalunya equivalent
a 371 €/h., clarament per sota dels 605 €/h. del conjunt de Catalunya. En el gràfic
4.3.1. es mostra l’evolució de la inversió real liquidada/càpita de la Generalitat al Garraf
i al conjunt del país. Amb l’excepció del període 1994-1996, la inversió/càpita al 
Garraf ha estat clarament inferior que al conjunt de Catalunya. 

D’altra banda, en el quadre 4.3.2. es recullen les inversions del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) a la xarxa de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, durant el període 1991-2004. A la comarca del Garraf el volum d’inversions
a la xarxa de carreteres ha estat de 24,8 MEUR, que representa el 0,7 % de la despesa
comarcalitzada per aquest concepte al conjunt de Catalunya.

116

ESTUDI SOCIOECONÒMIC 

DE LA COMARCA DEL GARRAF 2005

� Quadre 4.3.2. Inversions a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Valors liquidats, en milers d’€

Any Garraf Catalunya Garraf/Cat.
%

1991 2.176 217.328 1,00
1992 3.541 242.809 1,46
1993 510 231.484 0,22
1994 1.454 326.021 0,45
1995 2.351 300.590 0,78
1996 395 191.813 0,21
1997 344 173.060 0,20
1998 163 84.578 0,19
1999 6.682 164.510 4,06
2000 2.849 180.860 1,58
2001 615 200.710 0,31
2002 1.258 292.080 0,43
2003 1.334 448.740 0,30
2004 1.160 389.320 0,30

Total 24.832 3.443.903 0,72

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya



Situació i desenvolupament de les infraestructures
de transport (a setembre del 2004) �

Xarxa viària

La xarxa viària bàsica de la comarca està integrada per dos eixos bàsics: un eix litoral
i un altre de perpendicular a la costa. L’eix litoral comunica el Garraf en direcció est amb
Barcelona i en direcció oest amb el Baix Penedès i el Tarragonès, i és constituït per
l’autopista C-32 i la carretera C-31. L’eix perpendicular comunica la comarca per
l’interior amb l’Alt Penedès i l’Anoia, i és integrat per les carreteres C-15 i C-15B. 

Quant a la xarxa comarcal de carreteres, aquesta comunica, d’una banda, els municipis
de Vilanova, Sant Pere de Ribes i Sitges (carreteres BV-2112, BV-2113 i C-246) i
aquests amb l’interior de la comarca en direcció a l’Alt Penedès (BV-2111) i el Baix
Penedès (BV-2115).

L’autopista C-32, que comunica Barcelona i el Vendrell, no només ha millorat
l’accessibilitat d’aquesta comarca a Barcelona, sinó també al conjunt de la regió
metropolitana. El tram Sitges-el Vendrell de la C-32 es va inaugurar l’any 1998 i va
facilitar, per la seva part, la comunicació amb les comarques del Baix Penedès i del
Tarragonès. Les bones comunicacions amb aquesta última comarca representen un
clar potencial per al turisme i els negocis. Aquesta autopista presenta una intensitat de
trànsit creixent cap a Barcelona, amb prop de 30.000 vehicles/dia durant l’any 2003
entre Vilanova i Sitges, i prop de 40.000 entre Sitges i Castelldefels.3

La carretera de la costa (C-31) que va de Castelldefels a Sitges, malgrat el seu disseny amb
una única calçada i un traçat molt condicionat per l’orografia del massís del Garraf, suporta
un nivell de trànsit que l’any 2003 va arribar gairebé als 22.000 vehicles diaris a Sant Pere
de Ribes. És una carretera que cal millorar (amb els condicionaments necessaris) tenint una
cura especial de mantenir la millor integració possible dins del seu entorn.

Una altra via important per a les comunicacions del Garraf és la C-15, que des de
Vilanova i la Geltrú es dirigeix cap a l’interior, connectant amb Vilafranca del Penedès i
Igualada. Aquesta carretera forma part de l’eix Vilanova-Manresa, que entre Igualada
i Manresa discorre per la C-37. El trànsit d’aquesta via, dins de la comarca, va
representar uns 20.000 vehicles diaris l’any 2003.

La Generalitat de Catalunya preveu, dins del nou Pla d’Autovies actualment en
elaboració, la millora d’aquest eix mitjançant la conversió a via preferent de doble
calçada (2+2) entre Vilanova i Vilafranca, i a via preferent d’una calçada (1+1) de
Vilafranca a Igualada i Manresa. Actualment, el tram Igualada-Font-rubí ja es troba en
servei, i la resta de l’eix està en execució o es preveu que es liciti de forma imminent.
Les obres previstes representen una inversió total estimada de 181,7 MEUR. 

Aquest nou eix permetrà de millorar la connexió de la comarca amb l’autovia A-2
Barcelona-Saragossa per Igualada, l’eix Transversal per Manresa i l’AP-7 per Vilafranca
del Penedès, a més d’enllaçar més eficientment les quatre capitals de comarca que
configuren el que els seus alcaldes han denominat eix Diagonal Manresa-Igualada-
Vilafranca-Vilanova.
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3 Per tenir una referència: aquesta autopista va arribar, el mateix any, als 124.000 vehicles/dia a l’àrea de Cornellà.



Xarxa i serveis ferroviaris

El Garraf disposa d’una línia ferroviària amb via doble i ample ibèric, amb quatre
estacions: Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Garraf. Per aquesta línia circulen
serveis de rodalies, regionals i de llarg recorregut, a més de transport de mercaderies.

Pel que fa als serveis de rodalia, corresponen a la línia R2 de Renfe, que transcorre
entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Maçanet de la Selva, i té parada a les
quatre estacions de la comarca. Quant als serveis regionals, corresponen a les línies
Barcelona-Reus-Móra d’Ebre-Flix, que connecta el Garraf amb Tarragona, i a la Barcelona-
la Plana-Lleida. Ambdues tenen parada a Vilanova, i en alguns serveis també a Sitges
i Cubelles.

La línia R2 és la que enregistra un major nombre de viatgers en tota la xarxa de rodalies,
fins a 37,4 milions de viatgers l’any 2004. La corba d’evolució històrica de la línia mostra
una tendència clarament creixent els últims 15 anys (gràfic 4.3.2.). Aquesta línia serveix
dues relacions de mobilitat diferenciades: Baix Penedès/Garraf - Barcelonès (Sant Vicenç
de Calders-Barcelona), i Vallès Oriental/la Selva-Barcelonès (Barcelona-Maçanet). 

Els canvis demogràfics que estan tenint lloc a la comarca, amb l’afluència de nous residents
amb lloc de treball fora de la comarca, estan intensificant la demanda de transport cap a
Barcelona, fet que es reflecteix en increments destacats del nombre de viatgers d’estacions
com Cubelles, i en destacats nivells de saturació dels trens en hora punta, especialment en
els trams de línia més propers a Barcelona, a partir de Castelldefels.

El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu 2001-2010 (PDI) de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) estableix la planificació de totes les obres
d’infraestructura que faran possible la remodelació integral de la xarxa ferroviària de
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� Mapa 4.3.1. Mapa de carreteres del Garraf



rodalies de Barcelona, la qual està definida, pel que fa a la configuració final de les línies
i serveis, en el Pla de Serveis 2003-2005 de l’ATM (no aprovat). Si bé no s’han proposat
actuacions d’infraestructura especifiques per a la comarca del Garraf, aquesta
planificació preveu que l’actual servei ferroviari Garraf-Barcelona quedi integrat en una
nova línia costa sud-costa nord (R1): Sant Vicenç de Calders-Vilanova-Castelldefels-
Barcelona-Mataró-Calella-Blanes-Maçanet. 

Un altre projecte pendent per a la comarca és l’establiment d’un nou servei ferroviari
orbital que connecti el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme.
El PDI 2001-2010 ja proposava sotmetre a un estudi de viabilitat la possible línia
ferroviària orbital Mataró-Granollers, Granollers-Sabadell, Terrassa-Martorell i Vilafranca-
Vilanova. Els primers resultats d’aquest estudi donen unes taxes de rendibilitat
negatives, i no justifiquen la construcció de tota aquesta nova línia.

Xarxa de transport públic per carretera

L’oferta de transport públic per carretera a la comarca del Garraf és constituïda per
unes 15 línies interurbanes, més els serveis d’autobús urbà dels municipis de Sitges i
Vilanova i la Geltrú. 

Gairebé la meitat de les línies d’autobús interurbà del Garraf tenen el seu origen a Vilanova,
i la destinació final a altres municipis de fora de la comarca com Barcelona (també amb el
seu aeroport), Tarragona, el Vendrell i Vilafranca. Aquestes línies tenen parada a altres
municipis de la comarca vinculats a les vies de la xarxa bàsica on es desenvolupen les
diferents rutes: Sitges, Sant Pere de Ribes i també Cubelles, així com Canyelles. De la
resta de línies, la major part cobreixen relacions internes a la comarca, especialment
centrades en l’àrea compresa entre Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

Altres línies d’autobús tenen origen i destinació a municipis de fora de la comarca, però
tenen parades dins del Garraf. És el cas de les línies Barcelona-Sitges-Vilanova-
Calafell, Calafell-Barcelona o el Vendrell-Andorra.
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Gràfic 4.3.2. Evolució dels viatgers de la línea R2 de rodalies 
(milers de viatgers) �

Font: Renfe
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Les necessitats de la comarca del Garraf pel que fa a millores en l’oferta del transport
públic per carretera es poden agrupar en tres categories: 

� Reforç de les freqüències de servei de les línies ja existents, en especial amb
destinació a Barcelona (que té una alta demanda de viatgers, encara que el
ferrocarril representa una oferta més competitiva) i Vilafranca del Penedès
(és fonamental la connexió de les capitals del Garraf i l’Alt Penedès, que no
disposen de línia ferroviària).

� Millora de l’aportació al ferrocarril, per facilitar l’accés a aquest altre mode de
transport des de les poblacions que no tenen estació de tren (Sant Pere de
Ribes, Olivella, Canyelles), així com des de les diferents urbanitzacions
associades a alguns municipis.

� Coordinació entre els serveis urbans de Vilanova i els interurbans entre Vilanova
i Sitges.

Aquestes millores estan incloses dins del Pla de Serveis 2003-2005 de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), no aprovat, i en el Pla de Transports de Viatgers de la
Generalitat de Catalunya (aprovat).

Port de Vilanova

El port de Vilanova està situat entre els ports de Barcelona i Tarragona, i molt ben
comunicat amb els centres industrials més importants de Catalunya, per carretera i per
ferrocarril. Presenta, doncs, un potencial molt interessant com a port complementari, i
de fet els últims anys ha incrementat l’activitat comercial, ha consolidat el seu trànsit de
mercaderies, i ha obert noves perspectives de futur. També desenvolupa una activitat
turística força important, amb connexió amb les illes Balears i amb els països del nord
de l’Àfrica.

Per respondre a la demanda actual i futura, està en marxa un pla especial acordat entre
Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per ampliar les zones
comercial, nàutica, pesquera i esportiva d’aquest port. Es desenvoluparà dins del Pla
d’Inversions 2005-2008 de Ports de la Generalitat, i es preveu que l’execució finalitzi
l’any 2009. El cost estimat és d’uns 26 MEUR.

� Infraestructures tecnològiques

Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) va ser
creada com a Escola Superior d’Indústries l’any 1901 per Víctor Balaguer, aleshores
ministre d’Instrucció Pública. El 1972 es va convertir en escola universitària i va passar
a dependre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el 2004 va rebre el nom
actual per la posada en marxa del segon cicle d’enginyeria en automàtica i electrònica
industrial. Actualment, a més d’aquest ensenyament de segon cicle, s’imparteixen
sis titulacions de primer cicle: enginyeria tècnica industrial (en les especialitats de
mecànica, electricitat, electrònica industrial i química industrial), enginyeria tècnica de
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telecomunicació (especialitat en sistemes electrònics) i enginyeria tècnica en
informàtica de gestió. 

El nombre d’estudiants matriculats el 2005 ha estat de 1.500, aproximadament; 200
professors constitueixen el personal docent i investigador de l’EPSEVG, 60 dels quals
són doctors en diverses àrees de coneixement i 40 persones més s’encarreguen de
l’administració i els serveis. Les instal·lacions del que ja es pot anomenar Campus
Universitari de Vilanova i la Geltrú es reparteixen en uns 14.000 m2 de superfície en
diferents edificis: l’EPSEVG, la biblioteca, la residència d’estudiants, l’aulari, el
Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques, al port, i el Centre Tecnològic (CTVG). L’any
2006 és previst d’inaugurar l’ampliació del CTVG de 1.300 m2 a la segona planta de
l’edifici Neàpolis de promoció municipal, i es treballa en diferents àmbits sinèrgicament
amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per créixer significativament els propers anys.

Mereix una atenció especial el CTVG, centre de recerca aplicada i de serveis a les
empreses que aglutina les activitats d’investigació, desenvolupament i transferència de
tecnologia del campus universitari de Vilanova i la Geltrú de la UPC, que té entre els
seus objectius promoure la innovació i el progrés tecnològic potenciant la realització de
projectes de recerca, desenvolupament i transferència dels resultats de la recerca que
atenguin les demandes i necessitats tecnològiques del territori, i oferir una formació
especialitzada, continuada i de qualitat connectada amb el teixit industrial de l’entorn.
Fonamentalment les àrees de treball del centre es concentren en les tecnologies
industrials i en les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC). D’ençà de la
inauguració el 2001, ha presentat un creixement sostingut de l’activitat del 20 % anual.

En el campus universitari desenvolupen la seva tasca una dotzena de grups de recerca
reconeguts per la UPC, que comprenen des de la recerca fonamental, comunicacions,
automàtica, enginyeria de materials, electrònica, química, i accionaments elèctrics fins al
tractament intel·ligent de la informació. Tres d’aquests grups són també membres de la
Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya
acreditats amb el segell de qualitat ISO 9001-2000, i aquest any l’Entitat Nacional
d’Acreditació (ENAC) ha acreditat el Laboratori de Serveis de Metrologia del CTVG segons
la norma UNE-EN ISO 17025, que marca la garantia de qualitat del centre.

D’altra banda, s’estan desenvolupant dues noves iniciatives relacionades amb la millora de
qualitat de vida de col·lectius amb necessitats especials com la gent gran, gent amb
diversos graus de dependència i persones amb qualsevol tipus de minusvalidesa. Es tracta,
en primer lloc, d’una càtedra genèrica, impulsada pel rectorat de la UPC amb seu i direcció
a l’EPSEVG, que porta per títol Càtedra d’Accessibiltat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia
per a Tothom. Aquesta Càtedra té com a objectiu principal dur a terme projectes de
transferència de resultats de la recerca, activitats de conscienciació i formació per facilitar
l’accés no tan sols a qualsevol tipus d’edifici o transport per als col·lectius esmentats, sinó
també per treballar perquè en el disseny de productes i serveis es tinguin en compte
aquestes necessitats específiques i, finalment, propiciar que les noves tecnologies siguin un
ajut per a tothom i no una barrera infranquejable. 

La segona iniciativa, impulsada per dos grups de recerca del campus i per la Fundació
la Caixa, i amb la col·laboració del Consorci Hospitalari de Catalunya, s’anomena
Centre d’Estudis Tecnològics per a la Dependència, que té com a objectius principals
l’establiment d’un observatori tecnològic per a l’aplicació de les TIC a la millora de les
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condicions de vida dels col·lectius amb dependències, l’organització de plataformes
mixtes de professionals de diversos àmbits, interessats i involucrats en el tema, per
anar avançant en els aspectes deontològics i ètics, i la realització dels pertinents
estudis d’usabilitat de les solucions proposades i desenvolupades. Ambdues iniciatives
es complementen i s’hi treballa cooperativament.

Un altre eix fonamental són totes les actuacions en l’àmbit marí, ja una realitat en la
instrumentació oceanogràfica i en la bioacústica submarina, i en procés de realització
tenim la possibilitat d’implantar nous estudis d’enginyeria naval i oceànica, així com un
Màster internacional de tecnologies submarines i sensors remots. S’està estudiant la
viabilitat del projecte de base científica d’exploració marina que, si es fa realitat, seria
un referent internacional al Mediterrani, i obriria la possibilitat a investigadors d’arreu
del món a preparar i fer els seus experiments científics en una plataforma a mar obert
davant de la costa del Garraf.

Gràcies al creixement en quantitat i qualitat de les activitats del campus universitari s’ha
generat un alt grau de confiança i complicitat amb les administracions locals i
comarcals del territori, les empreses i les associacions empresarials, de manera que el
proper any s’estudiarà la viabilitat de la creació d’un parc tecnològic distribuït i d’abast
supracomarcal capaç d’aglutinar els esforços d’innovació tecnològica i emprenedoria
del territori i de potenciar el motor de desenvolupament econòmic que representa el
triangle Administració-universitat-empresa.

Andreu Català Mallofré
Director de l’EPSEVG
Universitat Politècnica de Catalunya

Neàpolis

Neàpolis és un edifici de prop de 8.000 m2 ubicat a Vilanova i la Geltrú a la zona on estan
instal·lats el Centre Tecnològic, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), la residència d’estudiants i la biblioteca de la UPC, el
Museu del Ferrocarril i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, dins l’anomenada anella del
coneixement. 

Dependent de l’Ajuntament de Vilanova, Neàpolis té com a objectiu convertir-se en
l’impulsor de la societat de la informació a Vilanova i la Geltrú i la comarca. Una vegada
finalitzades totes les obres del centre és previst que s’hi instal·lin microempreses de
noves tecnologies, companyies de desenvolupament de continguts digitals, laboratoris
d’investigació del Centre Tecnològic i aules de formació. 

Neàpolis ha d’esdevenir en el futur un centre d’atracció permanent per a la ciutadania,
ja sigui des de la vessant individual o col·lectiva, d’oci o professional. Ha de ser, en
definitiva, un centre de dinamització de la ciutat i de la comarca, que fomenti l’ús de les
tecnologies de la informació entre els ciutadans i les empreses de la ciutat i de la
comarca del Garraf.
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Infraestructures mediambientals �

Dels 6 municipis de la comarca del Garraf, 4 (Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i
Vilanova i la Geltrú) tenen depuradores d’aigües residuals (EDAR) amb tractament
biològic; és a dir, el 96 % de la població de la comarca depura les aigües residuals.

A la comarca del Garraf hi ha 4 instal·lacions de gestió de residus industrials, 7 per a la
gestió de residus d’origen municipal i 2 per a la gestió de runes i altres residus de
la construcció. A la comarca també hi ha 13 transportistes autoritzats per gestionar els
residus, que significa l’1,1 % del conjunt de Catalunya.

La consciència mediambiental dels habitants del Garraf es pot conèixer analitzant
dues variables rellevants: el tant per cent de materials recuperats i seleccionats del
total de residus municipals dels quilos de deixalles que genera un habitant per dia. 
El percentatge de residus municipals recuperats i seleccionats a la comarca l’any
2003 va ser del 28,3 %, per sobre del 19,1 % del conjunt de Catalunya. Pel que fa 
a la generació de deixalles per habitant, el Garraf és la novena comarca de Catalunya
que més en genera (1,93 kg per habitant i dia, per sobre dels 1,63 del conjunt del
país), fet que s’explica en bona part per l’elevat nombre de turistes que rep la
comarca.

Síntesi

El nivell de dotació d’infraestructures de transport i comunicacions és un dels
factors determinants en les decisions de localització d’activitats productives en
el territori, i per això des de fa anys s’ha convertit en una reivindicació dels
agents econòmics i socials de la comarca. D’altra banda, els canvis demogràfics
que estan tenint lloc a la comarca, amb l’afluència de nous residents amb lloc
de treball fora de la comarca, estan intensificant la demanda de transport cap a
Barcelona i la seva àrea d’influència.

L’autopista C-32, que comunica Barcelona i el Vendrell, no només ha millorat
l’accessibilitat d’aquesta comarca a Barcelona, sinó també al conjunt de l’Àrea
Metropolitana. El tram Sitges-el Vendrell inaugurat l’any 1998 ha facilitat, 
d’altra banda, la comunicació amb les comarques del Baix Penedès i del
Tarragonès.

Una de les carreteres que cal millorar és la C-31, que va de Castelldefels a
Sitges, atès que suporta un trànsit elevat, malgrat el disseny de calçada única i
un traçat molt condicionat per l’orografia del massís del Garraf. 

La Generalitat de Catalunya preveu, dins del nou Pla d’Autovies actualment en
elaboració, la millora de la C-15 mitjançant la conversió a via preferent de doble
calçada (2+2) entre Vilanova i Vilafranca i a via preferent d’una calçada (1+1) de
Vilafranca a Igualada i Manresa. Aquest nou eix permetrà de millorar la connexió
de la comarca amb l’autovia A-2 Barcelona-Saragossa per Igualada, l’eix
Transversal per Manresa i l’AP-7 per Vilafranca del Penedès, a més d’enllaçar
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més eficientment les quatre capitals de comarca que configuren el que els seus
alcaldes han denominat eix Diagonal Manresa-Igualada-Vilafranca-Vilanova.

El Pla Director d’Infraestructures de l’ATM a l’horitzó 2010, malgrat que no es
planteja actuacions d’infraestructura específiques per al Garraf, preveu que el
servei ferroviari actual Garraf-Barcelona quedi integrat en una nova línia costa
sud-costa nord entre Sant Vicenç de Calders i Maçanet. D’altra banda, amb
relació a l’oferta de transport públic per carretera, caldria reforçar les
freqüències de servei de les línies ja existents; facilitar l’accés al transport públic
de les poblacions que no tenen estació de tren, així com des de les diferents
urbanitzacions; i millorar la coordinació en els serveis urbans de Vilanova i els
interurbans entre Vilanova i Sitges. 

Altres aspectes que cal esmentar és que el Garraf disposa del port de Vilanova,
que presenta un gran potencial com a port complementari dels de Barcelona i
Tarragona; del Centre Tecnològic vinculat a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, dependent de la Universitat Politècnica de
Catalunya; de l’edifici Neàpolis, que té com a objectiu impulsar la societat de la
informació entre els ciutadans i les empreses de la comarca, i de diferents
infraestructures mediambientals per al tractament de residus i de sanejament.

4.4. Disponibilitat de mà d’obra qualificada i capital humà

El nivell de qualificació de la mà d’obra és un dels factors de localització principals de
les activitats econòmiques al territori, especialment de les que tenen un valor afegit per
ocupat més elevat. La qualificació de la mà d’obra es relaciona sovint amb el nivell
d’instrucció de la població i amb la presència de centres superiors d’ensenyament o
universitats. En aquest sentit, el Garraf disposa de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) integrada des de l’any 1972 a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). L’any 2001 es van complir 100 anys de la seva
fundació, gràcies a la transformació de l’escola d’arts i oficis que hi havia des de 1886
en escola industrial. El centre imparteix ensenyaments en l’àmbit de les enginyeries
tècniques: informàtica de gestió, telecomunicacions en sistemes electrònics, electrònica
industrial, electricitat, mecànica i química industrial. A més, en el curs 2003-2004 es van
iniciar els estudis de segon cicle en enginyeria automàtica i electrònica industrial.
L’Escola té uns 1.500 alumnes matriculats, aproximadament 200 professors adscrits, i
cada curs acadèmic se signen al voltant de 300 convenis amb empreses de diferents
sectors per completar la formació dels seus estudiants. El campus universitari de
Vilanova i la Geltrú disposa també d’un centre tecnològic dedicat principalment a la
transferència de tecnologia a l’entorn econòmic i social de la comarca. 

� Estructura de la població per nivells d’instrucció

El quadre 4.4.1. mostra els percentatges de la població de 16 anys i més resident en
habitatges familiars a la comarca del Garraf per nivells d’instrucció, a partir del cens de
població de l’any 2001, i els compara amb els percentatges corresponents al conjunt
de Catalunya. Així, només el 2 % de la població de 16 anys o més de la comarca és
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analfabeta, el 9,7 % no té estudis, el 23,1 % ha cursat estudis primaris, el 50,1 % té
estudis de segon grau (ESO, batxillerat i FP) i el 15,1 % té estudis superiors o de tercer
grau (diplomatura, llicenciatura i doctorat). 

De manera complementària, el gràfic 4.4.1. mostra la proporció que representa cada
un dels segments per nivell d’instrucció al Garraf, respecte del conjunt de Catalunya.
Si es té en compte que el pes de la població de la comarca sobre el total de Catalunya
l’any 2001 era de l’1,7 %, s’observa que la comarca té una presència relativa més
elevada de la població amb estudis superiors, en comparació amb la mitjana de
Catalunya. En concret, el 15,1 % de la població de 16 anys o més del Garraf tenia l’any
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Quadre 4.4.1. Nivell d’instrucció de la població de 16 anys o més resident
en habitatges familiars. Any 2001 �

Garraf Catalunya

Nombre % Nombre %

Analfabets 1.841 2,0 124.269 2,3
Sense estudis 8.717 9,7 604.062 11,3
Estudis primaris 20.858 23,1 1.205.812 22,5
Estudis secundaris1 45.266 50,1 2.703.693 50,3
Estudis superiors2 13.633 15,1 733.113 13,6

Total 90.315 100,0 5.370.949 100,0

1 ESO, batxillerat, FP.
2 Diplomatura, llicenciatura i doctorat.

Font: Cens de població i habitatges, INE

Gràfic 4.4.1. Població per nivells d’instrucció. Any 2001 �
Garraf/Catalunya, en percentatge

Font: Cens de població i habitatges, INE
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2001 estudis de tercer grau, mentre que aquest percentatge era del 13,6 % al conjunt
de Catalunya. D’altra banda, també es palesa una proporció menor de persones
analfabetes o sense estudis a la comarca. En canvi, el percentatge de població de 
16 anys o més amb estudis secundaris (50,1 %) i primaris (23,1 %) és similar al 
de la mitjana catalana.

Quan es consideren els sis municipis que integren la comarca del Garraf es palesen
diferències significatives en el nivell d’instrucció dels seus habitants. Així, per exemple,
Sitges té un percentatge de persones de 16 anys o més amb estudis superiors molt per
sobre del conjunt de la comarca (24,9 %), mentre que la resta de municipis se situen
per sota de la mitjana del Garraf i del conjunt de Catalunya. Aquest fet provoca que
Sitges sigui el municipi de la comarca amb un percentatge menor de persones
analfabetes, sense estudis o amb estudis primaris. D’altra banda, la capital comarcal,
Vilanova i la Geltrú, és l’únic municipi del Garraf amb menys del 50 % de les persones
de 16 anys o més amb estudis secundaris i, a la vegada, és el municipi on el pes de
les persones sense estudis secundaris és més elevat (quadre 4.4.2.). 

� La formació ocupacional

El quadre 4.4.3. mostra els cursos, els alumnes, les hores impartides i l’import de les
subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya en concepte de formació
professional ocupacional, del 1997 al 2003, al Garraf, en comparació amb el conjunt de
Catalunya. L’any 2003 el percentatge de nombre de cursos (0,6 %), d’alumnes
matriculats (0,6 %), d’hores impartides (1,1 %) i de subvencions rebudes (1 %) en
relació amb el conjunt català s’allunyava considerablement de la proporció que
representa la població de la comarca respecte a Catalunya (1,8 %). És a dir, la
inscripció i el nombre de cursos de formació professional ocupacional no són prou
significatius al Garraf i s’hauria de fer un esforç considerable per augmentar-los.

El quadre 4.4.4. mostra els cursos oferts i els alumnes inscrits l’any 2003 segons els
col·lectius a què van dirigits els cursos. La majoria de cursos impartits al Garraf van
adreçats a les persones aturades (81,4 %), mentre que els cursos destinats a diferents
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� Quadre 4.4.2. Nivell d’instrucció de la població de 16 anys o més resident en 
habitatges familiars, per municipis. Any 2001

Analfabets Sense Estudis Estudis Estudis Total
estudis primaris secundaris superiors

Canyelles 1,6 6,9 21,3 58,4 11,8 100,0
Cubelles 2,0 10,0 19,8 56,1 12,1 100,0
Olivella 1,4 6,8 20,1 58,7 12,9 100,0
Sant Pere de Ribes 2,2 9,1 24,5 52,1 12,1 100,0
Sitges 1,0 5,9 16,8 51,5 24,9 100,0
Vilanova i la Geltrú 2,4 11,4 25,4 47,4 13,3 100,0

Garraf 2,0 9,7 23,1 50,1 15,1 100,0

Font: Cens de població i habitatges, INE



col·lectius de persones ocupades (9,3 %), a beneficiaris del Programa de garantia
social (7 %) i a persones amb dificultats especials (2,3 %), tenen un pes molt menor.
Aquestes xifres contrasten amb el fet que al conjunt de Catalunya el 54,7 % dels cursos
impartits estan adreçats a persones ocupades i el 40,2 % a persones aturades. Per
tant, al Garraf, a part d’impartir-s’hi un nombre de cursos molt inferior al pes que
representa la població de la comarca en el total català, se’n fan molt pocs per millorar
la formació de les persones que ja tenen un lloc de treball. 

D’altra banda, el quadre 4.4.5. mostra els centres col·laboradors de la Generalitat en
l’oferta de cursos de formació professional ocupacional, segons el tipus d’entitat, al
Garraf i a Catalunya. La major part dels cursos els imparteixen les administracions
locals (44,2 %), els centres de formació (34,9 %) i les organitzacions sindicals i
empresarials (18,6 %). La distribució dels cursos atorgats segons el tipus d’entitat és
diferent a la del conjunt de Catalunya, on el 47,8 % dels cursos són impartits per
centres de formació i tan sols l’11,3 %, per les administracions locals.
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Quadre 4.4.3. Formació ocupacional. Cursos, alumnes, hores i subvenció �

Cursos Alumnes Hores Subvenció (milers €)

Any Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/ Garraf Catalunya Garraf/
Cat.% Cat.% Cat.% Cat.%

1997 106 11.032 1,0 1.386 152.923 0,9 34.683 2.377.596 1,5 1.988 141.754 1,4
1998 107 9.461 1,1 1.509 138.346 1,1 36.167 2.058.114 1,8 1.993 120.948 1,6
1999 98 11.109 0,9 1.334 158.573 0,8 31.087 2.212.982 1,4 1.799 135.182 1,3
2000 55 8.996 0,6 793 127.655 0,6 18.702 1.883.972 1,0 1.335 113.826 1,2
2001 46 7.115 0,6 675 106.882 0,6 16.209 1.455.074 1,1 1.067 98.214 1,1
2002 46 7.465 0,6 690 112.768 0,6 17.166 1.542.716 1,1 1.078 102.068 1,1
2003 43 6.686 0,6 630 101.069 0,6 16.676 1.536.006 1,1 1.075 103.111 1,0

Font: Anuari estadístic, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya

Quadre 4.4.4. Formació professional ocupacional: cursos i alumnes segons 
el col·lectiu a qui van dirigits. Any 2003 �

Cursos Alumnes

Garraf % Catalunya % Garraf % Catalunya %

Persones aturades 35 81,4 2.688 40,2 510 81,0 40.230 39,8
Persones ocupades 4 9,3 3.660 54,7 60 9,5 54.900 54,3
Persones amb especials
dificultats 1 2,3 231 3,5 15 2,4 4.334 4,3

Beneficiaris Programa
de garantia social 3 7,0 107 1,6 45 7,1 1.605 1,6

Total 43 100,0 6.686 100,0 630 100,0 101.069 100,0

Font: Anuari estadístic, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya



Relació de la formació professional amb el sistema productiu1

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha analitzat la formació
professional (reglada, ocupacional i contínua) de la regió metropolitana de Barcelona
referida a l’any 2002. Malgrat els esforços duts a terme per les administracions públiques,
l’estudi posa de manifest algunes mancances i disfuncionalitats en la formació professional:

� S’observen grans diferències entre comarques i ciutats, fet que posaria de
manifest la manca de criteris territorials en la planificació de la formació, tot i que
algunes d’aquestes diferències poden ser explicades per la mobilitat d’estudiants
entre ciutats i comarques.

� Gran desigualtat entre homes i dones a les diferents famílies professionals.

� La formació professional està en retrocés malgrat que les necessitats de
formació de la població, tant si són joves com aturats o ocupats, estan encara
lluny de ser ateses en els nivells comparatius de les economies europees
principals.

� L’anàlisi de l’edat dels participants palesa una utilització de la formació durant
tota la vida per a una part significativa de la població.

� Hi ha famílies professionals amb dèficits importants per cobrir les necessitats
de qualificació del mercat de treball, mentre que d’altres semblen saturades.
Pel que fa al conjunt de la regió, les famílies que presenten dèficits més greus
són les activitats marítimes i pesqueres; el comerç i màrqueting; l’edificació 
i obra civil; la fabricació mecànica; les indústries alimentàries; la química; el
tèxtil, confecció i pell, i el vidre i ceràmica. En canvi, presenten una certa
saturació la informàtica; la sanitat i el manteniment i serveis a la producció.
Això no obstant, la relació de l’oferta formativa amb la demanda del mercat de
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� Quadre 4.4.5. Formació professional ocupacional: cursos atorgats 
segons el tipus d’entitat. Any 2003

Garraf Catalunya Garraf/Cat.

Centres % Centres % %
Centres de formació 15 34,9 3.195 47,8 0,5
Administracions locals 19 44,2 754 11,3 2,5
Associacions, fundacions, gremis 0 0,0 1.256 18,8 0,0
Organitzacions sindicals i empresarials 8 18,6 1.216 18,2 0,7
Universitats 1 2,3 36 0,5 2,8
Empreses per als seus treballadors 0 0,0 229 3,4 0,0

Total 43 100,0 6.686 100,0 0,6

Font: Anuari estadístic, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya

1 Es basa en el document «Mapa de la formació professional de la Regió Metropolitana de Barcelona», elaborat l’any
2004 pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (Quadern del Pacte Industrial, 2).



treball sembla força dinàmica, tot i que no es pot concloure si és deguda 
a la capacitat d’adaptació ràpida a les demandes del mercat laboral o a 
la influència de factors més lligats als actors participants o als recursos
disponibles.

En el cas de la comarca del Garraf també es detecten desequilibris entre l’oferta de
formació professional i les demandes del mercat de treball. Pel que fa a la formació
professional reglada i ocupacional es detecten algunes famílies professionals amb un
pes de l’oferta formativa inferior al seu pes en l’ocupació: l’edificació i obra civil; el
comerç i màrqueting; la química i, molt menys, els sectors de la fabricació mecànica i
de la imatge personal. En canvi, el manteniment de vehicles; la informàtica; l’electricitat
i electrònica; les arts gràfiques, i el manteniment i serveis a la producció, són famílies
ocupacionals amb un pes de l’oferta formativa superior al seu pes en l’ocupació. D’altra
banda, en la formació continuada, els dèficits formatius més greus a la comarca són 
en l’edificació i obra civil; la fabricació mecànica; l’hoteleria i turisme; la química;
l’electricitat i electrònica; la fusta i moble; la imatge personal i les activitats agràries. En
canvi, s’observa una certa saturació formativa en sanitat; comerç i màrqueting;
manteniment i serveis a la producció, i informàtica.

L’anàlisi efectuada posa en relleu la necessitat d’incrementar els esforços, tant al
conjunt de la regió com a la comarca del Garraf, per aconseguir un accés més ampli i
equilibrat de la població a la formació professional, ja sigui reglada, ocupacional o
continuada; i, d’altra banda, per millorar els mecanismes de planificació i coordinació
entre els actors que intervenen en l’àmbit de la formació professional.

La formació d’adults �

El nombre de centres, de professors i d’alumnes destinats a la formació d’adults a la
comarca i al conjunt del país es mostren al quadre 4.4.6. Tant pel que fa als centres,
com als professors i al nombre d’alumnes inscrits, el seu pes en el total de Catalunya
és igual o superior al de la població comarcal. Així, l’any 2003 al Garraf es van
matricular 1.952 alumnes en la formació d’adults, que representa el 2,4 % dels alumnes
matriculats al conjunt de Catalunya. 
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Quadre 4.4.6. Formació d’adults: centres, professors i alumnes. Any 2003 �

Garraf Catalunya Garraf/Cat. %

Centres-aules 3 172 1,7
Professors 21 874 2,4
Alumnes 1.952 110.274 1,8

Font: Idescat



Síntesi

Un dels factors de localització principals de les activitats econòmiques al territori
és el grau de qualificació de la mà d’obra. El Garraf disposa de l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú que té al voltant de
1.500 alumnes matriculats i 200 professors adscrits, i imparteix ensenyaments
en l’àmbit de les enginyeries tècniques. L’Escola disposa també d’un centre
tecnològic dedicat principalment a la transferència de tecnologia a l’entorn
econòmic i social de la comarca.

El nivell d’instrucció de la població de la comarca és lleugerament superior al del
conjunt de Catalunya quan es considera el percentatge de la població amb
estudis superiors. Així, el 15,1 % de la població de 16 anys o més del Garraf té
estudis de tercer grau (diplomatura, llicenciatura i doctorat), mentre que aquest
percentatge és del 13,6 % al conjunt del país. En canvi, el percentatge de
població amb estudis secundaris és similar al de la mitjana de Catalunya (50 %).
Cal esmentar també que s’observen diferències significatives en els nivells de
formació als diferents municipis de la comarca. Així, Sitges té un percentatge de
persones de 16 anys o més amb estudis superiors clarament superior al de
Catalunya, mentre que Vilanova i la Geltrú és l’únic municipi del Garraf amb
menys del 50 % de la població de 16 anys o més amb estudis secundaris. 

La inscripció als cursos de formació professional ocupacional al Garraf no és
gaire significativa. Tant els cursos impartits a la comarca com el nombre
d’alumnes inscrits representen el 0,6 % dels que s’imparteixen al conjunt de
Catalunya, clarament per sota del pes de la població del Garraf en el conjunt del
país (1,8 %). Tan sols el 9,3 % dels cursos impartits a la comarca van adreçats 
a les persones ocupades, mentre que a Catalunya aquest col·lectiu representa
el 54,7 % dels cursos oferts. Per tant, al Garraf, a part d’impartir-s’hi un nombre
de cursos inferior al pes que té la població de la comarca en el conjunt de
Catalunya, se’n fan molt pocs per millorar la formació de les persones que ja
treballen.

L’anàlisi efectuada també posa en relleu la necessitat d’incrementar els
esforços, tant al conjunt de la regió com a la comarca del Garraf, per aconseguir
un accés més ampli i equilibrat de la població a la formació professional, ja sigui
reglada, ocupacional o continuada; i, d’altra banda, per millorar els mecanismes
de planificació i coordinació entre els actors que intervenen en l’àmbit de la
formació professional.

4.5. Principals entitats i polítiques de promoció econòmica
territorial

El teixit econòmic del Garraf comporta que a la comarca hi hagi diverses associacions
que agrupen els empresaris per defensar els seus interessos i esdevenir-ne l’interlocutor
davant l’Administració. Entre aquestes associacions destaquen la Delegació de la
Cambra de Comerç al Garraf i l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix
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Penedès (ADEG). Des de la dècada dels anys noranta s’han creat a la comarca diversos
serveis de promoció econòmica, adreçats principalment a fomentar l’ocupació, i
consorcis per donar impuls a determinats sectors econòmics. Entre aquestes iniciatives,
la majoria públiques, es poden esmentar l’Àrea d’Ordenació Territorial i Desenvolupament
Econòmic del Consell Comarcal del Garraf, el Pacte Territorial pel Desenvolupament Local
i l’Ocupació del Garraf, el Consell Econòmic i Social del Garraf i el Consorci de Turisme
del Garraf, que desenvolupen la seva activitat exclusivament a la comarca del Garraf; i el
Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, que
presta serveis als municipis integrants de l’Alt Penedès i el Garraf. També cal remarcar
que els ajuntaments més grans de la comarca disposen d’àrees de promoció econòmica,
i en alguns dels municipis es van crear a mitjan anys vuitanta societats municipals o
patronats, com Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) o el Patronat Municipal de
Turisme de Sitges, per afavorir el desenvolupament econòmic del seu teixit productiu.
Finalment, cal assenyalar la importància del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, que és una iniciativa de promoció econòmica que desenvolupa les seves
actuacions en l’àmbit metropolità.

La Delegació de la Cambra de Comerç
de Barcelona al Garraf �

Les delegacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
tenen la funció d’apropar el conjunt de serveis i actuacions que presta la corporació al
territori.

La Cambra té delegació a la comarca del Garraf des de l’any 1987 i està ubicada a
Vilanova i la Geltrú. Les actuacions més destacades de la Delegació al Garraf són les
següents:

� Recollir i transmetre les inquietuds econòmiques del col·lectiu empresarial del
Garraf als òrgans de govern de la corporació i a les administracions públiques
competents quan es consideri necessari. 

� Organitzar cursos de formació empresarial, dissenyats especialment per
satisfer les necessitats formatives de les empreses de la demarcació. Es
desenvolupen mitjançant diversos programes d’estructura modular i oberta, de
manera que sigui una proposta flexible.

� Difondre informació econòmica útil per a les empreses a la comarca. Disposa
de diferents bases de dades empresarials actualitzades i informació sobre ajuts
i creació d’empreses.

� Facilitar l’actuació de les empreses als mercats internacionals. A la Delegació
es poden tramitar els documents necessaris per exportar (certificats d’origen,
legalització de documents, etc.). També es facilita informació sobre el comerç
internacional i els mercats exteriors. Des de la Delegació s’ha dut a terme una
notable tasca de sensibilització vers les empreses difonent les actuacions de 
la Cambra per afavorir la internacionalització d’aquestes (missions, fires i
partenariats).

� Organitzar jornades i seminaris de tipus tècnic per analitzar el que més interessa
a les empreses de la comarca, com ara el medi ambient, el comerç exterior i
interior, el turisme o aspectes fiscals.
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� L’any 2002 es va posar en funcionament el Punt de l’Oficina de Gestió Unificada
(OGU) a la delegació al Garraf, que permet de resoldre immediatament tot un
seguit de tràmits relatius a la indústria i el comerç.

Des dels inicis, la Delegació manté una estreta política de col·laboració amb el conjunt
d’entitats de promoció econòmica presents a la comarca. En aquest sentit, la Delegació
és present a diverses entitats comarcals. Igualment col·labora en les iniciatives que
puguin afavorir el creixement sostenible del Garraf.

� Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès 
i Baix Penedès

L’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG), fundada
l’any 1987, és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari
i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit
intercomarcal. L’Associació és independent i multisectorial.

L’ADEG té com a objectiu fonamental fomentar l’activitat econòmica i desenvolupar el
teixit empresarial de l’entorn. Promou serveis i actuacions amb la finalitat d’afavorir els
corrents d’informació, modernització i lliure competència de les empreses afiliades i, 
en conjunt, de l’entorn socioeconòmic de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf. Pretén, per tant, ser reconeguda i considerada com a organització
de referència pels empresaris del seu àmbit geogràfic i pels estaments, institucions i
agents dels mateixos entorns comarcals i intercomarcals, i d’altres àmbits d’incidència.

Els quatre pilars fonamentals de l’oferta associativa de l’ADEG són la informació, la
formació, l’assessorament i la representació. El capítol de la informació inclou la producció
de mitjans propis, des del web (www.adeg.es) fins a la revista bimestral Perspectiva,
passant per un setmanari digital anomenat El Fax de l’ADEG, a banda de circulars
electròniques i informacions puntuals. Pel que fa a la formació, l’Associació promou
cursos i seminaris adreçats als àmbits de direcció, gestió, administració, comercial i
màrqueting. En l’àmbit de l’assessorament, l’ADEG disposa d’experts a disposició de
l’associat per atendre qualsevol tipus de consultes. Pel que fa a la representació,
l’ADEG manté contactes amb diferents estaments i institucions dels àmbits polítics,
econòmics i empresarials, per defensar els interessos dels associats.

� Àrea d’Ordenació Territorial i Desenvolupament Económic
del Consell Comarcal del Garraf 

L’Àrea d’Ordenació Territorial i Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal del Garraf
va néixer l’any 2004, fruit de la unió de les antigues àrees d’Acció Territorial i de Promoció
Econòmica. Els seus objectius en l’àmbit de la promoció econòmica són els següents:

� Facilitar la incorporació al món del treball dels demandants de primera
ocupació i dels col·lectius amb més dificultats per a la inserció laboral.

� Fomentar l’autoocupació mitjançant el Servei Autoempresa (assessorament als
nous emprenedors), els vivers d’empresa i els cursos de formació per a la
creació i gestió d’empreses.
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� Promoure la coordinació i la concertació entre els agents econòmics i socials
implicats en la creació de llocs de treball i la generació d’activitat econòmica.

Des d’aquesta Àrea del Consell Comarcal, també es pretén d’aconseguir una millora de
l’eficiència en l’ús de les infraestructures i dels equipaments, així com de la qualitat del
medi i del paisatge, amb la finalitat que la comarca assoleixi un desenvolupament
econòmic i social sostenible, mitjançant les iniciatives següents:

� Recopilar tota la informació sobre qüestions territorials de rellevància.

� Afavorir i aportar documentació de base per a la concertació de les decisions
d’elevat impacte territorial.

� Identificar les necessitats energètiques de la comarca, fomentar l’estalvi
energètic i l’ús de les energies renovables.

� Millorar el medi natural i agrari 

� Vetllar per l’adequació dels nous projectes empresarials a la normativa
ambiental en vigor.

Pacte Territorial pel Desenvolupament 
Local i l’Ocupació del Garraf �

El Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació del Garraf és un instrument
de concertació i planificació estratègica entre les administracions locals i els agents
econòmics i socials del Garraf per al desenvolupament local del territori. L’objectiu del
Pacte és fomentar la integració i la coordinació de totes les accions de promoció
econòmica i ocupacionals del Garraf, per assolir l’adequació màxima entre les
necessitats detectades i les accions que es desenvolupen.

El 28 de febrer de 2000 es va signar el Pacte Territorial del Garraf (2000-2003) amb el
compromís que els ens locals, entitats i organitzacions que el van subscriure treballessin
coordinadament per integrar les accions respectives amb l’objectiu de millorar-ne el
rendiment final i aconseguir més ocupació i més qualitat de vida a la comarca.
Posteriorment, el 6 d’octubre de 2004 s’ha reafirmat aquest compromís, i s’ha signat
el nou Pacte Territorial (2004-2007). 

Consell Econòmic i Social del Garraf �

El Consell Econòmic i Social del Garraf (CESG) és un òrgan consultiu i de participació
del Consell Comarcal del Garraf. Es va crear el juliol de 1997 i es va renovar el juliol de
2001. Al CESG hi són representats els agents econòmics i socials més significatius del
Garraf.

Entre les seves funcions destaquen l’estudi i el dictamen en matèries econòmiques 
i socials; informar i impulsar l’elaboració d’estudis, informes i accions orientades a 
la millora del desenvolupament de la vida social i econòmica de la comarca; elaborar 
una memòria anual on es reflecteixin les consideracions del CESG sobre la 
situació socioeconòmica, i establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de
representació.
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� Consorci de Turisme del Garraf

El Consorci de Turisme del Garraf va néixer amb la finalitat de facilitar la coordinació de
tots els sectors interessats en el foment del turisme, contribuir a fer del Garraf una
destinació turística més competitiva, millorar la qualitat de l’oferta turística de la
comarca i donar-la a conèixer. Per aconseguir-ho el Consorci desenvolupa les iniciatives
següents: 

� Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística comercial
de la comarca del Garraf, dins d’un projecte global de turisme sostenible. 

� Gestionar, promocionar i dur a terme totes les activitats que puguin beneficiar
l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística. 

� Promoure la presència activa del Garraf com a destinació als mercats turístics. 

� Facilitar la coordinació de tots els sectors interessats en el foment del turisme. 

� Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions
orientades a la seva promoció, promovent i donant suport a la presència del
sector turístic del Garraf en els mercats turístics (campanyes, publicacions,
fires), així com desenvolupar nous productes turístics. 

� Facilitar la coordinació de la tasca d’informació dels patronats i oficines
d’informació turística, i afavorir-ne de nous. 

� Representar els interessos turístics del Garraf en organismes d’àmbit superior. 

� Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics i comercials de la
comarca i proposar mesures per resoldre’ls. 

� Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció del Garraf
en benefici de l’atracció de visitants i de millora de l’oferta turística. 

� Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socioculturals de la
comarca, i avançar cap a un model de turisme sostenible.

� Serveis d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès-Garraf

La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf es va crear l’any 1981 i va començar
a prestar serveis als municipis integrants a partir de l’any 1983. Agrupa 32 municipis de
les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf.

Un dels serveis que presta, mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques, és el de la
coordinació i el suport a les iniciatives de promoció econòmica i empresarial. L’objectiu
és donar suport a la creació d’empreses mitjançant l’assessorament, la realització de
plans d’empresa i la tramitació de subvencions per ajudar a finançar el projecte. L’any
1995 el Servei d’Iniciatives Econòmiques va ser homologat per la Generalitat de
Catalunya com a entitat acreditada per assessorar els emprenedors, i des de l’any
1999 pertany a la xarxa d’autoocupació de la Diputació de Barcelona. Des de la seva
creació ha participat en la creació de més de 2.200 empreses, que han permès de
generar quasi 4.000 llocs de treball. 

134

ESTUDI SOCIOECONÒMIC 

DE LA COMARCA DEL GARRAF 2005



El Servei d’Inciatives Econòmiques també ha impulsat la creació de l’Observatori del
Mercat de Treball de l’Alt Penedès i el Garraf, que té com a objectiu conèixer la realitat
socioeconòmica del territori per dissenyar, planificar i programar mesures de promoció
econòmica i de foment de l’ocupació.

Promoció Industrial Vilanova, SAM �

Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), és una societat municipal creada l’any
1985 per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a instrument per a la promoció
econòmica de la ciutat, amb l’objectiu de millorar-ne les infraestructures i potenciar la
creació de serveis per a les empreses.

PIVSAM ha actuat com a entitat urbanitzadora, d’enginyeria, promotora, i de gabinet
d’estudis, i fins i tot com a Oficina de Serveis Integrats de Telecomunicacions (OSIT),
quan dins del programa promogut pel Ministeri d’Indústria, l’any 1990, va crear a
Vilanova la primera OSIT de Catalunya.

Totes aquestes activitats han anat configurant l’empresa que avui és essencialment una
enginyeria amb un ampli coneixement de la realitat física i econòmica de Vilanova i la
Geltrú i del seu entorn, amb una rica experiència acumulada i amb recursos humans i
materials per assumir amb garanties l’estudi i la redacció de projectes complexos i la
direcció de la seva execució.

Aquest conjunt d’activitats es poden agrupar en quatre àrees: 

� Gestió urbanística i urbanització: processos urbanístics encaminats a la creació
de nou sòl urbanitzat, sigui residencial o industrial.

� Obra civil: realització d’obres d’infraestructura urbana.

� Edificació: promoció d’edificis industrials, aparcaments i altres tipus d’edificis
públics.

� Estudis: anàlisi i coordinació de projectes globals d’intervenció en determinades
àrees de la ciutat, així com l’elaboració d’estudis de viabilitat de projectes
immobiliaris o d’implantació de nous serveis ciutadans.

Patronat Municipal de Turisme de Sitges �

El Patronat Municipal de Turisme de Sitges (PMTS), creat al final de l’any 1984, va
néixer com una clara aposta de l’Ajuntament de la vila per impulsar el turisme. Fins en
aquell moment, la funció promotora del turisme havia estat assumida per entitats de
caràcter privat que, com el Foment del Turisme de Sitges, havien assumit alguna
d’aquestes funcions i, encara avui, organitza activitats de transcendència turística, com
el Ral·li de Cotxes d’Època, el Corpus o la Festa de la Verema.

El PMTS assumeix bàsicament les tasques informatives i de promoció de la destinació.
Pel que fa al primer objectiu, disposa de l’Oficina d’Informació Turística, que proporciona
determinats serveis als turistes que visiten Sitges, als quals atén i informa. En aquest
moment hi ha dos punts d’informació que atenen unes 96.000 consultes anuals. La
promoció es canalitza mitjançant l’edició de materials i publicacions, l’assistència a fires
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de turisme i la participació a tallers (workshops) o l’atenció de visites de familiarització
de periodistes o agents de turisme. 

Els darrers dos anys, amb el suport del Pla d’Excel·lència Turística, el Patronat
Municipal de Turisme ha iniciat un projecte de transformació conceptual i operativa. Els
seus objectius principals són millorar tecnològicament el servei d’informació,
estructurar un departament específic de màrqueting que assumeixi la millora dels
productes i la seva comunicació i comercialització, i, finalment, la transformació del
PMTS en una societat mixta eficient, capaç de conduir realment el màrqueting de la
destinació. Amb aquests objectius, s’ha elaborat un web del turisme de Sitges, s’ha
constituït, amb la participació del sector privat, el Sitges Convention Bureau, s’està 
en procés d’iniciar la creació dels clubs de turisme actiu i nàutic i de turisme cultural,
s’ha ingressat en la federació d’operadors de turisme homosexual (Organització
Internacional d’Agents de Viatge Gais i Lèsbics, IGLTA), s’ha elaborat un pla de màrqueting
operatiu i s’ha iniciat la creació d’una eina de comercialització en línia a través
d’Internet.

� Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació territorial
formada per 45 municipis, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les principals organitzacions empresarials amb
presència a l’Àrea, els sindicats CCOO i UGT, les universitats públiques de l’entorn i
diverses entitats i institucions representatives de l’activitat econòmica en l’entorn
metropolità de Barcelona. 

La vocació del Pacte Industrial per renovar i dinamitzar l’activitat econòmica sobre la
base del consens entre tots els agents implicats en el conjunt de la regió l’ha conduït
a elaborar anàlisis i propostes entorn del territori i les seves àrees d’activitat, les seves
característiques i serveis, la forma d’accedir-hi i el vincle entre espais econòmics, la
formació, la innovació i el coneixement.

Les activitats del Pacte Industrial s’han integrat i territorialitzat en el que s’anomena
el Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació (SIMAE),
consultable al web <www.pacteind.org/simae>. El SIMAE s’ha creat amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació de Barcelona i
l’Institut Català de Tecnologia (ICT), entre altres organismes, i permet de consultar
informació i recursos útils per a l’activitat econòmica i la innovació. El SIMAE permet
que, en un sol portal, empreses, inversors, ens locals i agents socials del territori,
puguin consultar els factors clau a l’hora d’invertir, i els principals indicadors i
recursos informatius per conèixer el territori i l’activitat econòmica. Alhora, promou les
economies d’aglomeració i possibilita la creació de xarxes de col·laboració entre
empreses, centres de recerca i centres formatius, d’una banda, i entre municipis, de
l’altra. 
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El futur de la comarca: tots en la mateixa barca

Per efectuar una reflexió sobre el futur de la comarca del Garraf he optat per esbossar
a grans línies una diagnosi que és fruit dels diferents estudis de prospectiva que
darrerament s’han fet (per exemple, Lleonart i Garola, 2002, i Clusa i Roca, 20031) i
assenyalar les qüestions necessàries i ineludibles des de l’òptica de les institucions de
govern de la comarca i dels municipis. Tanmateix, no són les úniques, però sí en les
quals personalment crec que cal avançar.

Amb 185,3 km2 de superfície, el Garraf és una de les comarques més petites de Catalunya
i, de fet, la seva creació l’any 1932 es pot explicar més per la manca de relacions amb els
territoris veïns a causa d’unes infraestructures de mobilitat pèssimes, que no pas per
una cohesió interna i una realitat sentida. També és una comarca amb uns índexs de
creixement demogràfic molt alts (la segona comarca de Catalunya en el decenni 1991-
2001) i que s’ha beneficiat també del bon moment econòmic de la regió metropolitana
de Barcelona (RMB) de la qual forma part. Un creixement en població que s’ha repartit
de manera desigual en el territori, incidint molt més en les localitats petites que en les
grans. Si aprofundim en el camp econòmic, observem que una part significativa de
la població resident ocupada treballa fora de la comarca; un baix PIB/càpita en
comparació amb la resta de comarques de la regió metropolitana; el pes reduït de les
activitats industrials amb relació al sector serveis, i una gran preponderància del sector
de la construcció, que s’ha configurat com un dels motors del creixement econòmic del
Garraf. Així, en el primer trimestre de 2005, el 18 % dels assalariats ho eren de la
indústria, el 17 %, de la construcció, i el 65 %, dels serveis; de 4.102 empreses a la
comarca, 2.974 pertanyien al sector de serveis, 784 a la construcció i 326 al sector
industrial. Aquest és el retrat, a grans trets, de les tendències demogràfiques, territorials
i econòmiques del Garraf. 

La millora de les comunicacions dels darrers anys del segle XX, principalment els
serveis de rodalia de Renfe i, en un segon terme, la construcció de l’autopista de
peatge Pau Casals, ha trencat l’aïllament històric. Aquest trencament ha tingut dos
efectes: d’una banda, la integració de la comarca a les dinàmiques metropolitanes, de
tal manera que avui el flux de viatges diaris entre la comarca i Barcelona voreja els
20.000; de l’altra, un creixement demogràfic accelerat i repartit desigualment, més gran
en els municipis petits que en els grans. En poc més de 10 anys, han augmentat més
d’un terç les persones residents al Garraf o, dit d’una altra manera, de cada quatre
persones residents al Garraf, una no fa més de 10 anys que hi viu. Consegüentment, la
quantitat de territori utilitzat ha estat més gran i en major proporció que l’increment de
la població: el creixement s’ha concentrat en cases adossades com a model principal.
A més de la pressió sobre els serveis i les infraestructures existents (places educatives,
atenció sanitària i hospitalària, insuficiència de transport públic urbà i interurbà,
tensions pressupostàries en les hisendes municipals, etc.) i d’un augment dels preus
de l’habitatge, aquest creixement, gran i ràpid, ha provocat sentiments de por, recel i
desconfiança en sectors importants de la ciutadania, no només sobre aquest
creixement sinó sobre la pertinença del Garraf a la regió metropolitana de Barcelona,
en ser fenòmens viscuts de manera simultània. En aquesta por al creixement, que
comportaria la pèrdua d’una pretesa identitat, rau també una visió fatalista del futur
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proper del Garraf on, dit en paraules de Pere Lleonart, seríem arrossegats per l’onada
metropolitana sense que aquells que hi vivim hi poguéssim fer res. 

Tanmateix, són més les oportunitats de què disposem que les amenaces. La feina
d’anàlisi i prospectiva efectuada pel Consell Econòmic i Social, pel Consell Comarcal
del Garraf i pels diferents ajuntaments de la comarca, no únicament però sí
principalment, ens permeten de disposar d’una diagnosi encertada i d’unes línies
d’actuació. Formar part de la regió metropolitana de Barcelona i tenir una bona
connectivitat amb el seu nucli central, la ubicació de la UPC i el Centre Tecnològic a
Vilanova i la Geltrú, un bon clima, la tradició industrial, el port, una marca de turisme de
qualitat consolidada (Sitges), i un parc natural, són els nostres actius. 

Amb el risc d’equivocar-me però sense defugir la responsabilitat, apuntaré alguns
punts que haurien de conformar el programa d’actuació comarcal i que em semblen
necessaris de portar a terme, tan aviat com es pugui:

1. De la manera com es produeixi l’encaix del Garraf a la RMB depenen les
expectatives i les possibilitats del futur proper. I no em sembla tan important la futura
divisió territorial com disposar d’una estratègia pròpia i d’un discurs assumit i
compartit per les institucions polítiques, socials, econòmiques i cíviques de la
comarca. Una integració completa en el si de la RMB exigeix que el pes de la funció
residencial, que actualment aporta el Garraf, s’equilibri amb la funció del
desenvolupament econòmic i la consecució de més estàndards de qualitat de vida.
Ens cal trobar aliats per a aquest objectiu, i iniciatives com la creació de l’AMTU
(Associació de Municipis amb Transport Urbà) i l’Arc Metropolità són passos en la
direcció correcta. Perquè la realitat que més s’assembla a la del Garraf és, avui, la del
Maresme, i perquè de la unió de sistemes urbans forts i amb projecte com són els de
Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i
la Geltrú en sorgeix un bloc molt important per a l’economia catalana. També, perquè,
defensant la diversitat com la defensem, ens la volem aplicar: la nostra és i ha de
continuar sent una altra manera de viure el fet metropolità que un ciutadà de
Barcelona, Esplugues o Sant Joan Despí. 

2. El Garraf és un territori extremadament unit funcionalment, tant que es pot
considerar a efectes pràctics com una sola ciutat. Aquesta realitat ha d’afavorir la
construcció d’iniciatives comunes. Si els problemes que viu un ciutadà d’algun dels
municipis del Garraf són en més del 90 % coincidents, els nivells administratius de
decisió no poden ser un fre per aconseguir estructures més eficaces en la resolució
dels problemes. Els responsables institucionals han de ser conscients que l’àrea de
planificació mínima de qualsevol política (sanitària, educativa, econòmica, mediambiental,
d’habitatge, etc.), és el sistema urbà del Garraf. Nogensmenys, poc hem avançat 
en la construcció d’aquesta nova arquitectura institucional. La possible desaparició
dels consells comarcals en el format actual, més que impedir hauria d’afavorir
mecanismes estables de coordinació municipal. Probablement, una redefinició dels
objectius que ha de complir la Mancomunitat Penedès-Garraf, adaptant-los després
de més de 20 anys de constituir-se, així com la creació d’espais autònoms de decisió
dintre seu, més que necessari és, sens dubte, indefugible. Hem d’aconseguir un
millor funcionament com a sistema urbà: integrant i augmentant el transport públic,
concentrant els sòls industrials i definint una política industrial conjunta amb acords
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de compensació, compartint serveis i oferint solucions comunes en l’accés a l’habitatge,
perquè les ciutats i viles del Garraf actuen com a barris d’una ciutat de 130.000 habitants. 

3. Hem de ser capaços de compassar els creixements i de concentrar-los: no podem
créixer de la manera que ho hem fet fins fa poc, amb cases unifamiliars aïllades i
depenent exclusivament del transport privat. La preservació del nostre espai natural és
una condició indispensable per assolir més cotes de qualitat de vida i requereix la
concentració de la major part dels creixements en una ciutat densa i amb mitjans de
transport públic d’alta capacitat a l’abast, però també la regeneració d’espais naturals
en procés de degradació i uns criteris ferms en la reconversió de tantes urbanitzacions
il·legals que degraden el nostre entorn.

4. Hem de redoblar els esforços per aconseguir més índexs d’autocontenció laboral i,
per tant, hem de ser molt curosos en la gestió del sòl industrial que tenim: augmentant-
lo, si cal, però també ocupant-lo d’acord amb criteris clars de rendibilitat social fent una
aposta per les activitats productives de baix consum de sòl i de llocs de treball d’alt
coneixement.

5. Finalment, la necessitat d’un lideratge per fer possible una estratègia pròpia com a
territori, un projecte comunament acceptat i els instruments necessaris per portar-lo a
terme. Aquesta és una responsabilitat que recau principalment en les institucions
públiques de la comarca i en els partits polítics. 

Confio que tots i cadascun des de l’àmbit que ens pertoca sabrem estar a l’alçada dels
temps que vivim i farem front als reptes que, com a comunitat, tenim plantejats; per al
Garraf, avui, són del tot certes les paraules de Joan Vinyoli: «No la cançó perfecta, sinó
el crit que invoca Déu és necessari». Perquè ja no tenim temps per perdre: tots els qui
habitem el Garraf, anem en la mateixa barca.  

Joan Benet i Guardiola
Conseller comarcal d’Ordenació Territorial i Desenvolupament Econòmic del Garraf.
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5.1. Evolució de la població 

La construcció d’infraestructures de transport genera un impacte considerable sobre el
territori, que es concreta en diferents aspectes i que assoleix una rellevància més o
menys gran segons el caràcter de l’actuació de què es tracti, el rang i la dimensió i les
característiques de l’àmbit en el qual s’insereixi. En el cas de la comarca del Garraf,
s’observa que la construcció recent de l’autopista C-32 ha comportat transformacions
importants a la comarca, una integració molt més forta amb el nucli central metropolità
i un reforçament de l’especialització residencial, a més d’impulsar una expansió
demogràfica d’intensitat notable.

En efecte, les dades disponibles permeten d’apreciar el notable canvi de la dinàmica
demogràfica comarcal a partir de l’any 1992, en el qual va entrar en servei el tram inicial
Castelldefels-Sitges de l’autopista C-32, també anomenada autopista Pau Casals.
D’aquesta manera, la població del Garraf va passar de 62.904 persones, l’any 1975, a
78.903 l’any 1990, dades que representen un increment del 25,4 %, equivalent a una
taxa anual acumulativa de l’1,5 %. Aquest ritme de creixement resulta relativament
elevat si es compara amb la mitjana catalana o la que van assolir les set comarques de
la regió metropolitana de Barcelona (RMB)1 que, en el mateix període, van créixer a una
taxa anual del 0,6 % i del 0,5 %, respectivament.

Tanmateix, cal dir que la dinàmica demogràfica global de la RMB va estar
condicionada en bona part per la tendència regressiva que va començar a manifestar
el Barcelonès a partir de l’any 1980. De fet, entre 1975 i 1979 aquesta comarca
encara va seguir una pauta de creixement significativa, ja que va passar de 2,41
milions d’habitants a 2,61 milions. L’any 1990, però, el Barcelonès havia perdut
228.336 habitants respecte als valors del 1979 i se situava en una xifra de 2,38
milions de residents, cosa que comporta una reducció del 8,8 % en els 11 anys
transcorreguts entre 1979 i 1990.

En conseqüència, el comportament global de la RMB des del punt de vista demogràfic,
va estar marcat per aquesta pèrdua de població del nucli central metropolità. Entre les
sis comarques restants, el Garraf és una de les més dinàmiques, però superada per
altres dues, el Vallès Oriental, que és la que més va créixer entre 1975 i 1990 (32,5 %)
i el Maresme, amb un increment de població del 26,3 %. D’altra banda, dues comarques
més van assolir un percentatge de prop del 20 %, el Vallès Occidental (20,1 %) i el Baix
Llobregat (19,8 %). 

Per tant, de les set comarques metropolitanes, en el període 1975-1990, el Barcelonès
es va caracteritzar per l’inici d’una tendència recessiva a partir del 1980, i l’Alt Penedès
va assolir un creixement demogràfic superior a la mitjana de l’àmbit metropolità, però
sensiblement més baix que la resta de comarques (14 %). D’acord amb això, el Garraf
es va situar en una posició intermèdia entre les més dinàmiques (Vallès Oriental i
Maresme) i les que ja havien assolit un grau de maduresa relativament elevat, però
mantenien encara un potencial expansiu important. 

5. Estudi monogràfic: La incidència de la xarxa viària 
bàsica en l’ocupació del territori. 

El Garraf i l’autopista Pau Casals �

1 La regió metropolitana de Barcelona es considera integrada per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.



Es pot considerar que la posició geogràfica del Garraf, les seves condicions ambientals i
la considerable proximitat al nucli central de la RMB aportaven tots els factors necessaris
per aconseguir un fort impuls demogràfic ja als anys vuitanta, en la mateixa línia del que
es va apreciar en la comarca del Maresme. Tanmateix, els significatius problemes de
connexió que generava la xarxa viària existent –per la dificultat, la baixa qualitat i la
perillositat de la carretera existent– i les deficiències de la xarxa ferroviària, van fer que
l’expansió demogràfica del Garraf fos comparativament menys intensa.

A partir del començament de la dècada dels anys noranta i, especialment, després del
1993, s’aprecia amb claredat l’efecte de la millora de l’accessibilitat dels principals
nuclis de la comarca amb relació a Barcelona. Així, en el període 1990-1992, 
la població del Garraf es va mantenir pràcticament estacionària (va passar de 
78.903 habitants a 78.809, és a dir, es va reduir el 0,1 %). Aquesta evolució no difereix
de la que va seguir el conjunt de la RMB (que va perdre l’1,7 % de població), encara
que es va derivar del comportament del Barcelonès i, en menor mesura, del Vallès
Occidental. En canvi, la població de les quatre comarques restants –Alt Penedès, Baix
Llobregat, Maresme i Vallès Oriental– va augmentar.

Per tant, en l’interval 1990-1992, el Garraf va seguir una dinàmica demogràfica
comparativament desfavorable amb relació a la major part de les comarques de la RMB.
Contràriament, a partir del 1993, el Garraf destaca de manera clara com la comarca
metropolitana que va assolir el creixement demogràfic més intens. Si la comparació
s’amplia a les comarques de l’entorn de la RMB, la situació és similar, encara que una altra
de les comarques de la perifèria metropolitana –Baix Penedès– apareix amb un dinamisme
encara més intens. En aquest cas, però, el factor que hi va incidir sobretot va ser,
previsiblement, la construcció de l’autopista C-32, que quan va completar el seu traçat,
l’any 1998, va enllaçar al Vendrell amb l’autopista E-15 (anteriorment A-7).

Les dades referents a l’evolució de la població un cop que es va posar en servei la 
C-32 són força expressives de la incidència d’aquesta via en la dinàmica demogràfica
–i en altres aspectes, com es veurà després– de la comarca del Garraf. El gràfic 5.1.
permet d’apreciar com, a part del cas del Baix Penedès, ja esmentat, el creixement de
la població que va assolir el Garraf a partir de l’any 1992 va ser notablement superior
a qualsevol altra comarca tant de la RMB com del seu entorn.2

En concret, entre 1992 i 2004, la població resident a la RMB va augmentar el 9,4 %,
mentre que la de les set comarques de l’entorn metropolità es va incrementar el 23,9 %
(quadre 5.1.). La diferència de dinamisme entre aquests dos àmbits, per tant, va ser força
notable. A escala comarcal, les diferències també van ser considerables, ja que el Baix
Penedès, amb un creixement del 87,7 %, i el Garraf, amb el 55,1 %, van destacar
clarament de la resta. A continuació d’aquestes dues es van situar la Selva (amb un
percentatge del 37,6 %), el Vallès Oriental (31,2 %) i el Maresme (30,2 %).

En sentit contrari, dues comarques més –el Bages i la Conca de Barberà– van créixer
clarament per sota del valor mitjà del conjunt de les 14 considerades. El fet que va
marcar més l’evolució global, no obstant això, va ser la disminució de la població del
Barcelonès, com ja havia passat en anys anteriors, però encara amb més intensitat. De
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2 En aquest cas s’ha establert la comparació amb les set comarques de la RMB i les set que envolten aquesta àrea (Alt Camp,
Anoia, Bages, Baix Penedès, Conca de Barberà, Osona i Selva), ja que es pot considerar que la incidència de la xarxa bàsica
d’infraestructures desborda l’àmbit estricte de la RMB i genera efectes d’abast més ampli.



fet, entre 1990 i 2004 el Barcelonès va perdre 185.526 habitants, amb una reducció del
7,8 %, equivalent a una taxa anual acumulativa del –0,6 %.

En definitiva, doncs, el que s’aprecia com a tendència general a partir dels primers 
anys vuitanta és un procés progressiu d’expulsió de població des del nucli central
metropolità –principalment de Barcelona– cap a les comarques de l’entorn,
especialment les del litoral i el Vallès Oriental, amb un protagonisme destacat del Garraf
a partir de l’any 1993. Òbviament, sembla inevitable associar aquesta intensificació en
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Gràfic 5.1. Evolució de la població de les comarques de l’RMB i del seu entorn 
en números índex (1990-2004) �

Font: Idescat
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l’atracció de nous residents amb l’entrada en servei simultània del primer tram de
l’autopista C-32.

La desagregació de les dades comarcals entre els sis municipis que integren el Garraf
permet d’apreciar que, en termes relatius, van ser els tres més petits (Canyelles,
Cubelles i Olivella) els que van assolir un increment de població més important a partir
del 1990, mentre que Sant Pere de Ribes i Sitges van augmentar més que la mitjana
comarcal, però clarament per sota dels tres citats (quadre 5.2.). La capital comarcal, per
la seva banda, va seguir una dinàmica de creixement netament més lenta que la resta
de municipis, que en tot el període es va mantenir per sota del conjunt de la comarca.
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� Quadre 5.1. Evolució de la població de les comarques de la RMB i del seu entorn (1990-2004)

Població 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Alt Penedès 69.468 69.863 70.399 71.415 72.261 73.144
Baix Llobregat 613.474 610.192 616.595 628.323 637.398 642.889
Barcelonès 2.378.906 2.302.137 2.286.799 2.290.209 2.282.755 2.259.167
Garraf 78.903 76.915 78.809 82.363 85.905 88.816
Maresme 291.969 293.103 297.017 304.888 312.163 317.474
Vallès Occidental 655.002 649.699 654.055 665.266 674.345 680.655
Vallès Oriental 257.840 262.513 267.296 274.274 280.130 285.019
Total RMB 4.345.562 4.264.422 4.270.970 4.316.738 4.344.957 4.347.164
Alt Camp 34.526 34.016 34.012 34.346 34.491 34.722
Anoia 82.455 82.450 83.185 84.340 85.408 86.463
Bages 152.557 152.177 152.403 153.171 153.673 153.928
Baix Penedès 38.132 38.080 39.238 41.437 43.905 46.119
Conca de Barberà 18.417 18.001 17.982 18.156 18.329 18.399
Osona 118.285 117.442 118.103 120.169 121.135 122.065
Selva 100.220 98.255 99.386 102.789 104.589 106.338

Perifèria RMB 544.592 540.421 544.309 554.408 561.530 568.034
Total 14 comarques 4.890.154 4.804.843 4.815.279 4.871.146 4.906.487 4.915.198
Total Catalunya 6.165.632 6.059.494 6.082.030 6.158.677 6.208.581 6.226.869

Font: Idescat

� Quadre 5.2. Evolució de la població dels municipis del Garraf (1990-2004)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Canyelles 691 730 762 837 1.011 1.140
Cubelles 2.984 3.149 3.400 3.755 4.151 4.456
Olivella 347 401 422 500 586 767
Sant Pere de Ribes 13.991 13.662 14.157 15.373 16.518 17.391
Sitges 13.550 13.109 13.889 14.559 15.371 16.107
Vilanova i la Geltrú 47.340 45.864 46.179 47.339 48.268 48.955

Total comarca 78.903 76.915 78.809 82.363 85.905 88.816

Font: Idescat



Al gràfic 5.2. es representa l’evolució de la població dels sis municipis i del conjunt del Garraf
en números índex (1991=100), a l’efecte d’establir una comparació en termes homogenis.
Com es pot apreciar, els municipis d’Olivella, Canyelles i Cubelles, per aquest ordre, són els
que segueixen una línia clarament més expansiva. Tanmateix, en valors absoluts, el conjunt
d’aquests tres municipis, entre 1991 i 2004, va créixer poc més de 10.000 habitants, xifra
similar a la que va augmentar Sitges (10.063 persones) i inferior al creixement de Sant Pere
de Ribes (11.618 persones) i de Vilanova i la Geltrú (13.545 habitants). 

En tot cas, sembla clar que es pot afirmar que la construcció de la nova via va tenir un
impacte considerable sobre la dinàmica demogràfica de tots els municipis del Garraf,
tant en termes absoluts com relatius, amb una incidència més forta en els més petits,
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1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

73.196 74.566 76.018 77.622 79.712 82.678 86.306 89.444
643.419 654.958 666.173 678.724 692.260 710.612 730.111 741.024

2.131.378 2.117.496 2.114.697 2.096.571 2.105.302 2.130.092 2.192.450 2.193.380
90.435 96.032 99.779 103.467 107.147 111.816 117.436 122.229
318.891 329.488 337.596 345.423 355.714 366.782 377.608 386.573
685.600 695.910 705.288 717.181 731.844 751.049 773.800 790.432
285.129 295.399 302.170 309.459 318.434 329.594 340.546 350.566

4.228.048 4.263.849 4.301.721 4.328.447 4.390.413 4.482.623 4.618.257 4.673.648
34.403 34.546 35.028 35.443 35.777 36.639 37.744 38.824
86.964 87.984 88.637 89.876 92.263 95.103 98.581 101.748

152.586 152.635 153.123 153.776 155.118 157.870 161.561 165.123
47.550 50.597 53.436 56.843 60.369 64.612 69.083 73.665
18.285 18.258 18.335 18.541 18.780 19.163 19.401 19.589

122.923 124.320 125.511 126.853 129.455 132.601 135.871 138.630
104.833 108.816 112.274 115.648 119.906 125.515 131.730 136.738

567.544 577.156 586.344 596.980 611.668 631.503 653.971 674.317
4.795.592 4.841.005 4.888.065 4.925.427 5.002.081 5.114.126 5.272.228 5.347.965
6.090.040 6.147.610 6.208.817 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1.291 1.534 1.684 1.838 2.008 2.268 2.485 2.808
4.715 5.390 5.918 6.497 7.028 7.733 8.548 9.549

954 1.051 1.165 1.319 1.443 1.552 1.737 2.011
18.695 20.213 21.057 21.976 22.902 23.823 24.741 25.280
16.801 17.600 18.546 19.448 20.345 21.377 22.625 23.172
47.979 50.244 51.409 52.389 53.421 55.063 57.300 59.409

90.435 96.032 99.779 103.467 107.147 111.816 117.436 122.229



que són els que més se separen –a l’alça– de la mitjana comarcal. De tota manera, cal
tenir en compte que algunes de les urbanitzacions existents en aquests municipis van
experimentar una notable millora en la seva comunicació amb el nucli metropolità amb
l’entrada en servei de la nova via C-32.

Com s’ha vist, els tres municipis amb un pes relatiu més gran –Vilanova i la Geltrú, Sant
Pere de Ribes i Sitges– són els que més van augmentar la població en termes absoluts
amb posterioritat al 1991 i, lògicament, atenent al seu pes relatiu –entre els tres aplegaven
el 88,3 % de la població comarcal, l’any 2004–, són els que van condicionar en major
mesura la dinàmica global de la comarca. En conjunt, tal com s’ha assenyalat, el ritme
d’expansió demogràfica del Garraf a partir dels primers anys noranta va ser notablement
més intens que el de la resta de les comarques de la RMB i del seu entorn i, es podria
afegir, que de totes les comarques catalanes,3 amb l’excepció, ja assenyalada, del Baix
Penedès. 

Com s’ha vist, les dades presentades situen la capital comarcal amb un nivell inferior
de dinamisme demogràfic que els altres dos municipis amb més pes de la comarca.
Això, però, requereix una matisació, ja que les xifres basades en la divisió administrativa
amaguen de vegades dinàmiques de caràcter funcional que no s’ajusten a aquest tipus
de divisió. En el cas del Garraf, es registra una situació d’aquest tipus que afecta els
municipis de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes i a la qual es pot imputar una certa
incidència en els valors estadístics utilitzats.

En efecte, dins del municipi de Sant Pere de Ribes, s’integra un nucli de població de
desenvolupament recent –les Roquetes, consolidat a partir de la dècada dels anys
seixanta– que va créixer vinculat principalment al procés d’industrialització de la capital
comarcal i amb una relació funcional predominant amb aquest nucli. Això fa que, a
efectes estadístics, el creixement de les Roquetes s’inclogui en el municipi de Sant
Pere de Ribes, per més que, des d’un punt de vista pràctic, guarda una relació molt
més clara amb Vilanova i amb el seu mercat de treball.

Si es considera que el nucli de les Roquetes va passar de 7.634 habitants l’any 1991
a 12.629 el 2004 i que en aquest darrer exercici representava pràcticament el 50 % de
la població de Sant Pere de Ribes, sembla clar que una part important del dinamisme
demogràfic imputat a aquest municipi es deriva del creixement de les Roquetes, el qual,
al seu torn, esta induït principalment per la capital comarcal. Amb aquestes precisions,
es pot constatar que, si es prenguessin en consideració els efectes d’aquestes dades,
la dinàmica demogràfica de Sant Pere de Ribes s’aproximaria més a la de Sitges i a la
mitjana comarcal i, en sentit contrari, també ho faria Vilanova i la Geltrú, que se situaria
en una posició més propera a la del conjunt de la comarca.

Un darrer aspecte que és important d’assenyalar és la naturalesa del creixement
demogràfic assolit per la comarca a partir dels primers anys noranta. En efecte, el
predomini del component migratori en l’increment de la població és força acusat, 
ja que, si es desagreguen les xifres globals d’augment dels residents entre els 
dos components que les integren, del creixement de 5.099 habitants de la població 
del Garraf entre 1986 i 1991, únicament 752 van correspondre a la part vegetativa i
4.347 es van derivar del component migratori (és a dir, del 7,1 % d’increment tan sols
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3 A més, les dues que apareixen a continuació en el total català pertanyen també al conjunt considerat (es tracta de la
Selva i del Vallès Oriental).



poc més d’un punt va procedir del moviment vegetatiu i una mica més de sis punts 
van derivar del saldo migratori).

Entre 1991 i 1996 la població va augmentar el 17,6 %, valor en el qual la participació
del saldo vegetatiu va ser de vuit dècimes percentuals, mentre que el component
migratori hi aportava els 16,8 punts restants. Igualment, si es descompon el percentatge
del 18,5 % d’increment demogràfic del Garraf entre 1996 i 2001 entre els dos conceptes,
17,3 punts van derivar del saldo migratori i 1,2 punts, del moviment vegetatiu. La
intensitat del flux d’entrada de residents al llarg del període 1991-2001 va ser, per tant,
força remarcable.

Un aspecte relatiu a aquest flux migratori que també mereix ser considerat és la presència
relativament elevada de ciutadans europeus comunitaris entre els immigrants de
nacionalitat estrangera que han fixat la residència a la comarca els darrers anys. Les dades
corresponents a l’any 1996 indiquen que la presència de residents estrangers al Garraf era
encara relativament baixa, tot i que superava la mitjana catalana, ja que representaven el
2,3 % de la població, en tant que per al conjunt de Catalunya assolien una proporció de
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Quadre 5.3. Distribució de la població del Garraf i de Catalunya 
per nacionalitats (1996-2004) �

Font: INE

Any 2004 Pobl. total Espanyols Estrangers Europeus UE (25)

Canyelles 2.808 2.608 200 134 88
Cubelles 9.549 8.823 726 292 196
Olivella 2.011 1.756 255 184 175
Sant Pere de Ribes 25.280 22.818 2.462 1.029 846
Sitges 23.172 19.233 3.939 2.097 1.941
Vilanova i la Geltrú 59.409 54.577 4.832 1.514 739
Garraf 122.229 109.815 12.414 5.250 3.985
Catalunya 6.813.319 6.170.473 642.846 146.756 89.143

Any 2001

Canyelles 2.008 1.943 65 49 33
Cubelles 7.028 6.746 282 178 69
Olivella 1.443 1.338 105 73 69
Sant Pere de Ribes 22.902 21.695 1.207 628 539
Sitges 20.345 18.258 2.087 1.379 1.309
Vilanova i la Geltrú 53.421 51.844 1.577 424 312
Garraf 107.147 101.824 5.323 2.731 2.331
Catalunya 6.361.365 6.104.111 257.254 62.923 49.004

Any 1996

Canyelles 1.291 1.278 13 7 7
Cubelles 4.715 4.648 67 30 15
Olivella 954 934 20 9 9
Sant Pere de Ribes 18.695 18.243 452 260 247
Sitges 16.801 15.770 1.031 665 624
Vilanova i la Geltrú 47.979 47.501 478 159 139
Garraf 90.435 88.374 2.061 1.130 1.041
Catalunya 6.090.040 59.992.251 97.789 30554 27.430



l’1,6 %. D’altra banda, els ciutadans de la Unió Europea a la comarca aportaven quelcom
més de la meitat de la xifra global d’estrangers, amb un percentatge de l’1,2 % dels
residents totals, en tant que en el total de Catalunya eren del 0,5 %, és a dir, menys de la
tercera part de l’1,6 % que representaven els residents estrangers (quadre 5.3.).

A partir del 1996 la presència de ciutadans estrangers entre els habitants de Catalunya
segueix un ritme ascendent d’intensitat considerable, de manera que l’any 2001 la
participació d’immigrants amb nacionalitat estrangera en la població catalana era ja del
4,1 %. Al Garraf el seu pes en la població era quasi un punt percentual superior a la
mitjana catalana, en concret el 5 %. La presència de ciutadans de la Unió Europea en
el conjunt de la població del Garraf, però, era del 2,2 % i representava el grup principal
dels immigrants, mentre que en el conjunt de Catalunya era únicament de l’1 %.

Les dades corresponents a l’exercici del 2004 posen de manifest la important velocitat
a la qual ha crescut la immigració els darrers anys, ja que en el total català els
estrangers van arribar a un percentatge del 9,5 % de la població total, mentre que en el
Garraf assolien el 10,2 % dels habitants. Pel que fa als immigrants de nacionalitats de 
la Unió Europea, el pes en la població catalana era de l’1,3 %, mentre que en el Garraf
se situava en el 3,33 %. Aquestes xifres evidencien, per tant, un factor diferencial
significatiu entre els residents estrangers de la comarca, com és l’elevada presència de
ciutadans de la Unió Europea.

Entre els municipis del Garraf, d’acord amb les dades més recents –any 2004–, Sitges
és el que té una participació més elevada de residents de nacionalitat estrangera, amb
un percentatge del 17 %, xifra que representa quasi set punts més que la mitjana
comarcal. Igualment, s’ha de ressenyar el pes elevat que tenen dins d’aquests residents
els ciutadans de la Unió Europea, que l’any 2004 eren quasi la meitat (49,3 %) dels
habitants de nacionalitat estrangera.

5.2. Modificacions en l’estructura de la base demogràfica

Lògicament, una variació de la base demogràfica comarcal, que ha comportat un
creixement superior al 55 % en poc més d’una dècada, pot provocar transformacions
significatives en les característiques socioeconòmiques de la població. En aquest
sentit, es poden valorar aspectes com el nivell de qualificació dels residents, el seu
estatus socioprofessional, la professió, l’estructura d’edats i sexe i les variacions
generals en el nivell de renda.

Pel que fa a la primera d’aquestes qüestions, en el quadre 5.4. es resumeixen, per als
anys 1991, 1996 i 2001, les dades del nivell de formació de la població de 10 anys i més
del Garraf i es comparen, en termes relatius, amb les del conjunt de Catalunya i de la
regió metropolitana de Barcelona. El fet més significatiu que es pot destacar sobre 
la base d’aquestes dades és l’augment considerable dels segments de població dels
nivells educatius més elevats en tots els àmbits territorials, però que s’ha enregistrat de
manera força més intensa en el cas del Garraf. 

Així, la proporció de la població del Garraf de 10 i més anys amb estudis superiors de
diplomatura, llicenciatura o doctorat va augmentar del 7,2 % al 14,1 % entre els anys
1991 i 2001, és a dir, va avançar quasi set punts percentuals, en tant que en el conjunt
de la RMB aquest grup va augmentar cinc punts percentuals en el mateix període, i en
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el conjunt de Catalunya l’increment va ser de 4,5 punts percentuals. En sentit contrari, el
percentatge del mateix conjunt de població amb els nivells més baixos d’instrucció
–analfabets i sense estudis o únicament amb estudis de primer grau– va disminuir,
entre 1991 i 2001, 22 punts percentuals a la comarca del Garraf, mentre que a la RMB
la disminució en el pes relatiu d’aquest segment de població va ser de 14,7 punts
percentuals i en el total de Catalunya, de 15,8 punts percentuals. 

En definitiva, d’aquestes dades es desprèn que l’increment notable de la base
demogràfica del Garraf en el període 1991-2001 va comportar una transformació
significativa quant al nivell de formació de la població, amb un increment apreciable dels
grups amb un grau d’instrucció més alt –que el 2001 mantenien un pes clarament superior
a la mitjana catalana, quan en l’any inicial del període es donava la situació inversa– i una
reducció paral·lela dels grups amb un nivell educatiu més baix. D’altra banda, sembla
raonable suposar que aquesta dinàmica s’hagi mantingut els anys posteriors.

Una evolució similar s’aprecia quan es considera l’evolució seguida per la població
ocupada segmentada segons la professió. En el quadre 5.5. es presenta aquesta
informació per a la comarca, així com per al conjunt de la RMB i per al total de
Catalunya, per poder establir comparacions tant en termes absoluts com amb relació
a la dinàmica seguida en cada cas. Sobre la base d’aquestes dades es pot constatar
que el pes relatiu dels grups que es poden associar a un perfil professional de més
qualificació va augmentar apreciablement al Garraf entre els anys 1991 i 2001, mentre
que es va mantenir relativament estable el dels segments intermedis i es va reduir
sensiblement el dels ocupats amb un nivell professional més baix.

Així, si es consideren conjuntament els grups del personal directiu de les empreses i
l’administració i el dels tècnics i professionals, identificant-los amb el segment més
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Font: Idescat

Any 2001
Garraf 2,00 10,00 27,00 25,50 4,80 4,70 11,90 6,90 7,20 96.571
RMB 2,30 11,90 24,90 24,30 5,50 5,50 11,70 6,40 7,50 3.964.209
Catalunya 2,30 11,50 26,20 25,60 5,40 5,30 11,00 6,10 6,60 5.724.420

Any 1996
Garraf 1,60 17,90 34,90 16,90 4,80 3,50 10,10 5,40 4,90 81.568
RMB 1,90 16,60 33,20 15,50 6,40 4,70 10,80 5,50 5,40 3.852.416
Catalunya 1,70 16,00 35,70 15,90 6,30 4,40 10,00 5,20 4,80 5.539.012

Any 1991
Garraf 2,40 16,80 41,80 19,90 3,60 1,80 6,50 4,40 2,80 68.469
RMB 2,30 17,70 33,80 21,60 4,80 2,80 8,10 4,70 4,20 3.835.691
Catalunya 2,30 16,80 36,70 21,30 4,60 2,60 7,50 4,60 3,60 5.441.582

ESO, EGB, Batxillerat

Quadre 5.4. Població segons nivell d’instrucció. Població de 10 anys i més (%) �
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elevat; els empleats administratius, els treballadors de serveis, i els treballadors
qualificats d’activitats primàries, de les indústries i de la construcció, com a nivell
intermedi; i els operaris d’instal·lacions i maquinària, muntadors i treballadors no
qualificats, com a segment professional més baix, es pot comprovar que l’evolució
seguida pel Garraf en el període 1991-2001 situa la comarca en una posició més
favorable que la del conjunt de la RMB i de Catalunya.

De fet, l’any 2001 el Garraf mantenia una participació del 36,4 % en el grup que s’ha
considerat de nivell professional més alt, dada que representava vuit dècimes
percentuals més que el valor mitjà de la RMB i 2,7 punts més que la mitjana de
Catalunya. En el cas del segment intermedi, el pes amb el qual apareixia representat
aquest grup en la comarca era el mateix que el corresponent al conjunt de Catalunya i
1,7 punts percentuals inferior al de la RMB. En contrapartida, el percentatge d’ocupats
inclosos en el grup professional més baix al Garraf era 2,8 punts percentuals i 2,6 punts
inferior, respectivament, que el valor mitjà de Catalunya i de la RMB.

Des d’un punt de vista dinàmic, es pot apreciar que l’evolució seguida pel Garraf entre 1991
i 2001 va comportar un increment significatiu del percentatge d’ocupats del grup
professional més alt, davant d’una tendència decreixent en els dos àmbits de referència.
D’aquesta manera, mentre que aquest grup va augmentar 2,8 punts percentuals a la
comarca, va disminuir 3,8 punts a la RMB i 3,1 punts en el total de Catalunya. La situació
contrària s’observa pel que fa al pes relatiu dels ocupats inclosos en el grup professional
més baix, que en el cas de la comarca va disminuir  2,3 punts percentuals, en tant que per
al conjunt de la RMB l’evolució va seguir la mateixa pauta, però amb una reducció d’1,2 punts
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Font: Idescat

Any 2001
Garraf 10,90 12,70 12,80 10,00 16,00 1,10 17,10 10,10 9,10 0,10 48.525
RMB 8,65 12,70 14,23 11,44 14,53 0,64 15,89 12,23 9,60 0,09 1.951.615
Catalunya 8,70 11,80 13,20 10,70 14,60 1,80 17,10 12,50 9,50 0,10 2.815.126

Any 1996
Garraf 10,80 14,00 16,60 4,70 14,40 2,10 17,00 13,30 7,10 0,00 32.884
RMB 9,39 13,58 20,14 5,08 11,99 0,85 15,15 15,79 7,99 0,04 1.509.502
Catalunya 9,30 12,70 18,20 4,70 12,20 2,80 16,30 15,70 8,00 0,10 2.204.652

Any 1991
Garraf 9,70 9,60 14,30 3,20 15,00 3,00 23,60 14,10 7,40 0,10 27.213
RMB 8,64 10,61 20,12 3,88 12,31 1,01 20,35 15,41 7,55 0,12 1.579.805
Catalunya 8,60 10,00 18,20 3,50 12,10 3,50 21,40 15,20 7,50 0,20 2.255.430

� Quadre 5.5. Ocupats per professió (%). Població de 16 anys i més
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percentuals, i en el total català la disminució va ser de 7 dècimes percentuals. En el segment
professional intermedi, la proporció va baixar 8 dècimes percentuals al Garraf, mentre que en
els dos àmbits de referència augmentava notablement (quasi cinc punts a la RMB i quasi
quatre punts al conjunt català).

Una valoració semblant s’obté si es considera la distribució dels ocupats segons la
condició socioeconòmica l’any 2001, d’acord amb la classificació que es recull al
quadre 5.6. La informació presentada en aquest quadre permet de constatar que el
percentatge dels ocupats que s’inclou en els grups d’empresaris no agraris, de
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Font: Idescat

Quadre 5.6. Ocupats per condició socioeconòmica (%).
Població de 16 anys i més (any 2001) �

Garraf RMB Catalunya

Empresaris agraris amb assalariats 0,20 0,08 0,30

Empresaris agraris sense assalariats 0,30 0,17 0,90

Membres de cooperatives agràries 0,00 0,01 0,00

Directors i caps d’empreses 
o explotacions agràries

0,00 0,01 0,00

Resta de treballadors d’explotacions
agràries

0,70 0,43 1,00

Professionals, tècnics i assimilats que
exerceixen l’activitat per compte
propi, amb assalariats o sense

3,20 3,20 2,90

Empresaris no agraris amb
assalariats

6,80 5,03 5,60

Empresaris no agraris sense
assalariats

6,40 6,39 6,70

Membres de cooperatives no
agràries

0,30 0,35 0,30

Directors i gerents d’establiments no
agraris, alts funcionaris de l’Adm.
pública

4,10 3,90 3,40

Professionals, tècnics i assimilats
que exerceixen l’activitat per compte
d’altri

17,20 17,89 16,60

Professionals en ocupacions
exclusives de l’Adm. pública

0,20 0,23 0,20

Resta del personal administratiu i
comercial

21,10 22,58 21,30

Resta del personal dels serveis 12,50 12,29 11,80

Contramestres capatassos 
d’establiments no agraris

1,20 1,26 1,20

Operaris qualitificats i especialitzats
d’establiments no agraris

22,10 22,60 23,70

Operaris sense espec.
d’establiments no agraris

3,40 3,21 3,40

Professionals de les forces armades 0,10 0,09 0,10

No classificables per condició
socioeconòmica

0,20 0,28 0,30

Total 48.525 1.951.615 2.815.126



directius i gerents d’empreses, d’alts funcionaris i de tècnics i professionals al Garraf és
superior pràcticament en tots els casos a la participació d’aquests mateixos grups en
el conjunt de la regió metropolitana i de Catalunya.

En conseqüència, el conjunt de dades analitzades permet d’afirmar que el notable
increment enregistrat en la població del Garraf a partir dels primers anys noranta,
imputable principalment a la millora de l’accessibilitat que va aportar la construcció de
l’autopista C-32, va comportar una transformació de la base demogràfica comarcal, en
el sentit de reforçar el pes dels segments socioeconòmics més elevats, fet que es pot
atribuir a l’arribada d’un volum important de residents de qualificació elevada i d’un
nivell de renda alt, atrets per la qualitat ambiental dels municipis de la comarca. Una
altra dada que completa aquest panorama és l’evolució en termes reals del PIB
comarcal, que entre 1990 i 2001 va augmentar en un percentatge de més de sis punts
respecte al valor mitjà de l’economia catalana.

Igualment, es pot constatar que el flux de nous residents va influir en l’estructura
d’edats de la població comarcal, fet que es pot atribuir a les modificacions en el model
familiar derivades de l’entrada de nova població en el període considerat, d’acord amb
el que s’ha vist en l’apartat anterior. D’aquesta manera, si se superposa la piràmide de
població del Garraf sobre la del conjunt de Catalunya els anys 1991 i 2001 es pot
apreciar que en el primer d’aquests exercicis hi ha un paral·lelisme considerable entre
les figures d’ambdós àmbits territorials i les diferències es troben principalment en les
franges més baixes de població, de 0 a 15 anys (gràfic 5.3.).

En canvi, en les piràmides demogràfiques del 2001, si bé continuen reflectint una
estructura d’edats i sexe relativament similar, es perceben diferències bastant més
rellevants. Bàsicament, aquestes diferències s’observen en els trams d’edats
compresos entre els 29 i 44 anys, i també en la població infantil menor de 14 anys
(gràfic 5.4.). En totes aquestes cohorts la proporció que assoleix la població del
Garraf supera el pes del conjunt de Catalunya, en algun cas de manera prou
significativa.
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� Gràfic 5.3. Piràmide de la població de Catalunya i el Garraf, any 1991 (en %)
Font: Idescat

0–2

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

0 2 4 6 8 10

Edat

GARRAF CATALUNYA

–4–6–8–10

HOMES DONES



Aquestes dades corroboren els aspectes remarcats fins ara, en la mesura que revelen
l’entrada en la comarca al llarg de la dècada dels anys noranta d’unitats familiars de mitjana
edat, atretes per unes condicions ambientals favorables i amb un nivell de renda
suficientment elevat per accedir a un mercat immobiliari que, com es veurà, ha mantingut
un nivell de preus notablement alt. Evidentment, s’ha d’entendre com el perfil majoritari de
les famílies implantades al Garraf durant aquest període, però no exclou altres models.

5.3. Mobilitat

Les dades referents als desplaçaments per motiu de treball que efectuen els habitants
d’un determinat àmbit territorial i les que es generen per l’atracció de treballadors
procedents d’altres àrees, proporcionen una informació d’interès notable, ja que
permeten d’analitzar les relacions dels ocupats i del mercat de treball local amb altres
àmbits. D’una banda, aquestes dades permeten de conèixer la relació de la població
amb el mercat de treball local i els desplaçaments a l’exterior efectuats pels ocupats
residents i, de l’altra, fan possible determinar els llocs de treball existents en la zona
analitzada que són ocupats per treballadors procedents d’altres àrees.

Un primer element de referència és el saldo global d’entrades i de sortides que
s’enregistra a la zona considerada –en aquest cas, la comarca del Garraf–, indicador
que situarà la comarca com a àmbit d’atracció o d’expulsió neta d’ocupats. D’aquesta
manera, es poden posar en relació els fluxos de sortida i d’entrada de treballadors en
aquesta àrea i les importàncies relatives d’ambdós corrents.

Com a indicadors de síntesi d’aquests moviments és usual utilitzar dos índexs:

� L’índex d’autocontenció, que es defineix com el percentatge dels residents
ocupats de la comarca que treballen dins aquest mateix àmbit, és a dir, que no
es desplacen fora del Garraf per treballar.

� L’índex d’autosuficiència, que es calcula com a percentatge dels llocs de treball
existents a la comarca i que estan ocupats per treballadors residents.
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Gràfic 5.4. Piràmide de la població de Catalunya i el Garraf, any 2001 (en%) �
Font: Idescat
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Ambdós indicadors proporcionen informació complementària, en la mesura que l’índex
d’autocontenció permet de diferenciar els residents que treballen dins la comarca o fora
d’aquest àmbit, en tant que l’índex d’autosuficiència revela la part de l’ocupació
existent en la comarca que és coberta amb mà d’obra que hi resideix. Lògicament, en
una valoració més detallada, aquests mateixos indicadors també poden ser elaborats i
utilitzats per als municipis de la comarca.

El primer aspecte que posen de manifest les dades de mobilitat obligada per motiu 
de treball per al Garraf és el considerable saldo negatiu que hi ha entre els moviments de
sortida i d’entrada, que l’any 2001 proporcionaven una diferència amb un valor de –13.107
desplaçaments, derivats de més de 17.000 sortides cap a altres comarques i prop de
4.000 entrades procedents d’altres comarques (quadre 5.7.). D’altra banda, també cal
assenyalar la progressió notable en el període 1991-2001 d’aquest indicador, ja que aquest
mateix saldo era de –2.448 moviments l’any inicial d’aquest període, havia pujat fins a
–6.401 moviments l’any 1996, i va superar els 13.000 el 2001, tal com s’ha vist.

En conseqüència, és clar que l’entrada de nova població al Garraf després dels primers
anys noranta va anar acompanyada d’un increment intens de la mobilitat, derivat
principalment de l’augment destacat de sortides de residents ocupats en altres
comarques –principalment el Barcelonès i, a distància considerable, el Baix Llobregat i
l’Alt Penedès. En comparació, els desplaçaments interns van seguir un ritme de
creixement molt més moderat, ja que van passar de 22.352 l’any 1991 a 31.483 l’any
2001, dades que comporten un augment del 41 %, davant de l’augment del 250 % dels
desplaçaments a altres comarques. En definitiva, es pot vincular l’important increment
dels desplaçaments a l’exterior –que van passar de 4.861 a 17.042 entre els anys 1991
i 2001– a la millora de l’accessibilitat de la comarca, que va facilitar l’opció de mantenir
la residència en algun dels municipis de la comarca i treballar al Barcelonès, al Baix
Llobregat o a altres comarques. L’evolució dels dos indicadors definits abans reflecteix
prou bé la dinàmica seguida. Així, l’índex d’autocontenció va seguir una pauta
decreixent força accentuada al llarg dels anys noranta, de manera que el seu valor l’any
1991 era del 82,1 %, mentre que l’any 1996 havia baixat fins al 71,4 % i l’any 2001 va
continuar la dinàmica descendent (64,9 %).

La interpretació d’aquests valors, d’acord amb la definició que s’ha fet d’aquest
indicador, és immediata: en el període considerat el percentatge dels ocupats totals
domiciliats al Garraf que treballen a la mateixa comarca s’ha reduït notablement o, el que
és el mateix, els treballadors residents al Garraf que ocupen un lloc de treball en altres
comarques va passar del 17,9 % l’any 1991 al 35,1 % l’any 2001. Lògicament, aquest
fet immediatament es vincula amb l’important flux de residents arribats a la comarca en
aquests anys que ja disposaven d’un lloc de treball –principalment al Barcelonès, al Baix
Llobregat i a l’Alt Penedès–, en molts casos de qualificació elevada, i que cercaven
combinar la qualitat de l’entorn amb un grau raonable d’accessibilitat al treball.

En contrapartida, l’altre indicador al qual s’ha fet referència, l’índex d’autosuficiència,
va mantenir una estabilitat considerable al llarg de l’interval temporal considerat, ja que
l’any 1991 assolia el 90,3 %, l’exercici del 1996 havia baixat lleugerament, fins a assolir
un percentatge del 88,7 %, i el 2001 es mantenia en una xifra molt similar, en concret
del 88,9 %. Això vol dir que al començament d’aquest període únicament el 9,7 % dels
llocs de treball del Garraf estaven ocupats per treballadors domiciliats fora de la
comarca i que tant l’any 1996 com el 2001 la modificació d’aquest aspecte va ser molt
moderada, ja que es va passar a percentatges al voltant de l’11 %. 
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En conseqüència, tot i que el nombre total de llocs de treball existents al Garraf 
va augmentar sensiblement entre els anys 1991 i 2001, l’atracció de treballadors
procedents d’altres comarques va ser relativament moderada, ja que els desplaçaments
d’ocupats procedents de l’exterior va passar de poc més de 2.400 a una mica menys
de 4.000 en el període considerat, mentre que els ocupats totals van augmentar de
10.653.

D’altra banda, la distribució sectorial dels llocs de treball totals que es van generar al
Garraf els anys considerats posa de manifest que es va reduir l’ocupació en els sectors
agrícola i industrial, mentre que l’ocupació a la construcció i els serveis va tenir un
increment net  d’una mica més de 1.500 llocs de treball en el primer sector i de quasi
9.800 en les activitats terciàries.

Tenint en compte les característiques del teixit productiu comarcal, sembla raonable
inferir que el gruix de l’ocupació creada al sector terciari va correspondre a activitats de
serveis adreçades principalment a la població resident i, en menor mesura, als visitants
turístics. D’altra banda, el conjunt d’informació considerada posa de manifest amb
claredat el procés de reforçament de l’especialització residencial de la comarca, en la
mesura que apareix com a àmbit d’atracció de residents procedents d’altres zones,
que en una proporció important disposaven d’un lloc de treball en el punt d’origen i que
van desplaçar el seu domicili a algun dels municipis del Garraf atrets per la qualitat de
l’entorn i per les millores de l’accessibilitat. 

Una altra informació que incorporen les dades de mobilitat, com és el mitjà de transport
utilitzat en els desplaçaments, evidencia també la importància que va tenir en la
transformació de la comarca la construcció de l’autopista C-32. Així, si s’analitza
l’evolució seguida pel nombre de desplaçaments generats al Garraf efectuats en
transport col·lectiu o en vehicle particular, es constata que l’evolució d’ambdós grups
segueix una pauta diferent.

En concret, l’any 1991, el nombre de desplaçaments a altres comarques efectuat en
transport privat era de 2.603 i els realitzats en transport col·lectiu, de 2.035, és a dir,
que els moviments en vehicle particular superaven el 28 % els que empraven el
transport públic. L’any 2001, 7.228 desplaçaments es feien en transport individual 
i 4.832, en transport col·lectiu. S’afegien també –informació inexistent l’any 1991–
1.049 moviments més que combinaven els dos sistemes de transport (quadre 5.7.).

Aquesta evolució comporta que, prescindint del darrer grup, usuari dels dos tipus de
transport, els moviments realitzats en transport privat van augmentar el 178 % i els
efectuats en transport col·lectiu,  el 137 %, amb la qual cosa va augmentar la diferència
entre ambdós sistemes i els desplaçaments en vehicles particulars van representar 
un 50 % més que els moviments en transport públic. En conseqüència, malgrat les
notables millores experimentades en els diferents tipus de transport públic que donen
servei a la comarca –especialment en la freqüència i la qualitat de les connexions
ferroviàries– els desplaçaments efectuats en mitjans de transport privats van créixer de
manera sensiblement més intensa que els realitzats en transport col·lectiu.

Aquest fet aporta un element de referència més amb relació al paper que cal atribuir a
la posada en servei de l’autopista C-32 en les transformacions experimentades per la
comarca a partir dels primers anys noranta. Es pot afegir que, a més, ha tingut lloc
malgrat l’efecte dissuasiu que es pot atribuir a l’elevat peatge que recau sobre els
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usuaris d’aquesta via –com, d’altra banda, passa també en una part considerable de la
xarxa viària bàsica catalana.

Si es calculen per als sis municipis del Garraf els dos mateixos índexs comentats per al
conjunt de la comarca –autocontenció i autosuficiència–, es pot constatar que la
dinàmica seguida en tots els municipis és la mateixa que en el conjunt comarcal, tot i
que en aquest cas els indicadors s’obtenen sobre les xifres dels desplaçaments que es
fan des de cada municipi a tota la resta –tant de la comarca com d’altres comarques–,
amb la qual cosa seria factible trobar divergències.

En tot cas, per als principals municipis de la comarca, la disminució del valor de l’índex
d’autocontenció entre 1991 i 2001 va ser força marcada, especialment a la capital
comarcal i a Sitges (15 i 17,5 punts percentuals, respectivament). En el cas de Sant
Pere de Ribes el descens apreciable va ser més moderat –8,5 punts percentuals–, tot
i que el valor de l’indicador era sensiblement més baix que per als altres dos municipis
esmentats, fet que es pot atribuir, almenys en part, a la integració d’una part important
de la població de Sant Pere –la que resideix a les Roquetes– al mercat de treball de
Vilanova i la Geltrú.

Per a la resta, l’increment registrat pels desplaçaments per motiu de treball originats en
aquestes localitats i amb destinació Barcelona en el període 1991-2001 va ser molt
considerable. En el cas de Sant Pere de Ribes es va passar de 484 moviments a 1.318
(per tant, van augmentar el 172 %), per als residents a Sitges es va passar de 799
desplaçaments a 2.268 (amb un creixement del 184 %) i en el cas de Vilanova i la Geltrú
els 1.110 moviments de l’any 1991 es van convertir en 2.574 al final del període (un
132 % més).

Els tres municipis més petits de la comarca també van seguir una dinàmica similar,
cadascú amb les seves singularitats, però, en tot cas, si s’agreguen els desplaçaments
dels tres amb destinació a Barcelona, es va passar de 212 l’any 1991 a 806 l’any 2001.
La taxa de creixement, doncs, va ser del 280 %, que representa un augment superior
al dels nuclis més importants, si bé, lògicament, la seva incidència en els resultats
comarcals és molt més minsa.

De la mateixa manera que s’aprecia un clar paral·lelisme entre la dinàmica seguida pels
sis municipis de la comarca pel que fa a l’evolució de l’indicador d’autocontenció –cosa
que invalida qualsevol possible hipòtesi de comportaments molt dispars entre els casos
individuals– també apareix una situació similar pel que fa a l’índex d’autosuficiència. 
En aquest cas, l’indicador mostra una considerable estabilitat, dins una pauta
moderadament decreixent en els casos de Sitges i Vilanova i la Geltrú, mentre que en
els municipis més petits i a Sant Pere de Ribes fins i tot va augmentar entre l’any 1991
i el 2001.

Se’n desprèn, doncs, que en els dos municipis amb més pes del mercat laboral de la
comarca la creació de llocs de treball en el període considerat va atreure una part de
mà d’obra procedent de l’exterior de les mateixes localitats, encara que relativament
moderada. En canvi, en la resta dels casos la creació de nova ocupació va anar
acompanyada d’un augment de l’índex d’autosuficiència –d’intensitat diferent segons
els casos–, fet que va comportar que es proporcionés ocupació a un percentatge
superior de residents.
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5.4. Construcció residencial

Evidentment, el procés d’expansió demogràfica seguit per la comarca del Garraf al llarg
de la dècada dels noranta i en els primers anys del nou segle va tenir efectes
considerables sobre el sector de la construcció i, més específicament, sobre l’edificació
destinada a usos residencials. La informació estadística disponible aporta alguns
elements de referència d’interès, encara que no permet de captar un fenomen que,
amb tota probabilitat, també ha tingut una incidència important en la dinàmica recent
de la comarca, com és el procés de transformació de segones residències en el domicili
principal.

En tot cas, les dades referents als habitatges iniciats o acabats en el Garraf i 
la comparació amb altres àmbits territorials permet d’acotar amb més precisió la
incidència sobre la comarca de l’augment de la població. Un indicador de síntesi que
permet de tenir una primera idea d’aquest impacte és que el nombre de llars a la
comarca passés de 24.571 l’any 1991 a 40.585 l’any 2001. Per tant, en aquest interval
temporal van fixar la residència al Garraf més de 16.000 unitats familiars, amb totes les
repercussions que això comporta amb relació a noves necessitats d’habitatge, però
també d’equipaments, serveis públics i privats, etc.

Pel que fa a la construcció de nous habitatges, l’evolució seguida pel nombre total
d’habitatges acabats al Garraf a partir dels primers anys vuitanta presenta una evolució
global alcista, però que s’intensifica de manera molt notable a partir de l’any 1995.
Entre 1981 i 1989 el ritme de creixement va ser certament important, ja que es va
passar d’un xifra de 803 habitatges construïts de nova planta l’any 1981 a 1.320 durant
l’exercici de 1990. L’any següent aquesta variable es va estabilitzar (el 1991 es van
acabar 1.320 habitatges en el conjunt de la comarca), però el 1991 la reducció va ser
molt notable i es va tornar a una quantitat pràcticament idèntica a la del començament
del període, 807 habitatges acabats.

El període 1992-1995 el mercat de l’habitatge va travessar una fase de clara contenció
en el conjunt de Catalunya cosa que, lògicament, també va tenir efectes sobre la marxa
del sector a la comarca. Tot i això, en el quadrienni 1992-1995 es van posar al mercat
comarcal entre 1.000 i 1.100 habitatges anuals, que representa un valor superior a
l’assolit la major part dels anys en el període 1981-1989. Amb posterioritat a l’any 1995
el ritme de construcció d’habitatges es va accelerar considerablement, de manera que
en el període 1996-2003 es van acabar en el conjunt de la comarca 13.700 habitatges
nous, que equival a una mitjana de quasi 1.720 habitatges/any. 

D’altra banda, també es pot constatar que la taxa de creixement anual va anar
augmentant sensiblement en els diferents subperíodes. Entre 1981 i 1990 el nombre
d’habitatges acabats va créixer a una taxa anual acumulativa del 5,7 %, mentre que
entre 1995 i 2003 la taxa de creixement anual va ser del 9 %. Igualment, el nombre
mitjà d’habitatges finalitzats en el període 1981-1990 va ser de pràcticament un miler
cada any (en concret, 999), mentre que entre 1995 i 2003 es va assolir una xifra de
quasi 1.650. Resulta patent, doncs, el fort impuls que va enregistrar la construcció 
de nous habitatges a la comarca a partir del 1995. Es pot afegir que en el trienni 
2000-2003 es van assolir nivells màxims històrics, i es va superar cada any la xifra de
2.000 nous habitatges. 
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Per poder establir comparacions amb altres àmbits territorials s’ha calculat un indicador
que ponderi el nombre d’habitatges construïts segons el volum de població de les
comarques, ja que una comparació dels valors absoluts de la variable per a territoris amb
una dimensió, població, característiques geogràfiques i nombre de municipis tan dispars 
no seria significant. En funció d’això, s’ha calculat el nombre d’habitatges de nova planta
acabats a les comarques que integren la RMB i les del seu entorn per cada 1.000 h., amb
l’objectiu de poder contrastar l’evolució seguida en cada cas.

Al quadre 5.8. es presenten els valors d’aquest indicador per a les set comarques
metropolitanes i les de l’entorn d’aquesta àrea, així com per al conjunt de Catalunya, en una
sèrie temporal corresponent al període 1992-2003. Aquesta mateixa informació s’ha
representat en el gràfic 5.5. per a les comarques de la RMB i per al total català. Els primers
anys d’aquesta sèrie reflecteixen la contracció que, de manera relativament generalitzada,
va viure el mercat de l’habitatge entre els anys 1991 i 1995, situació que, amb poques
excepcions, es va donar en una gran part de les comarques catalanes. Tanmateix, tal com
es pot comprovar en el gràfic 5.5., tant en el període 1992-1995 com en la resta dels anys
de la sèrie representada, el nombre d’habitatges acabats/1.000 h. a la comarca del Garraf
va superar sensiblement els que es van posar en el mercat a la resta de les comarques de
la RMB i també al valor mitjà per al conjunt de Catalunya.

La mateixa situació s’aprecia si es considera la dinàmica seguida per les set comarques
situades en l’entorn metropolità, amb l’excepció del Baix Penedès que, com en el cas
de l’evolució demogràfica, revela una tendència més expansiva encara que el Garraf.
Per tant, també l’indicador del nombre d’habitatges construïts, ponderat segons la
població, evidencia el dinamisme considerable del Garraf durant la dècada dels noranta
i els primers anys del nou segle. 
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Gràfic 5.5. Nombre d’habitatges construïts per cada 1.000 habitants 
(1992-2003) �
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Aquest fet també es posa de manifest de manera encara més contundent si es
relaciona el nombre total d’habitatges de nova construcció amb el parc d’habitatges
existents en l’exercici de partida de la sèrie, és a dir, l’any 1991. En concret, si es
calcula el percentatge d’increment que representen els habitatges totals construïts
entre 1992 i 2003 amb relació als que hi havia en l’exercici del 1991, el Garraf apareix
de manera destacada com la comarca que va assolir un creixement més intens,
clarament per damunt de la resta de comarques.

Així, la taxa de creixement del Garraf va ser del 36,5 %, percentatge que quasi duplica
el valor mitjà que va enregistrar el conjunt de la RMB (18,4 %) i que supera àmpliament
el que es va assolir en el conjunt de Catalunya (20,9 %). Igualment, la taxa citada
ultrapassa netament els valors de les comarques que revelen més dinamisme segons
aquest indicador, ja que les que es van situar a continuació –el Vallès Oriental i el Vallès
Occidental– van enregistrar taxes inferiors entre dos i tres punts percentuals. Des del
punt de vista d’aquest indicador, també la comarca del Baix Penedès va assolir un
impuls inferior quant a la construcció d’habitatges de nova planta, ja que el percentatge
dels que es van edificar entre els anys 1992 i 2003 amb relació al parc preexistent va ser
del 32,5 %, és a dir, quatre punts menys que el corresponent al Garraf.

El detall per municipis de les xifres comarcals de construcció de nous habitatges
permet de comprovar que la tendència apreciable segueix una pauta global alcista en
quasi tots els municipis al llarg del període 1992-2003, amb l’única excepció de Sant
Pere de Ribes, en el qual, després d’arribar a un sostre màxim proper a 400 habitatges
l’any 1996, va seguir una línia descendent continuada fins a l’any 2002. En la resta de
casos, si bé es detecten alguns daltabaixos, la línia de tendència que es pot ajustar
marca un recorregut netament creixent (gràfic 5.6.).
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� Gràfic 5.6. Nombre d’habitatges acabats als municipis del Garraf 
(1992-2003)
Font: Idescat
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Com és lògic, la distribució dels habitatges de nova planta construïts aquests anys
apareix concentrada en els principals nuclis de població de la comarca. Així, la capital
comarcal va absorbir el 34,4 % de tots els habitatges de nova construcció edificats
entre 1992 i 2003, mentre que Sitges va aportar un 21,8 % més i Sant Pere de Ribes,
l’altre 19 % addicional. Cal assenyalar que, atès el seu pes demogràfic, l’aportació de
Cubelles a l’activitat de la construcció va ser especialment rellevant (18,4 %).

De fet, la intensitat de construcció comparativament elevada al municipi de Cubelles es
posa de manifest clarament si es valora el nombre d’habitatges construïts anualment
en proporció a la població resident. Tal com permet d’apreciar el gràfic 5.7., en el qual
es representa aquest indicador, el trajecte que segueix la línia corresponent a aquest
municipi supera sensiblement el valor mitjà comarcal durant tot el període. Una situació
similar s’observa per als dos municipis més petits de la comarca –Olivella i Canyelles–,
en els quals la intensitat de construcció de nous habitatges va ser també
significativament superior a la mitjana comarcal.

Entre els altres tres municipis, Sitges va seguir una pauta lleugerament superior a la
marcada pel conjunt de la comarca, mentre que Sant Pere de Ribes es va situar per
sobre entre els anys 1992 i 1997 i va adoptar valors inferiors a partir de l’any 2000. La
capital comarcal, que va marcar en bona mesura la dinàmica general –atès el seu pes
relatiu en la variable considerada–, va mantenir una trajectòria força paral·lela a la línia
que representa el conjunt del Garraf, però amb valors inferiors en tots els exercicis del
període analitzat. Per tant, des del punt de vista d’aquest indicador, tot i que la marxa
general de la comarca revela una tendència expansiva important, Cubelles, Canyelles
i Olivella hi van contribuir molt més, i a Vilanova i la Geltrú aquest impuls va ser més
moderat.
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Gràfic 5.7. Nombre d’habitatges acabats per cada 1.000 habitants als 
municipis del Garraf (1992-2003) �

Font: Idescat
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Aquesta mateixa valoració es repeteix si es considera l’increment que representen a
cada municipi el nombre total d’habitatges acabats entre 1992 i 2003 amb relació 
al parc d’habitatges existent l’any 1991. De nou Cubelles destaca en primer lloc, amb
un percentatge del 68,5 %, seguit d’Olivella, que va augmentar el 57,8 % el parc d’edificació
residencial. En aquest cas, però, és Sant Pere de Ribes qui apareix a continuació, amb
una taxa de creixement del 51,2 % i Canyelles se situa en quart lloc, amb un increment
del 41 %. Per sota de la mitjana comarcal –que va ser del 36,5 %– figuren Sitges (amb
un percentatge del 32,3 %) i Vilanova, amb el 26,6 %.

5.5. Mercat immobiliari

La intensa pressió demogràfica que va patir el Garraf des del començament dels anys
noranta i l’expansió consegüent de l’activitat de l’edificació residencial va tenir un
impacte lògic en el mercat de l’habitatge, com a resultat de la pressió creixent de la
demanda sobre un volum d’oferta que presentava rigideses molt importants per
aconseguir ajustaments a l’alça en un interval raonable de temps. Molt més en la 
mesura que els anys 1997-2004 van coincidir amb una fase expansiva del mercat de
l’habitatge, de la qual és difícil trobar un precedent amb una intensitat i durada
equiparable. 

De fet, a partir de l’any 1996 els preus en el mercat immobiliari van seguir una via alcista
d’intensitat considerable en la major part del territori català, amb una incidència especial
a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tendència que, d’altra banda, encara es va
accelerar sensiblement després de l’exercici del 2001. Malgrat que la dinàmica de
creixement dels preus de l’habitatge en el període 1996-2004 va ser força generalitzada, es
poden apreciar disparitats notables entre les diferents comarques i entre els principals
municipis del Principat.

Entre els factors explicatius que han destacat els analistes per entendre les disparitats
apreciables en el comportament del mercat immobiliari de les localitats catalanes més
representatives, es poden esmentar la proximitat a Barcelona, el volum de població
resident, un elevat nivell de renda mitjana municipal o una millor dotació de serveis
municipals, que són factors clarament inflacionistes dels preus dels habitatges nous. En
canvi, una major proporció de sòl rústic o una ràtio mitjana superior de persones per
llar són factors significativament deflacionistes. 

Sobre aquesta base, no és estrany que una de les poblacions més representatives del
Garraf, com és Sitges, se situï entre les localitats amb uns preus immobiliaris més alts 
de la RMB. Així, un estudi relatiu a aquesta qüestió valorava que, quant a preus 
de l’habitatge de nova planta, la ciutat de Barcelona encapçalava el rànquing, segons
les dades de l’any 2003, seguida de Sant Cugat del Vallès i en tercer lloc, a tan sols 
11 €/m2 de diferència, apareixia Sitges.4 En canvi, en el mercat de l’habitatge de
segona ocupació, encara que, novament, aquestes tres mateixes localitats destacaven
amb els preus més alts, l’ordre s’invertia i Sitges era el municipi amb els preus més alts,
seguit de Sant Cugat i de Barcelona.
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4 Roca, J.; Clusa, J. i Mur, S. (2004), «El mercat immobiliari de la RMB i de les comarques centrals de Catalunya», a Informe
Territorial de la província de Barcelona 2004. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Diputació
de Barcelona.



A una conclusió similar condueix l’observació de les dades que proporciona una de les
fonts amb informació més exhaustives de la situació del mercat immobiliari català,
l’entitat Sociedad de Tasación SA. Amb data de referència de desembre del 2004,
d’acord amb la informació aportada per aquest organisme, el municipi de Barcelona tenia
els habitatges de nova planta més cars de Catalunya, amb un valor mitjà de 3.442 €/m2

–encara que amb una divergència considerable entre districtes–, seguit per Sant Cugat
del Vallès, amb 2.753 €/m2, i per Sitges, amb 2.565 €/m2. Immediatament a continuació
figuraven Esplugues, amb un preu dels habitatges nous de 2.486 €/m2 i l’Hospitalet de
Llobregat, amb un preu de 2.439 €/m2, i la resta de localitats incloses en l’anàlisi
apareixien ja a una certa distància (quadre 5.9.).

Entre els altres municipis més poblats del Garraf, Vilanova i la Geltrú mantenia un nivell
de preus clarament més moderat, proper als 2.000 €/m2, bastant similar als valors
observats en localitats com el Prat de Llobregat, Granollers, Sabadell i Cerdanyola del
Vallès, mentre que a Cubelles els preus vigents en el mercat immobiliari de nova
construcció se situaven entorn dels 1.700 €/m2, per tant, valors més accessibles,
propers d’altres municipis de la regió metropolitana, com ara Montcada i Reixac, Malgrat
de Mar o Vilafranca del Penedès.

Altres fonts alternatives assenyalen posicions relatives no gaire diferents, encara que dins
uns preus absoluts sensiblement més alts. En concret, les dades facilitades per la
Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya a l’Informe sobre el sector de
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Quadre 5.9. Evolució dels preus mitjans de l’habitatge de nova construcció
(€/m2 construït) �

XII-1996 XII-1999 XII-2001 XII-2004

Badalona 882 1.071 1.344 2.271
Barcelona 1.484 1.785 2.284 3.442
Castelldefels 793 1.068 1.299 2.232
Cerdanyola del Vallès 814 967 1.137 2.042
Cornellà de Llobregat 893 1.123 1.311 2.345
Cubelles 685 779 944 1.700
Gavà 763 971 1.250 2.310
Granollers 841 956 1.188 1.913
Manresa 715 838 950 1.420
Masnou, el 859 1.005 1.202 2.150
Mataró 825 995 1.259 2.105
Premià de Mar 883 1.016 1.310 2.325
Prat de Llobregat, el 865 977 1.244 2.050
Rubí 697 811 1.043 1.858
Sabadell 874 1.002 1.202 2.054
Sant Adrià de Besòs 793 1.076 1.274 2.135
Sant Boi de Llobregat 776 953 1.251 2.104
Santa Coloma de Gramenet 820 1.046 1.191 2.138
Sitges 1.076 1.232 1.612 2.565
Terrassa 798 1.046 1.213 2.096
Viladecans 691 932 1.131 2.176
Vilanova i la Geltrú 727 889 1.085 1.955
Vilassar de Mar 853 956 1.232 2.195

Font: Sociedad de Tasación SA



l’habitatge a Catalunya 2004, atribueixen el valor més elevat del mercat immobiliari de
nova construcció al municipi de Sant Just Desvern, amb un preu mitjà de 5.499 €/m2,
seguit per Sitges, amb 4.229 €/m2 i Barcelona, amb 4.193 €/m2. En aquest cas,
Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès ocupen els llocs següents, amb xifres
lleugerament inferiors als 3.600 €/m2 en ambdós casos.

D’altra banda, aquesta font, pel que fa a la resta de localitats del Garraf, inclou tan sols
informació relativa a Vilanova i la Geltrú. En aquest cas el preu de l’habitatge nou el situa
en 2.890 €/m2, cosa que s’alinea amb els valors imputats a municipis com Badalona, el
Masnou, Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Mataró, Santa Coloma de Gramenet o Viladecans,
i per damunt de Sant Boi de Llobregat o del Prat de Llobregat (quadre 5.10.).
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� Quadre 5.10. Evolució dels preus mitjans de l’habitatge de nova construcció
(€/m2 construït) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041

Badalona 1.109 1.286 1.610 1.906 2.130 2.373 2.922
Barcelona 1.568 1.913 2.165 2.500 2.931 3.476 4.193
Castelldefels s.d. s.d. 1.892 2.033 2.233 2.567 3.163
Cerdanyola del Vallès 1.193 1.284 1.538 1.655 2.042 2.270 3.563
Cornellà de Llobregat s.d. s.d. 1.823 2.060 2.144 2.422 3.067
Gavà 1.187 1.278 1.486 1.962 2.054 2.268 2.861
Granollers 984 1.084 1.238 1.587 1.709 2.080 2.771
Hospitalet de Llobregat, l' 1.279 1.507 1.798 2.101 2.299 2.858 3.304
Igualada 714 837 931 1.042 1.107 1.542 2.041
Lleida 720 863 968 1.065 1.356 1.584 1.901
Manresa 833 916 970 1.095 1.211 1.520 1.804
Martorell 807 980 1.145 1.421 1.627 1.725 2.547
Masnou, el 1.239 1.561 1.599 1.916 1.992 2.780 2.981
Mataró 989 1.135 1.440 1.698 1.797 2.301 2.930
Mollet del Vallès s.d. s.d. 1.333 1.536 1.809 2.082 2.662
Montcada i Reixac s.d. s.d. 1.466 1.465 1.591 1.705 2.602
Prat de Llobregat, el s.d. s.d. 1.524 1.652 2.093 2.420 2.731
Ripollet 979 1.159 1.240 1.426 1.661 2.000 2.664
Rubí s.d. s.d. 1.338 1.559 1.630 1.975 2.503
Sabadell 1.029 1.125 1.257 1.594 1.810 2.228 2.789
Sant Boi de Llobregat s.d. s.d. 1.570 1.730 1.851 2.135 2.713
Sant Cugat del Vallès 1.402 1.625 1.916 2.476 2.719 3.054 3.555
Sant Feliu de Llobregat s.d. s.d. 1.602 1.574 2.028 2.567 2.981
Sant Joan Despí s.d. s.d. 1.894 2.055 2.251 2.831 3.084
Sant Just Desvern 1.914 1.886 1.718 2.766 2.473 2.949 5.499
Santa Coloma de Gramenet s.d. s.d. 1.665 1.755 2.052 2.091 2.890
Sitges s.d. s.d. 1.873 2.130 2.828 3.337 4.229
Terrassa 918 1.065 1.244 1.405 1.652 2.015 2.505
Vic 827 941 1.016 1.090 1.090 1.552 1.857
Viladecans s.d. s.d. 1.455 1.698 1.895 2.167 2.838
Vilafranca del Penedès 743 791 973 1.179 1.287 1.728 2.445
Vilanova i la Geltrú 803 976 1.206 1.472 1.558 2.163 2.890

1 El temps transcorregut en el treball de camp entre el 2003 i el 2004 ha estat de 16 mesos i no de 12, excepte a

Barcelona ciutat.

s.d.: sense dades

Font: DGH amb les dades de Tecnigrama



En definitiva, malgrat les discrepàncies que s’aprecien en alguns aspectes concrets
entre les diferents fonts a les quals s’ha fet referència, es percep una similitud
considerable pel que fa a la posició relativa que atribueixen a les principals ciutats del
Garraf dins el mercat immobiliari metropolità. En aquest sentit, Sitges destaca de
manera força clara com una de les localitats de la regió metropolitana en la qual els
preus de l’habitatge, tant de nova construcció com de segona ocupació, han assolit
uns valors més alts, mentre que Vilanova i la Geltrú se situa en una posició més
intermèdia, equiparable a algunes de les ciutats més dinàmiques de la primera corona
metropolitana.

Lògicament, aquests elevats nivells de preus es poden vincular a la proximitat i les
bones condicions d’accessibilitat del conjunt de la comarca, però especialment de
Sitges, a l’atracció els darrers anys d’un segment de població amb un poder adquisitiu
elevat i a la qualitat de l’entorn que ofereixen àmplies zones del Garraf. Una informació
addicional que es pot afegir en aquesta mateixa línia és la que aporta un observatori
sobre el mercat de l’habitatge,5 que imputa a la comarca del Garraf el 5,3 % de la
demanda d’habitatge de nova construcció de la província de Barcelona al llarg del
2003 i del primer semestre del 2004, proporció que supera netament el seu pes
demogràfic. 

Des d’un punt de vista dinàmic, malgrat que resulta complicat valorar l’evolució seguida
pels preus de l’habitatge en els principals municipis del Garraf des dels primers anys
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5 Observatori Vivendum.

Gràfic 5.8. Evolució del preu de l’habitatge de nova construcció en alguns
municipis de la RMB (euros/m2 construït) �

Font: Direcció General d’Habitatge
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de la dècada dels noranta i establir comparacions amb altres localitats de la regió
metropolitana –per les dificultats existents per construir una sèrie temporal llarga amb
informació homogènia–, es pot inferir que el dinamisme de la demanda es va traduir en
un increment important dels preus, en una línia similar al que es pot observar en el
període més recent d’expansió del mercat immobiliari.

La informació recollida en els quadres 5.9. i 5.10. permet de comparar el ritme de
creixement dels preus de l’habitatge de nova construcció al llarg dels períodes presentats
en cada sèrie. Tot i que responen a intervals temporals diferents i que, com s’ha
assenyalat, es detecten algunes disparitats entre les dues fonts, l’increment dels preus a
Sitges i Vilanova i la Geltrú se situa entre els valors més elevats segons les dades que
s’inclouen en el quadre 5.10. –que es representen per a un grup de municipis en els
gràfics 5.8. i 5.9.–, si bé segueixen una dinàmica més moderada si es calcula la taxa de
creixement sobre les dades del quadre 5.9. En tot cas, els augments de preus que
revelen les dues sèries assoleixen percentatges significatius.

L’Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2004, editat per la Direcció General
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al qual s’ha fet referència abans, aporta
també altres dades d’interès, que permeten de captar la dinàmica recent del mercat
immobiliari. En el cas del Garraf, però, els indicadors que s’inclouen revelen una certa
dificultat de la demanda per assumir els elevats preus que ha assolit l’oferta d’obra
nova en el mercat residencial. Així, a Sitges, el percentatge d’habitatges venuts dins les
promocions immobiliàries en oferta l’any 2004 era del 45,7 %, un dels més baixos de
totes les localitats de l’AMB analitzades –tan sols Cerdanyola del Vallès i Mollet del
Vallès presentaven valors més baixos. A Vilanova i la Geltrú, en canvi, la proporció
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� Gràfic 5.9.Evolució dels preus de l’habitatge de nova construcció en
alguns municipis de la RMB en números índex (2000-2004)
Font: Direcció General d’Habitatge
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d’habitatges venuts en les promocions d’obra nova en oferta era del 62,8 %, valor
bastant similar a la mitjana de la mostra tractada.

Altres indicadors incorporats en l’estudi apuntaven en un sentit similar. El ritme de
vendes, entès com el temps que es pot estimar necessari per vendre una promoció,
segons el nombre d’habitatges venuts mensualment, era de 32 mesos en el cas de
Sitges i de 13 mesos en el de Vilanova i la Geltrú. Novament, per a Sitges, el valor indicat
se situava notablement per damunt del valor mitjà en el conjunt dels municipis
considerats i era, amb una diferència significativa, el més alt de tota la mostra. Per a
Vilanova i la Geltrú, però, el ritme de vendes comportava que el temps necessari per
comercialitzar una promoció era de 13 mesos, lleugerament inferior al valor mitjà general.

Un altre índex presentat en l’informe afegeix una informació complementària a l’anterior,
com és el percentatge de les promocions totals en oferta venut mensualment.
Coherentment amb els resultats que proporciona l’indicador anterior, Sitges apareix
com el municipi en el qual el percentatge mensual de vendes amb relació al conjunt de
promocions en oferta era més baix, amb un valor del 3,1 %, que representava menys
de la meitat de la mitjana global. En contrapartida, Vilanova i la Geltrú presentava un
percentatge del 7,4 %, xifra lleugerament superior al valor mitjà.

En definitiva, doncs, les dades que aporta l’informe citat, que fan referència a l’exercici 2004
i, per tant, es pot considerar que capten les tendències més recents del mercat immobiliari,
revelen que, dels principals municipis de la comarca, Sitges ha assolit un nivell de preus
tan elevat que, malgrat les discrepàncies que es detecten entre les fonts estadístiques
disponibles, es pot afirmar que se situen en el segment més elevat de la RMB, és a dir,
a un nivell similar al de municipis com Sant Cugat o del valor mitjà de Barcelona. Aquest
fet es pot vincular a les dificultats més grans per col·locar les promocions en oferta que
revelen els indicadors de ritme de vendes als quals s’acaba de fer referència.

En canvi, el mercat immobiliari de Vilanova i la Geltrú, tot i que també té un nivell de preus
relativament alt, equiparable a algunes de les localitats properes a Barcelona amb unes
bones condicions d’accessibilitat i un pes demogràfic important, presenta encara unes
possibilitats d’accés a l’habitatge que permeten millors condicions d’absorció de l’oferta.

5.6. Conclusions

La posició geogràfica del Garraf i les seves condicions ambientals proporcionaven una
base prou sòlida per assolir una expansió demogràfica comparativament més intensa
que la major part de les comarques de la RMB en les dècades dels anys setanta i
vuitanta, de creixement intens. Sobretot si es considera la marcada especialització
residencial i la proximitat a les zones que conformen el districte central de negocis de
Barcelona. Tanmateix, tot i que, fins als primers anys noranta, el Garraf es va situar
entre les comarques metropolitanes amb un dinamisme demogràfic important, va ser
superada per d’altres, com el Maresme i el Vallès Oriental.

Aquesta situació es pot vincular a les dificultats de comunicació que van afectar la
comarca fins a la construcció de l’autopista C-32, el primer tram de la qual va entrar en
servei l’any 1992. De fet, es pot considerar que aquesta nova infraestructura viària va
induir una transformació molt notable en el conjunt del Garraf, si bé les significatives
millores introduïdes en el transport públic sens dubte també van incidir-hi positivament.
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En tot cas, l’impuls demogràfic que va experimentar la comarca a partir dels primers
anys noranta la van col·locar en les posicions més dinàmiques del conjunt de
Catalunya, únicament superada pel Baix Penedès. 

El fort increment de la població va derivar d’un intens flux migratori, que va comportar
la creació d’un nombre de llars que, entre 1991 i 2001, va assolir un dels percentatges
més elevats del Principat. D’altra banda, l’entrada de població va reforçar de manera
important l’especialització residencial del Garraf, ja que el nombre de residents ocupats
va augmentar de manera molt més que proporcional que els nous llocs de treball
creats. Les dades de mobilitat obligada per motius de treball posen de manifest la forta
vinculació laboral dels residents del Garraf amb el mercat laboral de Barcelona,
principalment, i el reforçament significatiu d’aquest lligam en el període 1991-2001.

Igualment, l’entrada de nous residents va generar modificacions rellevants en l’estructura
socioeconòmica de la base demogràfica comarcal, com revela l’augment considerable
del pes relatiu dels segments de població amb un grau de formació més elevat i un nivell
socioeconòmic i professional més alt. També s’aprecien variacions en l’estructura d’edats
i en el model familiar dominant en la comarca, amb una participació comparativament
elevada –amb relació al conjunt de la RMB o de Catalunya– de les cohorts de població
d’edats intermèdies i de les franges de població infantil. 

Aquest conjunt de dades permet d’inferir que una part significativa del flux d’immigració
captat pels municipis del Garraf correspon a unitats familiars compreses entre els 30 i
els 49 anys, amb un nivell professional i de renda relativament elevat i, sovint, amb una
vinculació laboral amb Barcelona o municipis propers. Un tret específic que acompanya
l’evolució recent de la població del Garraf, que també val la pena d’assenyalar, és el
pes relativament elevat dels immigrants de nacionalitats de la UE en el conjunt dels
residents estrangers que han fixat el domicili en algun dels municipis de la comarca.

La dinàmica demogràfica va tenir la translació lògica al mercat de l’habitatge, en el qual
es va apreciar una intensificació de l’activitat força important a partir dels primers 
anys de la dècada dels noranta. D’aquesta manera, el nombre d’habitatges de 
nova planta construïts en el conjunt de la comarca va assolir valors màxims històrics els
anys 2000-2003 i, encara que no es disposa d’informació quantitativa, els indicadors
indirectes permeten d’inferir que el procés de transformació de segones residències 
en domicili habitual va tenir també una intensitat important. Si es pondera el nombre
d’habitatges nous construïts per la població de les comarques i municipis que poden
servir de referència, es constata que la intensitat de construcció en el Garraf en el
període 1992-2003 va superar sensiblement la de la resta de comarques de la RMB i
es va situar clarament per damunt del valor mitjà català. 

La forta pressió de la demanda i les rigideses que caracteritzen el mercat immobiliari
residencial van donar com a resultat uns nivells de preus notablement alts. Especialment
destacable és el cas de Sitges, que totes les fonts disponibles situen com una de les
localitats amb els preus de l’habitatge –tant nou com de segona ocupació– més elevats de
Catalunya, a l’alçada de la ciutat de Barcelona o del municipi de Sant Cugat del Vallès o
fins i tot superiors, segons algunes valoracions. Aquesta situació, però, sembla haver portat
a unes condicions de mercat que dificulten l’absorció de l’oferta per part d’una demanda
que sigui suficientment solvent i amb una preferència prou rígida per la localització
escollida, tal com es desprèn del baix ritme de venda i de les dificultats de col·locació de
les promocions en oferta que es detecten en el cas de Sitges. 
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En el cas de Vilanova i la Geltrú i de Cubelles –i, amb molta probabilitat, també de Sant
Pere de Ribes–, en canvi, la situació del mercat immobiliari s’ajusta més a les pautes
observables en altres municipis de dimensió intermèdia de la RMB, amb preus de
l’habitatge més assequibles i amb ritmes d’absorció de l’oferta més alineats amb els
que s’enregistren, com a pauta general, a les principals localitats de l’àmbit metropolità.

Xavier Sáez
Universitat de Barcelona
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1. L’activitat productiva del Garraf es caracteritza pel fet de tenir un sector serveis que
és el motor principal de l’economia i que actualment representa més del 60 % de
l’economia de la comarca, tant en valor afegit com en llocs de treball. La forta
especialització terciària de la comarca cal atribuir-la a diversos factors, però sobretot al
desenvolupament del turisme i dels serveis personals. 

2. El teixit industrial continua tenint un paper important en l’economia comarcal i està
molt concentrat a Vilanova i la Geltrú i al nucli de Roquetes, que pertany al municipi de
Sant Pere de Ribes, però forma un continu urbà i industrial amb Vilanova.

3. El sector de la construcció ha assolit els darrers anys una forta expansió i té un pes
en l’estructura productiva molt superior a la del conjunt del país. La millora en
l’accessibilitat ferroviària i sobretot viària, amb la construcció de l’autopista Pau Casals
en la primera meitat dels noranta, han provocat un boom residencial que s’explica pel
fort increment de la població a la comarca, especialment els darrers 15 anys.

4. El sector primari té un pes similar al del conjunt de Catalunya i ha perdut pes
progressivament en l’estructura productiva comarcal des de l’any 1991 fins avui.

5. Durant el període 2001-2004, el PIB de la comarca del Garraf va créixer de mitjana
interanual el 2,1 %, segons les estimacions comarcals de Caixa Catalunya, un ritme
lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya en el mateix període, que va ser del 
2,7 %. Malgrat aquest diferencial, el pes del Garraf en relació amb el Principat s’ha
mantingut pràcticament constant en aquests anys i actualment la comarca representa
l’1,1 % del PIB de l’economia catalana. En aquest període, tant la indústria, com 
els serveis i, especialment, la construcció van créixer menys a la comarca que al
conjunt de Catalunya, mentre que el sector primari va experimentar un creixement
similar al Garraf i al Principat. En aquests anys cal destacar que el sector industrial
pràcticament no ha crescut a la comarca, mentre que el sector més dinàmic ha estat
el de la construcció

6. Durant els darrers anys l’increment de l’activitat econòmica a la comarca del Garraf
s’ha traduït en un creixement molt notable de l’ocupació. En el període 1994-2004, el
nombre d’afiliats al règim de la Seguretat Social a la comarca ha augmentat el 5,8 %
anual acumulatiu, una taxa molt superior al 4,1 % del conjunt de Catalunya (és a dir, un
creixement anual acumulatiu del 4,1 %). Aquest diferencial de creixement amb relació al
conjunt de Catalunya s’explica per l’increment espectacular de l’ocupació a la comarca
en el quinquenni 1994-1999 (el 8,4 % anual acumulatiu davant del 5,1 % de Catalunya),
mentre que en el període 1999-2004 l’augment de l’ocupació ha estat similar a la
comarca (el 3,2 % anual acumulatiu) i al conjunt del país (3,1 %).

7. Entre els anys 1994 i 2004 el teixit productiu de la comarca, quan es considera el
nombre d’assalariats, s’ha diversificat d’una manera considerable, atès que en aquest
període s’ha especialitzat en algunes manufactures considerades avançades (equipament
elèctric, electrònic i òptic) i també en la metal·lúrgia i productes metàl·lics; mentre que
han disminuït algunes activitats terciàries (comerç i reparació, sanitat i administracions
públiques). D’altra banda, cal destacar que, tant l’any 1994 com el 2004, el Garraf, en
comparació amb el conjunt de Catalunya, mostra una especialització molt superior 
en la construcció, similar en el conjunt dels serveis, i inferior a la suma de les activitats
industrials.

Síntesi i principals conclusions �



8. L’anàlisi de diferents indicadors socials referits a l’ensenyament no universitari, la
cultura, l’esport, la sanitat, els serveis socials, l’habitatge, la seguretat pública, el parc
de vehicles i el nombre d’entitats financeres, permet de concloure que, en termes
generals, la població del Garraf gaudeix d’un nivell de qualitat de vida similar al del
conjunt de Catalunya. La valoració global del nivell de vida que fan els habitants 
del Garraf (7,2, en una escala d’1 a 9) se situa per sobre de les valoracions mitjanes
dels residents en el conjunt de comarques de la província de Barcelona (6,7) i de 
la regió metropolitana (6,6).

9. La posició geogràfica del Garraf i les seves condicions ambientals han proporcionat
una base prou sòlida per aconseguir una expansió demogràfica comparativament més
intensa que la major part de les comarques de la regió metropolitana de Barcelona a 
les dècades dels anys setanta i vuitanta, de creixement intens. Més si es considera la
marcada especialització residencial i la proximitat a les zones que conformen el districte
central de negocis de Barcelona. Tanmateix, tot i que, fins als primers anys noranta, el
Garraf es va situar entre les comarques metropolitanes amb un dinamisme demogràfic
important, va ser superada per d’altres, com el Maresme i el Vallès Oriental. Aquesta
situació es pot vincular a les dificultats de comunicació que van afectar la comarca fins
a la construcció de l’autopista C-32, el primer tram de la qual va entrar en servei l’any
1992. De fet, es pot considerar que aquesta nova infraestructura viària va induir una
transformació molt notable en el conjunt del Garraf, si bé les millores significatives
introduïdes en el transport públic, especialment en les comunicacions ferroviàries, sens
dubte també van incidir-hi positivament. En tot cas, l’impuls demogràfic que va
experimentar la comarca a partir dels primers anys noranta l’han situada en les
posicions de més dinamisme demogràfic del conjunt de Catalunya. 

10. El fort increment de la població fruit d’un intens flux migratori, que ha comportat la
creació d’un elevat nombre de llars, ha reforçat de manera important l’especialització
residencial del Garraf, ja que el nombre de residents ocupats ha augmentat de manera
molt més que proporcional que els nous llocs de treball creats. Les dades de mobilitat
obligada per motius de treball posen de manifest la forta vinculació laboral dels
residents del Garraf amb el mercat laboral de Barcelona, principalment, i el reforçament
significatiu d’aquest lligam des del principi dels anys noranta. 

11. L’entrada de nous residents ha generat modificacions rellevants en l’estructura
socioeconòmica de la base demogràfica comarcal, com revela l’augment considerable
que han enregistrat en el pes relatiu els segments de població amb un grau de formació
i un nivell socioeconòmic i professional més elevats. També s’aprecien variacions en
l’estructura d’edats i en el model familiar dominant a la comarca, amb una participació
comparativament elevada –amb relació al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona
o de Catalunya– de les cohorts de població d’edats intermèdies i de les franges de
població infantil. Aquest conjunt de dades permet d’inferir que una part significativa del
flux d’immigració captat pels municipis del Garraf correspon a unitats familiars compreses
entre els 30 i els 49 anys, amb un nivell professional i de renda relativament elevat i,
freqüentment, amb una vinculació laboral amb Barcelona o els municipis propers. 

12. La dinàmica demogràfica ha tingut la translació lògica al mercat de l’habitatge, en
el qual s’ha apreciat una intensificació de l’activitat força important a partir dels primers
anys de la dècada dels noranta. D’aquesta manera, el nombre d’habitatges de nova
planta construïts al conjunt de la comarca va assolir valors màxims històrics en 
el període 2000-2004 i, encara que no es disposa d’informació quantitativa, els
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indicadors indirectes permeten d’inferir que el procés de transformació de segones
residències en domicili habitual ha tingut també una intensitat important. 

13. La forta pressió de la demanda i les rigideses que caracteritzen el mercat
immobiliari residencial ha provocat uns nivells de preus notablement alts. Especialment
destacable és el cas de Sitges, que totes les fonts disponibles situen com una de les
localitats amb els preus de l’habitatge –tant nou com de segona ocupació– més elevats
de Catalunya, a l’alçada de la ciutat de Barcelona o del municipi de Sant Cugat del
Vallès. En el cas de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes, en canvi, la
situació del mercat immobiliari s’ajusta més a les pautes observables en altres
municipis de dimensió intermèdia de la regió metropolitana, amb preus de l’habitatge
més assequibles i amb ritmes d’absorció de l’oferta més alineats amb els que
s’enregistren, com a pauta general, a les principals localitats de l’àmbit metropolità.

14. La comarca es troba en un moment de canvis profunds, en el qual resulta molt
complicat fer diagnòstics sobre com pot esdevenir el futur. En tot cas, hi ha un conjunt
d’aspectes que cal tenir en compte per aconseguir els propers anys un desenvolupament
sostenible de la comarca:

� El futur que s’albira per a la indústria a la comarca no és excessivament
optimista, atès que la integració progressiva a la regió metropolitana, juntament
amb l’elevada qualitat de vida del Garraf, poden provocar que la comarca
s’especialitzi en activitats residencials. Aquests factors, així com l’escassetat i
l’elevat preu del sòl industrial, poden dificultar en gran mesura la implantació de
nous projectes industrials i una especialització progressiva de la comarca en el
sector terciari, especialment en les activitats relacionades amb el turisme i els
serveis personals. Cal esmentar també que una debilitat de la indústria
comarcal és la dependència elevada d’un reduït nombre d’empreses que
concentren un elevat nombre de treballadors.

� Això no obstant, la comarca gaudeix d’alguns avantatges que poden afavorir,
si s’adopta una estratègia adequada, el manteniment i la consolidació del teixit
industrial: l’accessibilitat a l’àrea de Barcelona, a l’aeroport i al port; la tradició
industrial; la presència d’activitats productives avançades; els costos inferiors
als de la conurbació de Barcelona; així com la disponibilitat de centres de
formació especialitzats.

� Les destinacions turístiques tradicionals han de fer front a nous reptes,
plantejats per la mateixa transformació dels mercats: la generalització del
consum turístic, la mundialització de l’oferta, les facilitats de transport, una
demanda creixent d’experiències i de novetats, un menor sedentarisme que fa
més difícil la fidelització, l’especialització o la diversificació dels productes. Tot
plegat planteja la necessitat de millorar la producció de les ofertes, d’identificar
els segments de mercat adequats i del que es pot anomenar màrqueting de
destinació, és a dir, l’acció integrada de comunicació i comercialització de tots
els agents turístics locals.

� Una de les característiques de l’actual desenvolupament local és la universalització
de l’objectiu turístic. Com és lògic, doncs, també els municipis del Garraf
albiren un desenvolupament turístic. Tanmateix, cal dir que seria absurd pensar
en sis desenvolupaments turístics autònoms, cada municipi pel seu compte.
Encara que cal que es faci amb cura i equilibri, el lògic és que Sitges assumeixi
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un cert lideratge d’aquest procés, pactant amb els altres municipis els eixos
estratègics del futur desenvolupament turístic del territori i comptant amb la
possibilitat d’especialitzar i diversificar les aportacions de cada municipi a un
projecte unitari i coherent. El Consorci de Turisme del Garraf podria ser
l’instrument per gestar aquest pacte estratègic.

� Una de les grans limitacions per al desenvolupament econòmic del Garraf és
l’escassetat de sòl industrial, el seu elevat preu i el fet que les possibilitats de
programar-ne de nou, ateses l’escassa extensió de la comarca, la densitat
elevada i l’orografia complicada, siguin extremament limitades. Malgrat que les
actuacions d’adquisició de sòl industrial efectuades per l’Incasol els darrers
anys s’han de valorar molt positivament, no es pot oblidar que l’increment de
la població que ha experimentat la comarca els darrers anys i la seva tradició
industrial fan indispensable que les diferents institucions públiques s’esforcin
més per dotar la comarca de més sòl industrial, fet que ajudaria a dinamitzar-
ne el teixit productiu. Tanmateix, el sòl industrial disponible s’hauria d’ocupar,
tant com fos possible, amb activitats de baix consum de sòl i que generessin
llocs de treball amb un elevat valor afegit.

� Cal potenciar la transferència de tecnologia entre els centres tecnològics i les
empreses de la comarca. En aquest sentit, és crucial el paper que poden
desenvolupar el Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, dependent de la
Universitat Politècnica de Catalunya, i la resta d’iniciatives endegades,
fonamentalment públiques, per dinamitzar el teixit productiu de la comarca.
Cal, en definitiva, fomentar els processos d’innovació en el teixit productiu del
Garraf per millorar el nivell tecnològic i competitiu de les empreses de la
comarca.

� Cal millorar la qualificació de la mà d’obra amb una aposta forta per la formació
i la requalificació professional que faciliti la inserció laboral de la població activa
del Garraf al mercat laboral.

� Cal impulsar i difondre l’ús de les tecnologies de la informació i el coneixement,
tant en l’àmbit empresarial com en el personal.

� Els darrers anys la comarca ha patit un fort dèficit d’inversió en infraestructures
per part de les administracions central i autònomica. És indispensable, per tant,
més esforç inversor de les diferents administracions per millorar la xarxa
d’infraestructures de transport comarcals. 

� En aquest sentit, pel que fa a la xarxa viària, cal millorar la carretera de la costa
(C-31) que va de Castelldefels a Sitges, tenint una cura especial de mantenir la
millor integració possible dins del seu entorn; executar totalment les obres de
l’anomenat eix Diagonal, que permetrà de millorar la connexió de la comarca
amb l’autovia A-2 i l’AP-7, a més d’enllaçar més eficientment el Garraf amb l’Alt
Penedès, l’Anoia i el Bages i millorar la xarxa comarcal de carreteres.  

� Pel que fa a la xarxa i als serveis ferroviaris, els canvis demogràfics experimentats
per la comarca han intensificat la demanda de transport cap a Barcelona, fet
que provoca que, malgrat les importants millores des dels anys noranta, caldrà
solucionar els problemes de saturació dels trens en hora punta. D’altra banda,
amb relació a l’oferta de transport públic per carretera, caldria reforçar les
freqüències de servei de les línies ja existents; facilitar l’accés al transport públic
de les poblacions que no tenen estació de tren, així com des de les diferents
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urbanitzacions; i millorar la coordinació en els serveis urbans de Vilanova i els
interurbans entre Vilanova i Sitges. 

� Quant al port de Vilanova, caldrà assolir el major consens possible entre les
administracions públiques i els agents econòmics i socials de la comarca per
aconseguir el millor aprofitament possible d’aquesta infraestructura.

� El Garraf és un territori extremament unit funcionalment, circumstància que ha
d’afavorir la posada en marxa d’iniciatives comunes. S’ha d’aconseguir un
millor funcionament com a sistema urbà, integrant el territori amb l’augment del
transport públic, definint una política industrial conjunta, compartint serveis i
oferint solucions comunes en l’accés a l’habitatge.

� La preservació de l’espai natural és una condició indispensable per millorar la
qualitat de vida i requereix la concentració de la major part dels creixements en
els nuclis urbans i no en les urbanitzacions, amb mitjans de transport públic
d’alta capacitat a l’abast dels ciutadans.

� Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica existents a la comarca,
i millorar el funcionament dels organismes que actualment tenen com a objectiu
fomentar-ne l’activitat econòmica.

15. En definitiva, en els propers anys el model de creixement del Garraf s’hauria de
fonamentar a atreure indústries amb un elevat valor afegit, sense deixar de banda les
indústries més tradicionals que avui ja desenvolupen la seva activitat a la comarca;
apostar per un model turístic de qualitat, amb Sitges com a referent; i no abusar, com
s’ha fet els darrers 15 anys, de la urbanització del sòl per convertir el Garraf en una
zona residencial, atès que en pocs anys es generaria un perill de congestió i posaria en
risc l’aposta per atreure un turisme de qualitat.
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� Quadre 1. El Garraf en xifres

Garraf Catalunya Garraf/ Any
Cat.=100

Població
Habitants 122.229 6.813.319 1,81 2004

Costa 75,4 % 2004
Interior 24,6 % 2004

Superfície (km2) 185 32.107 0,61 2004
Densitat de població (h./km2) 660 212 311,3 2004
Índex d’envelliment2 93 121 76,9 2004
Població de procedència estrangera (%) 12,2 10,6 115,1 2004

Producció i renda
PIB (MEUR de 2000) 1.325 119.336 1,11 2004
Percentatge sobre el PIB total

Agricultura 1,8 1,7 105,9 2004
Indústria 23,8 27,0 88,1 2004
Construcció 11,2 8,2 136,6 2004
Serveis 63,2 63,1 100,2 2004

PIB/càpita (milers d’euros del 2000) 10,8 17,5 61,9 2004
Renda familiar bruta disponible per habitant

(milers d’euros) 10,6 11,1 96,2 2000
Empreses amb vendes superiors a 1 MEUR 55 7.735 0,71 2002
Empreses amb més de 50 treballadors 20 2.672 0,71 2002

Mercat de treball
Afiliats al règim general de la Seguretat Social (SS) 26.417 2.464.413 1,11 2004
Afiliats SS / població (%) 21,6 36,2 59,7 2004
Atur registrat 3.470 203.089 1,71 2004
Taxa d’atur (atur registrat / població activa, %) 6,4 6,5 98,5 2004

Costa 6,5 2004
Interior 6,3 2004

Qualitat de vida (Indicadors per 1.000 habitants)
Biblioteques 0,10 0,13 76,9 2002
Sales de cinema 0,08 0,12 66,7 2002
Teatres i auditoris 0,02 0,02 100,0 2002
Alumnes en ensenyament no universitari 138 157 87,9 2003
Població amb estudis superiors 126 116 108,6 2001
Centres hospitalaris 0,02 0,03 66,7 2004
Llits hospitalaris 3,59 4,73 75,9 2004
Places en residència per a gent gran 4,79 6,75 70,9 2004
Habitatges iniciats 18,6 14,2 131,0 2004
Habitatges acabats 17,1 10,4 164,4 2004
Establiments de comerç al detall 18,3 17,8 102,8 2002
Turismes 411 445 92,4 2003
Caixes i bancs 0,92 1,09 84,4 2002

1 Pes del Garraf en el conjunt de Catalunya.
2 Habitants de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
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