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Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya.

INTRODUCCIÓ

El 9 de desembre es va presentar públicament l’inici de la redac-
ció del Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf. 

Estem sumant esforços del conjunt d’agents socials i econò-
mics i també de totes les institucions públiques locals del Gar-
raf per que es pugui generar el necessari debat i treure’n aque-
lles conclusions operatives que volem que siguin útils per que 
esdevingui una eina de treball per tots els agents implicats en 
el desenvolupament de la comarca.

No ens proposem fer un “nou pla” -un pla més-, i per això hem 
iniciat una recollida de documentació que ha estat elaborada 
en aquest darrers deu anys i que ens ha permès situar-nos 
en un bon punt de partida per analitzar tot allò que és actual 
i aprofitable dels estudis existents. Estudis i documents que 
estan disponibles i a l’abast de les persones que participen en 
aquest procés de debat a través del web de Node Garraf.

Tenim un objectiu -partint d’un marc general- que és concre-
tar aquelles accions, projectes i propostes que pretenem dis-
tribuir per competències i que ens permetin singularitzar-nos; 
i sobretot visualitzar aquelles oportunitats que tenim com a 
territori, que en són diverses, d’allò que ja estem fent i podem 
millorar o del que hauríem de fer i no fem i a partir d’aquí pri-
oritzar-les.

Es tracta d’avançar per cercar des del punt de vista territorial 
l’equilibri, la singularitat i l’eficiència pel que fa a generar es-
pais i xarxes relacionals que generin entorns favorables pel 
desenvolupament d’activitats econòmiques, veure quins 
elements configuren aquest teixit acollidor per noves empre-
ses, d’aquí o de fora i que ens permeti també recuperar i re-
forçar l’autoestima pel que és propi i per poder així treballar 
plegats des del nostre àmbit local, per modificar o condicionar 
a millor, si més no parcialment la nostra realitat i acostar-nos 
al que podríem definir com un territori on sigui possible viure 
i treballar.

Proposem una metodologia que ens ha de permetre avançar. En 
una primera taula ens centrarem en fer propostes des d’un en-
foc territorial per veure quins condicionants existeixen i quines 
mesures es veurien més adients per tal de dur-les endavant amb 
èxit.

Aquestes propostes s’emmarcaran en quatre eixos estratègics glo-
bals que han de constituir, desprès dels debats, l’esquema de 
coherència funcional del territori i que els centrem en la CON-
NECTIVITAT, la COMPETITIVITAT, la PROXIMITAT i el PAISATGE.

En una segona i darrera taula, treballarem aquelles qüestions 
que hagin sorgit, no només en la primera taula, sinó en el procés 
posterior on tots els participants poden fer les apreciacions i pro-
postes més detallades d’aquelles accions i projectes que es pre-
tenen desenvolupar, per finalment extreure aquelles conclusions 
que un cop prioritzades i distribuïdes per competències, serà una 
eina de treball per comunicar i persuadir a tots aquells agents que 
puguin ser receptors i alhora actors en el seu desenvolupament 
funcional i competencial. 

Finalment per facilitar el debat us proposem que respongueu en 
aquest primera taula de treball a la següent pregunta:

“Quines tres accions, projectes o propostes, que per la seva trans-
cendència, transversalitat, contingut o capacitat de desencadenar 
altres beneficis, considereu més importants i possibles –tant si ja 
s’estan fent i cal reforçar-les o bé que no s’estiguin realitzant i que 
tinguin al vostre criteri un potencial per activar un entorn favora-
ble pel desenvolupament en l’activitat econòmica i/o  en el teixit 
social de la comarca”

Taula de Treball  Consell Comarcal del Garraf i Node Garraf pel Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf

Rafel Florenciano i Gerard Llobet

Adreça electrònica del Pla: plagarraf@ccgarraf.cat 
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02 DADES COMARCALS BÀSIQUES

Vilanova
i la Geltrú

Sitges Olivella Sant Pere 
de Ribes

Canyelles Cubelles Garraf Catalunya

DADES GENERALS

POBLACIÓ

Densitat de Població (2013) [1]

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ

Creixement de la Població (2012) [1] [3]
Unitats: Taxa bruta per 1000 habitants

HABITATGES I LLARS
Habitatges familiars 
per tipus (2011) [1] [4]

MACROMAGNITUDS I IMPOSTOS 

Producte interior brut, 

base 2008 (2010) [1] [5]

Valor afegit brut, base 2008, per sectors 

(2010) [1] [5] Unitats: Milions d’euros

Població per grups d’edat (2012) [1] [2]

Població per nacionalitat (2012) [1] [2]

Població (2013)

Comarca

Superfície (km2)

Altitud (m)

Longitud (º)

Latitud (º)

Superfície (km2)

Densitat (Hab/km2)

Taxa bruta de natalitat

Taxa bruta de mortalitat

Creixement natural

Creixement migratori

Creixement total

Principals

Secundaris

Buits

Total

PIB (Milions d’euros)

PIB per habitant (Milers d’euros)

PIB per habitant (Índex Catalunya=100)

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

De 65 a 84 anys

De 85 anys i més

Total

Espanyola

Estrangera

Total

66.275

Garraf

34

22

1,72645

41,224131

29.140

Garraf

43,8

10

1,811969

41,237575

3.617

Garraf

38,8

211

1,812119

41,310978

28.730

Garraf

40,8

44

1,773669

41,262969

4.319

Garraf

14,2

142

1,723247

41,287497

14.528

Garraf

13,5

12

1,673781

41,209233

34

1.949,80

43,8

664,5

38,8

93,3

40,8

704,2

14,2

303,5

13,5

1.076,90

9,63

8,91

0,73

-6,25

-5,52

-

-

3,2

31,15

34,35

-

-

10,69

74,68

85,37

-

-

6,69

15,62

22,31

-

-

9,12

56,06

65,18

-

-

6,68

57,09

63,78

26.586

2.816

3.348

32.750

12.240

4.466

2.449

19.155

11.051

1.471

1.178

13.700

1.528

781

-

2.394

5.803

3.076

1.721

10.600

1.445

426

-

1.967

58.654

13.036

8.877

80.567

2.944.944

470.081

448.356

3.863.381

1.408,80

21,6

77,9

656,5

23,6

85,3

-

-

-

419,1

15

54,1

-

-

-

151,5

10,9

39,5

13,4

204,3

161,7

912,6

1.291,90

0,4

78,4

64,9

458,3

602

-

-

-

-

-

0,5

42,4

69,7

271,7

384,3

-

-

-

-

-

0,9

9,3

34,3

94,5

138,9

16,1

343,9

341,5

1.788,50

2.490,10

1.958,70

37.524,60

19.175,70

129.627,00

188.286,00

2.715,30

19

68,8

205.314,50

27,7

100

9,56

7,52

2,04

-6,89

-4,85

10,28

8,37

1,91

-6,77

-4,86

10.591

45.003

9.571

1.426

66.591

4.470

20.123

3.863

583

29.039

758

2.588

313

19

3.678

5.213

20.334

3.144

458

29.149

853

2.965

418

39

4.275

2.528

9.861

1.794

192

14.375

57.577

9.014

66.591

21.573

7.466

29.039

2.881

797

3.678

24.737

4.412

29.149

3.984

291

4.275

12.821

1.554

14.375

123.573

23.534

147.107

6.384.129

1.186.779

7.570.908

24.413

100.874

19.103

2.717

147.107

1.183.272

5.100.115

1.098.405

189.116

7.570.908

185,1

792

32.108,00

235,3
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Vilanova
i la Geltrú

Sitges Olivella Sant Pere 
de Ribes

Canyelles Cubelles Garraf Catalunya

Valor afegit brut, base 2008, indústria. 

Per branques (2010) [1] [5]

Valor afegit brut, base 2008, serveis. 

Per branques (2010) [1] [5]

Renda familiar disponible bruta, 

base 2008 (2010) [1] 

Impost sobre la renda de les persones 

físiques (IRPF) (2011) [1] [6] Unitats: euros

Impost sobre els béns immobles urbans 

(IBI) (2011) [1] [7]

SECTORS ECONÒMICS

Terres llaurades per tipus de conreu (2009) 

[1] [5] Unitats: hectàrees

Construccions d’habitatges (2012) [1] [8] 

Fonts:
[1] Banc d’estadístiques de municipis i comarques
[2] Idescat. Padrço municipal d’habitants

Indústries extractives, energia, aigua i residus

Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, quími-

ca i cautxú

Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de 

transport

Comerç

Transport, informació i comunicacions

Hostaleria

Act. financeres i assegurances

Act. immobiliàries, tècniques i administ.Admin-

istració pública i altres serveis

RFDB (Milers d’euros)

RFDB per habitant (Milers d’euros)

RFDB per habitant (Índex Catalunya=100)

Base imposable per declarant

Quota resultant de l’autoliquidació per declar-

ant

Nombre de rebuts

Base imposable per rebut (Euros)

Quota íntegra per rebut (Euros)

Herbacis

Fruiters

Olivera

Vinya

Altres

Total

Habitatges iniciats de protecció oficial

Habitatges iniciats

1.061.315

16,2

96,2

505.930

18,2

107,9

-

-

-

448.710

16

95

-

-

-

206.105

14,9

88,2

2.326.979

16,3

96,7

125.141.484

16,9

100

20.907

5.042

28.537

8.718

22.735

5.472

21.455

5.528

20.476

4.751

21.776

4.988

22.518

5.839

21.398

5.524

51.067

103.982,30

339,8

28.147

47.151,50

369,7

4.137

34.439,40

223,9

20.315

46.829,60

436,4

5.021

63.427,60

369,3

17.624

29.762,40

324,4

126.311

67.880,50

355,2

5.606.404

63.294,70

384,6

301

9

30

176

12

529

26

4

1

38

8

76

15

0

0

110

0

125

169

37

33

644

43

925

1

1

20

39

0

60

28

10

17

67

1

123

541

60

101

1.074

62

1.837

511.150

110.819

101.236

61.391

7.829

792.425

0

4

15

9

0

27

0

2

0

3

0

6

15

51

1.926

5.311

7,6

41,2

155,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,1

73,7

246,1

5.375,20

18.310,90

13.838,50

215,9

115

106,7

49,9

239,9

185,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

357,5

194,9

297,5

80,3

445,3

413

25.189,00

18.154,50

14.232,10

8.462,90

29.359,10

34.229,30

[3] Idescat. Indicadors demogràfics
[4] Idescat. Cens de població i habitatges de l’INE. 
[5] Idescat 

[6] Idescat. Agència Estatal d’Administració Tributària 
[7] Idescat. Dirección General del Catastro
[8] Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Vilanova
i la Geltrú

Sitges Olivella Sant Pere 
de Ribes

Canyelles Cubelles Garraf Catalunya

Allotjaments turístics (2012) [1] [9]

Parc de vehicles (2012) [1] [10]

TREBALL

Afiliacions a la SS segons residència de 

l’afiliat  (2012) [1] [5]

Afiliacions al règim general de la SS 

segons ubicació del compte de cotització, 

per sectors (2012) [1] [9]

Afiliacions al règim general de la SS 

segons ubicació del compte de cotització, 

per grandària (2012) [1] [9] Unitats: 
mitjanes anuals

Atur registrat, per sectors (2012) [1] [9] 
Unitats: mitjanes anuals

Afiliacions al règim d’autònoms de la SS 

segons ubicació del compte de cotització, 

per sectors (2012) [1] [9]

Hotels

Places d’hotels

Càmpings

Places de càmpings

Turisme rural

Places de turisme rural

Turismes

Motocicletes

Vehicles industrials

Altres

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Fins a 50 treballadors

De 51 a 250 treballadors

De 251 i més treballadors

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació anterior

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Total

7

340

3

5.058

0

0

48

4.771

2

2.238

0

0

0

0

0

0

0

0

3

128

0

0

2

25

0

0

0

0

2

23

5

143

1

1.230

0

0

63

5.382

6

8.526

4

48

2.836

294.840

352

275.419

2.157

16.972

26.871

6.913

5.609

851

40.244

10.906

3.981

2.005

250

17.142

1.722

380

411

65

2.578

12.782

3.378

2.578

378

19.116

2.109

451

507

100

3.167

6.279

1.217

1.182

174

8.852

60.669

16.320

12.292

1.818

91.099

3.359.732

696.763

811.568

157.309

5.025.372

23.130 10.029 1.297 10.745 1.638 5.422 52.261 2.850.223

4

2.709

486

7.526

10.725

0

119

206

4.031

4.356

0

7

10

102

119

5

363

206

3.273

3.847

0

86

16

170

272

3

45

122

686

856

12

3.329

1.046

15.788

20.175

7.302

396.045

105.996

1.746.067

2.255.410

6.745

2.313

1.667

10.725

3.425

931

0

4.356

119

0

0

119

2.003

449

1.395

3.847

212

60

0

272

720

136

0

856

13.224

3.889

3.062

20.175

1.074.431

514.634

666.345

2.255.410

67

865,4

1.185,30

4.291,10

326,7

6.735,50

6,1

140,6

158,5

1.268,20

51,3

1.624,70

3,8

46,9

34,6

217,8

15,6

318,6

49,6

341,8

621,7

1.979,30

162,9

3.155,30

3,8

62,2

73,9

275,7

17,8

433,3

8,9

140,8

227,4

909,9

38,8

1.325,80

139,1

1.597,70

2.301,40

8.941,90

613,1

13.593,20

11.901,00

96.621,30

101.034,60

392.841,70

31.861,30

634.259,80

44

236

508

2.982

3.770

7

96

231

2.028

2.362

4

15

48

203

270

19

143

366

1.495

2.023

1

26

72

249

348

4

54

162

648

868

79

570

1.387

7.605

9.641

25.027

45.331

66.843

381.966

519.167

Fonts:
[9] Departament d’Empresa i Ocupació
[10] Idescat a partir de les dades de la DGT
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03 ANTECEDENTS SOBRE ELS ESTUDIS TERRITORIALS 
 I DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
03.1 Relació de documents

CODI

M01a

M01c

M01b

SE02

SE01

SE03

T01

T02

A02

A01

SE04

A03

T03

T04

T05

T06a

T06b

T06c

T06d

M02

M03

M04

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

AL07

ANY

2006

2008

2007

2009

2005

2009

2004

2004

-

-

2007

2012

-

2005

-

-

2005

2005

2006

2006

2008

2006

2007

2009

-

-

2008

2008

2008

2008

2008

TÍTOL DE DOCUMENT

Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport Públic Col·lectiu a la 

comarca del Garraf”

El transport públic i les pautes de mobilitat al Garraf. DOCUMENT 3 – Propos-

tes de millora del servei de transport col·lectiu interurbà per carretera a la 

comarca del Garraf

Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport públic col·lectiu a la 

comarca del Garraf. DOCUMENT 2 – Anàlisi de les pautes de mobilitat a la 

comarca del Garraf

Informe Territorial de la Comarca del Garraf 2009. Mobilitat i Infraestructures 

de Transport

Estudi socioeconòmic de la comarca del Garraf 2005

Model de Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf

Estratègies per al Garraf 2003-2011

Diagnosi estratègica territorial per la comarca del Garraf

Pla Ordenació Equipaments Comercials

Propostes de modernització del Sector agrari a Vilanova i la Geltrú. Document 

de síntesi

Un Garraf un futuro

Acords pel desenvolupament econòmic del Garraf

Elements Comarcals en els Programes d’Orientació per als equipaments 

comercials a la comarca del Garraf

El potencial urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona. Document de 

síntesi.

L’anàlisi territorial dels espais lliures de l’ Arc Metropolità de Barcelona, en el 

marc del projecte SITxell

Memòria. Estudi de la realitat territorial de la segona corona

L’ Arc Metropolità de Barcelona. Formes jurídiques

Recull de continguts. L’Arc Metropolità, la nova realitat territorial. Conferència 

d’alcades de l’Arc Metropolità de Barcelona

Estudi de les infraestructures de transport de les comarques de l’Alt Penedès, 

Baix Penedès, Garraf i Anoia. Annexes

Estudi de les infraestructures de transport de les comarques de l’Alt Penedès, 

Baix Penedès, Garraf i Anoia. Memòria

Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per 

a la línia orbital ferroviària. Volum I a Volum IV

Bici-net. Creació d’una base de dades que ajudi a gestionar la planificació de 

la xarxa ciclista del Garraf. Memòria tècnica

Reflexions per a la implantació d’un model de distribució urbana de mercade-

ries en els municipis del Garraf. Informe Final

Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Informe F López Pla Territorial

Al·legacions Ajuntament Cubelles al PTMB

Aportacions a l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i per 

l’avaluació de l’informe de sostenibilitat ambiental 

Al·legacions Ajuntament Olivella al PTMB

Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Consideracions i 

Aportacions

Consideracions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre l’avantprojecte 

del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

AUTOR

IERMB

IERMB

IERMB

Cambra de Comerç de Barcelona

Cambra de Comerç de Barcelona

Taller de ideas

Joaquim Clusa - CPSV - UPC

DUOT - Ricard Pié, Josep M. Vilanova

-

AGRO-3, Enginyeria del Medi Rural, S.L.

ISOCARP - UPAT

Node Garraf 

-

Centre de Política de Sòl i Valoracions - 

Universitat Politècnica de Catalunya

Carles Castell - SITxell

-

Alfredo Galán Galán, Tomàs Font i LLovet

-

OCI

OCI

Ifercat - GENCAT

Consell Comarcal del Garraf - dsd

Consell Comarcal del Garraf - A D V A N C 

E D L O G I S T I C S G R O U P

Consell Comarcal del Garraf

-

Ajuntament de Cubelles 

Serveis Tècnics Municipals.

Consell Comarcal del Garraf. 

 Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge”

Ajuntament d’Olivella

Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Vilanova

Narcís Tusell SLP 

Llegenda:  Llegit i resumit  Pendent de llegir     Revisat     En revisió



Treballs preparatoris per al Pla Socioeconòmic del Garraf. Enfoc Territorial

CODI

U01

U02

H01

A04

T07

M05

M06

M07

M08

M09

T08

H02

H03

T09

T10

A05

SE04

T11

A06

A07

A08

A09

M10

A10

A11

ANYTÍTOL DE DOCUMENT

Llegenda:  Llegit i resumit  Pendent de llegir     Revisat     En revisió

AUTOR

Plànol de Proposta POUM Canyelles

POUM Canyelles. Document d’Avanç de Planejament

Plànol Topografia POUM Canyelles

Plànol Règim de Sòl POUM Canyelles

Plànol Tipologia i Usos de les Edificacions POUM Canyelles

Informe de sostenibilitat preliminar. POUM Canyelles

POUM Olivella. Varis documents (Memòria, Normativa, Catàleg de béns a pro-

tegir, Resposta suggeriments)

POUM Olivella. Plànols

POUM Olivella. Informe de Sostenibilitat Ambiental

V15-CAT (Presentacions PowerPoint)

Coordinació municipal: fiscalitat i urbanisme

Usos del sòl per activitat a la comarca Garraf. Treballs per al PTMB. Document 

Final (provisional)

Vàries línies d’autobús intermunicipal, guia busos TCM, poblacions amb bus 

intern…

Línies Garraf ATM. Plànols

Línies de bus intermunicipal per municipi: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sitg-

es, St.Pere i Vilanova

Anàlisi de les infraestructures de mobilitat. Memòria

Xarxa integrada d’infraestructures de la mobilitat bàsica al Garraf (Varis plà-

nols)

Directrius d’Ordenació del Paisatge del Garraf

Equipaments supramunicipals de la comarca del Garraf. Memòria

Proposicions pel planejament territorial del Garraf. La qüestió de l’habitatge al 

Garraf

Proposicions pel planejament territorial del Garraf. Actes de reunions.

Proposicions pel planejament territorial del Garraf. Document de resums i 

conclusions

Conclusions inicials. Taules de treball pel desenvolupament econòmic del Gar-

raf. “Infraestructures d’acollida empresarial”

Coordinació i reassignació de serveis municipals

Conclusions de la taula de treball. Recursos energètics

Accions a desenvolupar en l’àmbit de les Infraestructures d’acollida empresar-

ial i captació inversions

Taules de treball pel Desenvolupament Econòmic del Garraf. Pla executiu 

2011

Conclusions inicials. Taules de treball pel Desenvolupament Turístic del Garraf

Informe Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de la crisi i 

vocacions productives de futur per als territoris

Inventari de camins

El sector de les tecnologies de la informació i comunicació a la comarca del 

garraf: Estudi per la detecció i anàlisi de les agències TIC

Estudi sobre els polígons d’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú

Narcís Tusell SLP

Narcís Tusell SLP

Narcís Tusell SLP

Narcís Tusell SLP

Estudi Xavier Mayor et al. S.L

Pons-Julian SLP

Pons-Julian SLP

Pons-Julian SLP

-

-

Consell Comarcal del Garraf - Mur&Clusa 

Ass.

Varis

-

-

Consell Comarcal del Garraf

Gencat DPTOP i Universitat Politècnica de 

Catalunya (Dep. d’Infraestructura del trans-

port i el Territori)

DUOT - Ricard Pié, Josep M. Vilanova

BCN SL. - Joan Antoni Páez i Berga

Consell Comarcal del Garraf - Promoció 

Industrial Vilanova (Carles Babot i Nel·lo i 

Maria Alias Echevarria)

DUOT - Ricard Pié, Josep M. Vilanova

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Node Garraf - Agència de desenvolupament

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona - Consell Comarcal 

del Garraf

Institut d’Estudis Territorials

Institut d’Estudis Territorials

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2013

2014

-

-

2005

-

-

-

2006

2006

2006

2006

2006

-

2006

2011

2011

2011

-

2011

2011

2013

2003

2010

2010



Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya.

03.2 Resums i sìntesis dels documents d’anàlisi revisats, relació 
cronològica de mesures, projectes i accions

RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 2014

DOCUMENT PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES

2003 ESTRATÈGIES PER AL GARRAF 2003-2011
Joaquim Clusa?, CPSV-Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2003

PROGNOSI QUALITAT MEDIAMBIENTAL EQUIPAMENTS SUPRAMUNICIPALS ACTIVITAT ECONÒMICA I RENDA

Manquen centres per a la tercera edat

DIAGNOSI Integrar les xarxes de camins PR i GR HABITATGE

Cal millorar la qualitat de les zones industrials actuals

MODEL TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURES ECONÒMIQUES I SOCIALS GOVERN DEL TERRITORI

Revisar el model comarcal en base als sistemes urbans Incubadores econòmiques, socials i culturals

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

Cal un Pla Director per al Port de Vilanova

El bus Vilanova-Vilafranca és prioritari

És necessari desenvolupar una estratègia productiva 
diversificada, fomentant però les especialitzacions i 
mantenint la qualitat urbana i ambiental necessària per 
atraure noves activitats.

Cal obtenir sòl a protegir a partir dels instruments 
urbanístics, com ja s'ha fet a Sant Pere de Ribes

Estratègia productiva diversificada basada en la qualitat 
ambiental i urbana per no morir d'èxit

Existeix una clara especialització de base econòmica 
entre els municipis: Cubelles, Canyelles i Olivella de 
base residencial; Sitges especialització turística però 
diversificada, Sant Pere de base residencial però amb 
base econòmica diversificada i Vilanova estructura 
econòmica diversificada amb major pes industrial

Cal prioritzar els corredors metropolitans continus 
d'espais oberts, en especial els corresponents a Els 
Colls- Massís del Garraf-Serralada Prelitoral (?)

Cal limitar el creixement residencial: s'ha de congelar la 
segona residència, compactar les urbanitzacions 
marginals i revisar les potencialitats

Cal promocionar l'activitat econòmica neta de tot tipus, 
potenciant la seva ubicació en la “creu del Garraf”

El territori metropolità s'homogeneitza: “més de tot en 
totes parts” i, per tant, no s'esperen escenaris 
alternatius d'activitat econòmica

Aplicar el planejament territorial a les eines de 
planejament general urbanístiques corresponents per a 
la protecció i regeneració de rius i rieres i la protecció 
efectiva del sòl agrícola protegit.

Cal incrementar les càrregues urbanístiques per a la 
construcció de la ciutat pública: habitatge assequible, 
finançament addicional del transport públic

Cal reforçar la gestió comarcal del sòl d'activitat 
econòmica.

Existeixen desequilibris reals entre els potencials 
residencials i d'activitat (baixa autocontenció laboral)

Integrar la bicicleta a camins rurals i nuclis urbans, 
intermodalitat amb altres modes de transport, 
aparcament bicicletes

Cal refredar el mercat immobiliari amb la gestió pública 
de les cessions d'aprofitament per l'habitatge assequible 
i augmentant l'IBI per desanimar la segona residència i 
transformar-la en primera

Cal potenciar la imatge de marca en el turisme de 
Sitges-Garraf

El Garraf és una comarca integrada físicament i 
funcionalment a la RMB, però amb possibilitats 
d'identificar-se amb un sistema urbà propi

Model territorial desequilibrat entre activitat econòmica 
i residència, cal procurar reduir l'actual desequilibri

Cal redactar Plans d'Actuació Urbanística que compactin 
el creixement prioritari i reservin sòl per al futur

Cal la centralització urbana catalitzada per l'activitat 
comercial

Per les seves característiques, la comarca té un alt 
potencial de governance si es superen les debilitats en 
la cooperació

Les potencialitats urbanístiques actuals hipotequen un 
futur productiu diversificat i equilibrat, així com la 
qualitat ambiental i urbana

Necessitat de planejament a escala comarcal, en el que 
es coordinin els plans locals

Govern (construcció social) del territori a través de la 
construcció de “xarxes de confiança”

L' estructura industrial és diversificada, lluny de 
comportar-se com a un "cluster" industrial. Té una forta 
dependència de grans empreses que, en cas de 
deslocalitzar-se, podrien posar el conjunt de la comarca 
en crisi

Aplicar un model de sistema urbà basat en nodes front 
el model tendencial difós: limitar al màxim el 
creixement residencial dispers en els municipis petits de 
l'interior, fomentar la localització de l'activitat 
econòmica en la “creu del garraf”, articular el territori 
intracomarcal amb transport públic en un intent de 
generació de centralitat

Cal una homogeneització infraestructural amb la RMB: 
abaratiment i igualament dels peatges, millora de la 
xarxa metropolitana interna de carreteres, enllaç 
ferroviari Vilanova-Vilafranca i vertebrar el sistema de 
transport públic del Garraf

Cal un Pla Director Urbanístic com a marc d'actuació i 
recerca de consensos de geometria variable i 
institucionalització lleugera, vivint el fet metropolità de 
forma pròpia

Es produeix una fuga important de despesa comercial a 
Vilanova i la Geltrú (18%), Sitges (33%) i Sant Pere de 
Ribes (19%)

Redactar un Pla Director Urbanístic (o eina similar) amb 
capacitat per gestionar les polítiques d'habitatge i 
d'oferta de sòl, establint un marc de coordinació de 
planejament urbanístic municipal

Les carreteres de segon nivell són essencials per a la 
cohesió del sistema urbà: cal millorar la C-31 (carretera 
de les costes del Garraf) per a un funcionament integrat 
i jerarquitzat del sistema viari

Cal un Pla Director Urbanístic com a eina de govern i 
gestió territorial, articulant de forma consensuada el 
marc general en promoció d'activitat no especialitzada i 
neta i la reducció del potencial residencial; definidor de 
criteris de sostenibilitat i del model de mobilitat 
intracomarcal

Incorporar urbanísticament i funcionalment Sitges al 
sistema urbà per aportar major massa crítica

Cal recercar consensos sectorials per a la construcció de 
teixit social cooperatiu intermunicipal

Unificar les zones tarifàries de la comarca en el 
transport públic

Modificar el finançament local amb ecotaxa turística, 
destinada a finançar projectes comarcals

Xarxes de confiança: entre municipis amb 
mancomunitats especialitzades en gestionar problemes 
concrets
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RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 2014

DOCUMENT PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES

2004 DIAGNOSI ESTRATÈGICA TERRITORIAL PER LA COMARCA DEL GARRAF
Ricard Pié i Josep Maria Vilanova. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2004

DIAGNOSI DIAGNOSI ESTRATÈGIES I MESURES ESTRATÈGIES I MESURES

DINÀMICA POBLACIONAL DINÀMIQUES TERRITORIALS ESTABLIR ESTRATÈGIES A NIVELL COMARCAL ESTRATÈGIES

DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL DEBILITATS I POSSIBLES AMENACES PRINCIPALS EIXOS D'ACTUACIÓ MESURES

DINÀMIQUES MACROECONÒMIQUES ESTRATÈGIES

El Garraf és la comarca de la RMB que més sembla 
haver-se beneficiat dels efectes centrifugadors que en 
termes de població mostra l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

Les dues dinàmiques principals que incideixen de forma 
global en l'ús del territori són 1)la forta dinàmica de 
creixement de la població resident i 2)l'augment del 
nombre de llocs de treball per sota del creixement de la 
població ocupada resident

Es tracta d'un territori amb una clara delimitacio 
geogràfica en el qual la preservació i millora del seu 
entorn implica polítiques i recursos que per abast a 
ambició sobrepassen els límits de la política local 
municipal

Són necessàries estratègies de coordinació municipal en 
fiscalitat i planejament urbanístic local per preservar i 
millorar la qualitat medi ambiental de la comarca i per 
establir objectius de sostenibilitat i ús eficient del 
territori 

Creixement força desigual en quant a la distribució 
relativa entre els seus municipis, amb majors taxes de 
creixement en els municipis amb menor nombre 
d'habitants

El creixement de la població resident genera augments 
de capacitat de consum i de generació de rendes

L'enfocament comarcal també es fa necessari per la 
resolució de problemes puntuals a municipis amb 
escassetat de recursos per fer front a la demanda 
d'equipaments i serveis

Per a potenciar les activitats existents cal atraure a la 
comarca alguns dels organismes administratius de la 
Generalitat que les regulen o hi incideixen (p. ex. 
Direcció General de Ports)

La immigració és el principal factor de creixement de 
població en el periode expansiu, amb relativa 
importància de la població resident estrangera 
mantenint-se estable el percentatge de la població 
resident catalana

L'augment del nombre de llocs de treball molt per sota 
del creixement de la població ocupada resident implica 
una molt forta demanda de mobilitat obligada i que la 
comarca no capitalitza l'efecte centrifugador 
d'empreses de la conurbació central de la RMB

La coordinació intermunicipal en el Consell Comarcal és 
necessària per a negociar i recavar mesures i recursos 
d'altres entitats administratives com poden ser la RMB i 
el govern de la Generalitat

S'han de trencar i revertir les actuals dinàmiques 
desequilibradores observades en l'ús del territori:

S'augmenta més que proporcionalment la població en 
edat de treballar acompanyat d'un augment substancial 
de la població resident de la tercera edat i menor 
creixement de la població menor de quinze anys

La densitat de població del Garraf augmenta en la 
dècada dels 90 en un 50%, de 4 habitants/ha a 6 
habitants/ha; la densitat de població, només contant 
amb els sòls amb pendent inferior al 20%, és de 41 
habitants/ha- similar a Maresme i Baix Llobregat

Es fa necessària també la coordinació intermunicipal a 
nivell comarcal per a sumar medis i eficàcia 
administrativa per a afrontar les problemàtiques que es 
deriven de la regularització d'un bon nombre 
d'urbanitzacions privades.

1) Cal una estratègia decidida de provisió pública de sòl 
per a ús d'activitats productives amb preus polítics de 
lloguer -no de mercat- a fixar amb total transparència 
en funció d'objectius preestablerts i clars

El percentatge de la població activa del Garraf és més 
baix que en el conjunt de la RMB, amb excepció de l'Alt 
Penedès i el Barcelonès

El creixement del parc d'habitatges és d'1 per cada 1,7 
nous residents, i, per tant, per sota de la ocupació 
mitjana per habitatge de la RMB (vora 3 
habitants/habitatge)

2) Cal una estratègia de política fiscal i urbanística 
conjunta per aconseguir que els nous 
desenvolupaments de la comarca siguin més atractius 
per a la localització d'activitats productives

Es detecta una forta tendència a la domiciliarització- 
conversió de segona residència a primera residència- la 
qual cosa augmenta la demanda de serveis públics locals

Cal que l'activitat constructora vagi acompanyada d'una 
estratègia de renovació i millora urbana i d' inversions 
públiques per a la dotació de serveis i equipaments 
públics per pal·liar els efectes negatius

Fort creixement de la població resident ocupada: el 
Garraf és la comarca que més aprofita l'augment de 
l'ocupació experimentat per la població resident de tot 
l'àmbit metropolità (RMB)

Una part important dels nouvinguts són de nacionalitat 
estrangera i no tenen alts nivells de formació: aquesta 
realitat té, i ha de tenir, implicacions d'ordre social i en 
la generació de demandes de nous equipaments i 
serveis

1) L'atracció, localització i expansió d'activitats 
productives que s'ubiquin en el territori del Garraf que 
siguin generadores de llocs de treball d'elevat valor 
afegit per tal de contrarestar els desequilibris abans 
descrits

1) Aprofundir en l'establiment d'un pla comarcal 
d'actuació en matèria d'atracció, reconversió i 
desenvolupament del conjunt de les activitats 
productives del Garraf en tots els sectors

L'augment de llocs de treball localitzats en el Garraf en 
el periode expansiu és molt inferior (quasi la meitat) a 
l'augment de la població resident ocupada

El fort augment de la població de la tercera edat, 
conjuntament amb un previsible major envelliment de 
la població, requerirà de més equipaments destinats a 
aquesta franja de població

2) L'utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència en 
l'ús del territori comarcal per tal de preservar, i en el 
possible, millorar la qualitat del medi ambient

OBJECTIUS (1): fomentar i engrandir la base econòmica 
comarcal- exportació de bens i serveis- i la generació de 
llocs de treball de qualitat

Hi ha una forta desigualtat en la distribució territorial de 
l'augment de llocs de treball dins de la comarca del 
Garraf, amb distribució desigual segons sectors 
econòmics

La població laboral del Garraf presenta un major 
percentatge en el sector de la construcció del conjunt 
de la RMB, i, per tant, es troba més exposada a les crisis 
que en el futur puguin afectar aquest sector

2) Potenciar la relació més estreta possible entre el 
compliment de l'anterior pla i els programes de 
formació professional i universitària, a desenvolupar en 
els centres educatius i de recerca ubicats en el Garraf

Una part molt important de la població resident treballa 
fora de la comarca (més del 50%), éssent aquesta una 
característica singular en el conjunt de la RMB

El relatiu menor nombre de població ocupada en el 
sector industrial -només és menor en el Barcelonès a la 
RMB- molt per sota de Baix Llobregat i Alt Penedès

3a) Establir una fiscalitat comarcal que fomenti la major 
racionalitat en els usos residencials de l'entorn construït 
de forma que tinguin majors càrregues els habitatges 
vacants i els habitatges secundaris respecte dels 
habitatges d'ús principal;

Pes reduït de les activitats industrials en la formació del 
PIB del Garraf i domini del sector Serveis (i construcció)

La major part de les activitats presents i atretes 
demanden una reduïda qualificació professional com 
indica el baix valor afegit per càpita comarcal

Promoure l'atracció d'empreses i la generació de nous 
llocs de treball en el Garraf en base a les 
característiques de l'estructura productiva actual i 
potenciant-ne les sinergies

3b) Recuperar per la comunitat part de les plusvàlues 
que ha anat generant l'important creixement residencial 
en els propietaris d'habitatges i de sòl urbà

Durant el periode 1996-2002, el creixement econòmic 
del Garraf va ser lleugerament superior a la mitjana de 
la RMB, però inferior al Baix Penedès i el Tarragonès

Manca base econòmica amb capacitat de reduir el 
diferencial entre població activa resident i ocupació 
local: forta dependència local -i fragilitat- respecte 
d'àrees exteriors

Promoure programes de formació i reconversió 
professional que ajudin a elevar el valor afegit dels llocs 
de treball partint de la diversificació productiva de la 
comarca 

4) Fomentar i afavorir la connectivitat i accessibilitat 
intermunicipal mitjançant una bona dotació de 
transport col·lectiu intracomarcal

En el 2002 (ja no és així actualment) el Garraf 
conjuntament amb el Maresme presentaven un PIB per 
càpita menor que el conjunt de la RMB, per raó del 
menor valor afegit de les activitats presents i la baixa 
localització de llocs de treball

No sembla que el creixement econòmic de les 
comarques del Camp de Tarragona ni la interacció amb 
l' "Eix Diagonal" (Vilanova i la Geltrú- Vilafranca del 
Penedès- Manresa i Igualada) generin una incidència 
important en les dinàmiques territorials

Promoure programes de formació professional i 
universitària i potenciar tasques de recerca vinculades 
amb empreses localitzades a la comarca

5) Crear a nivell comarcal un organisme potent de gestió 
de sòl per la localització i atracció d'activitats 
productives en el Garraf, sense finalitat de lucre, en el 
que hi estarien representades les diferents 
administracions de la zona.

En el periode expansiu la construcció va ser el motor de 
creixement econòmic del Garraf, amb una contribució 
molt superior al PIB comarcal que en el conjunt de la 
RMB

S'estima que el Garraf té un potencial urbanístic per 
construir 40.000 habitatges més i un sostre poblacional 
total de 227.000 habitants, la qual cosa podria plantejar 
majors desequilibris quant a la seva estructura 
productiva i qualitat ambiental

(Estrategies cluster) _arrelament de l'activitat turística a 
Sitges, _activitats industrials, pesqueres, comercials i 
recreatives relacionades amb el port a Vilanova i la 
Geltrú, _serveis hospitalaris a Sant Pere de Ribes 

L'organisme conjunt de gestió de sòl pot estar obert a 
altres administracions (RMB, Diputació, Generalitat...) 
així com a entitats financeres

Forta especialització residencial de la comarca, que es 
tradueix amb la construcció de prop del doble 
d'habitatges per mil habitants que en el conjunt de la 
RMB, tot i que per sota dels ratios de Tarragonés i Baix 
Penedès

La manca de capacitat de la comarca per atraure 
empreses descentralitzades de Barcelona és la major 
amenaça per assolir un creixement econòmic equilibrat i 
sostenible

Cal establir estrategia comarcal amb capacitat de 
fomentar i potenciar sinergies entre activitats 
productives i el mercat de treball del Garraf amb les 
comarques del Camp de Tarragona i l'Eix Diagonal, 
reduir dependència cap a l'àmbit central de la RMB

L'organisme conjunt de gestió de sòl ha de disposar de 
recursos suficients per poder portar a terme una política 
activa de promoció de sòl públic per ser ocupat en règim 
de dret de superfície i a preus polítics per atraure 
activitats productives

Els serveis absorbeixen la major part del treball 
assalariat, un 65% del total: el Garraf és la comarca de la 
RMB amb major proporció de treballadors assalariats en 
el sector serveis després del Barcelonès

Es detecta com a tendència que els nous llocs de treball 
presents a la comarca generen molt consum de sòl i 
aporten poc valor per càpita

Establir plans d'ajudes i d'incentius fiscals coordinats 
entre municipis per a la implantació d'activitats 
productives i llocs de treball en relació al seu valor afegit



Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya.

RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 2014

DOCUMENT PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES

2005 ESTUDI SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF
Jordi Pons i Modest Guinjoan, Consulting Barcelona Economia SL, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

DIAGNOSI URBANISME FORMACIÓ GOVERNANCE I ORGANITZACIÓ

ORDENACIO DEL PAISATGE INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT MODEL SOCIOECONÒMIC

INDÚSTRIA TRANSPORT PÚBLIC

TURISME PORT DE VILANOVA

TIC

INNOVACIÓ

L'activitat productiva del Garraf es caracteritza per tenir 
un sector serveis que és el motor principal de 
l'economia i representa més del 60% del valor afegit i 
dels llocs de treball de la comarca: cal atribuir la 
especialització terciària de la comarca al turisme i els 
serveis personals.

Atesa la escassetat de sòl industrial, i les dificultats de 
crear-ne més per raó de les característiques físiques de 
la comarca, cal prioritzar les activitats de baix consum 
de sòl i que generin llocs de treball de valor afegit en el 
sòl industrial disponible

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.

Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica 
de la comarca i millorar-ne el funcionament

El teixit industrial continua tenint un paper cabdal en 
l'economia comarcal i està molt concentrat en el 
continu urbà Vilanova-Roquetes. 

El Garraf és una àrea funcional molt unida, cal aprofitar 
aquesta circumstància per endegar iniciatives comunes. 
S'ha d'aconseguir un millor funcionament com a sistema 
urbà, integrant el territori amb l'augment de transport 
públic, definint una política industrial conjunta, 
compartint serveis i oferint solucions comunes en 
l'accés a l'habitatge.

El sector de la construcció (va) assolir un fort pes en 
l'estructura productiva, arribant a tenir molt més pes 
que en el conjunt de l'economia catalana. Les millores 
en l'accessibilitat tant viària (C-31, C-15) com ferroviària 
expliquen el fort increment de la població comarcal.

El sector primari té un pes similar al del conjunt de 
l'economia catalana i va perdent pes progressivament 
en l'estructura productiva comarcal

La preservació de l'espai natural és una condició 
indispensable per millorar la qualitat de vida, la qual 
cosa requereix evitar el creixement de les 
urbanitzacions i concentrar els creixements en els nuclis 
urbans, amb mitjans de transport públic d'alta capacitat 
a l'abast dels ciutadans.

Cal millorar la carretera de les costes C-31, tenint en 
compte la seva integració paisatgística. Cal completar la 
C-15.

(2005) En els propers anys el model de creixement del 
Garraf s'hauria de fonamentar en atreure indústries 
amb un elevat valor afegit, sense deixar de banda les 
indústries més tradicionals ja presents; apostar per un 
model turístic de qualitat, amb Sitges com a referent; i 
no abusar, con s'ha fet des dels 90, de la urbanització 
del sòl per convertir el Garraf en una zona residencial, 
atés que en pocs anys es generaria un perill de 
congestió i posaria en risc l'aposta per atreure un 
turisme de qualitat.De 2001 a 2004 el PIB va crèixer el 2.1%, per sota de la 

mitjana catalana. S'explica pel pes fort de la construcció 
(menor valor afegit).                     En el periode 1994-
2004, el creixement econòmic es va traduir en la forta 
creació de llocs de treball, tot i que de valor afegit 
moderat

El futur que s'albira per a la indústria no és 
excessivament optimista, atès que la integració 
progressiva a la RMB, conjuntament amb l'alta qualitat 
de vida de la comarca, tendeix a especialitzar el Garraf 
en usos residencials. L'escassetat i l'alt preu del sòl 
industrial dificulten la implantació de nous projectes 
industrials. La indústria de la comarca és dèbil perquè té 
una dependència molt alta a un número reduït 
d'empreses que concentren la majoria dels llocs de 
treball.

Cal solucionar els problemes endèmics de saturació en 
hora punta dels trens de Rodalies en l'accés a Barcelona.

En el periode 1994-2004, el creixement econòmic es va 
traduir en la forta creació de llocs de treball, tot i que de 
valor afegit moderat. 

L'accessibilitat a l'àrea de Barcelona, el port i l'aeroport, 
la tradició industrial, la presència d'activitats 
productives avançades, uns costos relativament més 
baixos als de la conurbació de Barcelona, la 
disponibilitat de centres de formació especialitzats són 
factors favorables al manteniment i consolidació del 
teixit industrial si s'és capaç de mitigar les febleses 
abans esmentades.

Cal reforçar els serveis de transport interurbà atés 
l'augment de poblacio i demanda i facilitar l'accés a les 
estacions de tren als teixits que n'estiguin més distants, 
en particular urbanitzacions.

Entre els anys 1994 i 2004 el teixit productiu es 
diversifica a la comarca, amb creació d'empreses de 
manufactures avançades (electrònica i equips òptics) i 
del sector metal·lúrgic

L'anàlisi dels factors estadístics (educació, cultura, 
equipaments, parc d'habitatges, parc de vehicles) 
permet afirmar que la qualitat de vida de la comarca és 
similar a la del conjunt de Catalunya, per bé que la 
valoració subjectiva dels seus habitants és sensiblement 
superior a la que fan els habitants de l'AMB i de la resta 
de la província

S'ha de fer front a nous reptes comuns a totes les 
destinacions turístiques tradicionals: generalització del 
consum turístic, mundialització de l'oferta, les facilitats 
del transport, demanda creixent d'experiències i 
novetats, una menor sedentarització que redueix la 
fidelització dels clients .

Cal assolir el major consens possible entre tots els 
agents involucrats en el Port per aconseguir el millor 
aprofitament possible d'aquesta infraestructura.

La posició geogràfica de la comarca, la qualitat de les 
infraestructures i les seves condicions ambientals han 
proporcionat  un base prou sòlida per aconseguir una 
expansió demogràfica més potent que la major part de 
les comarques de la regió metropolitana de Barcelona

Cal millorar i complementar la oferta, identificar els 
segments de mercat adequats, i reforçar el marquèting 
de destinació, és a dir, l'acció integrada de comunicació i 
comercialització de tots els agents turístics locals.

El fort increment de la població no s'ha acompanyat de 
la corresponent creació de llocs de treball: molts 
residents del Garraf treballen (o treballaven) fora de la 
comarca, éssent la mobilitat obligada molt alta en 
particular en relació amb l'AMB i Barcelona en concret.

No es pot pensar en un desenvolupament turístic per a 
cada municipi de forma autònoma. Cal gestar un pacte 
turístic entre agents i municipis aprofitant l'experiència i 
el lideratge de Sitges.

Una part significativa del flux d'immigració captat pel 
muncipis del Garraf correspon a unitats familiars 
compreses entre el 30 i els 49 anys, amb un nivell 
professional i de renda relativament alt, amb una 
vinculació laboral amb Barcelona o municipis propers. 
Aquest fet explica que la renda disponible s'hagi situat 
per sobre de la del conjunt de Catalunya i que sigui una 
comarca més jove que la mitjana catalana.

Impulsar i difondre l'ús de les tecnologies de la 
informació i el coneixement, tant en l'àmbit empresarial 
com personal

S'infereix de les dades disponibles que en el periode 
1994-2004 molta segona residència va passar a 
convertir-se en primera residència

Potenciar la transferència de tecnologia entre centres 
tecnològics i les empreses de la comarca. Desenvolupar 
el Centre Tecnològic de la UPC de Vilanova i la Geltrú i 
altres iniciatives públiques

Les rigideses pròpies del mercat de l'habitatge generen 
un fort augment de preus en el periode 1994-2004, en 
particular a Sitges. Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant 
Pere però es mantenen en preus homologables als de 
les ciutats intermèdies de la RMB

La comarca es troba en un moment de canvis profunds, 
amb dubtes sobre les perspectives de futur però amb 
necessitat de cambiar el model cap a un 
desenvolupament més sostenible
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2006 PROPOSICIONS PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DEL GARRAF (1 DE 2)
Ricard Pié i Josep Maria Vilanova. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006

DOCUMENT FISCALITAT FISCALITAT EQUIPAMENTS SUPRAMUNICIPALS

OBJECTIUS IMPOSTOS LOCALS- SITUACIÓ ESCENARIS D'ACTUACIÓ COMARCAL COMUNA

DIAGNOSI

PREVISIONS DE CREIXEMENT EQUIPAMENTS COMARCALS A LLARG TERMINI

USOS DEL SOL PER ACTIVITAT DEL GARRAF DIAGNOSI DE FISCALITAT XARXA D'INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS

RECOMANACIONS GENERALS DE FISCALITAT

Els temes que s'estudien en el document són: a) la 
fiscalitat municipal referida a l'urbanisme (Joan 
Angelet), b) Les previsions de creixement de la comarca 
(Sara Mur i Joaquim Clusa), c) la xarxa d'infraestructures 
de comunicacions (Manuel Herce), els equipaments 
supramunicipals (Juan Antoni Páez), les condicions del 
paisatge (Ricard Pié i Josep M. Vilanova), la qüestió de 
l'habitatge (PIVSAM)

Impost sobre Bèns Immobles (IBI): hi ha importants 
diferències en les xifres de deute tributari per càpita a 
cada Ajuntament

1) Millora de l'entorn construït i de les dotacions 
urbanístiques i equipaments col·lectius: caldria aplicar 
els mateixos percentatges en les bonificacions dels sis 
municipis per tal d'incentivar la construcció i dotació 
d'equipaments col·lectius d'iniciativa privada, aplicació 
d'energies renovables i un pacte d'uns estàndards 
mínims que augmentin els recursos econòmics locals 

Consideració prèvia: el Pla Territorial calrifica, assenyala 
i dona directrius, però no classifica, no obliga, no és 
planejament. Els POUM ordenen el sòl a escala 
municipal; són plans locals i temporals que no ofereixen 
propostes conjuntes entre municipis. En els POUM, el 
sòl destinat a sistemes es pot obtenir per expropiació o 
mitjançant el desenvolupament d'àmbits de gestió.

Impost de construccions, instal·lacions i obres: cap dels 
6 municipis aplica el tipus de gravàmen màxim que 
permet la llei (4%). Tot i ser menor el gravàmen a 
municipis petits, el major creixement relatiu 
d'habitatges no s'explica per un menor tipus impositiu 
(cas de Cubelles)

El document té per objectiu reflexionar sobre 
l'ordenació urbanística i territorial de la comarca per fer 
un seguiment dels treballs de redacció del Pla Territorial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona i assessorar als 
ajuntaments de la comarca.

Dos aspectes poden afectar negativament aquest 
impost: la reducció significativa d'habitatges nous que 
poden produir-se i els costos dels serveis de conservació 
i manteniment als que han de fer front els Ajuntaments 
que creixen amb cada nova promoció. Cal per tant 
estimular les obres de rehabilitació i, si això no fos 
suficient, augmentar via IBI la pressió fiscal sobre els 
habitatges.

2) Afavorir l'augment del número i qualitat dels llocs de 
treball: caldria aplicar bonificacions en determinats 
impostos i taxes en aquelles empreses que hagin 
localitzat noves activitats o incrementat el número de 
treballadors amb contracte indefinit

Cal ser prudent a l'hora de zonificar sistemes, doncs els 
propietaris dels sòls destinats a sistemes que no estiguin 
inclosos dins sectors de desenvolupament poden 
reclamar-ne la expropiació de forma urgent  i, per tant, 
es generen obligacions de curt termini a les 
administracions i a les seves tresoreries

El Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
recull diferents escenaris de creixement poblacional per 
al 2026: des de la hipòtesi d'immigració nul·la, amb una 
pèrdua de 390.658 persones a tota Catalunya en relació 
a 2001,  fins a un creixement de 1.296.960 persones (en 
relació a 2001) en cas de mantenir-se, de mitjana, el 
fenòmen immigratori.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana: hi ha importants diferències entre 
els ajuntaments; aquest impost augmentaria de forma 
significativa si s'apliqués sobre les plusvàlues reals 
produïdes, en lloc de fer-ho a través dels coeficients 
establerts per llei.

3) Proveir serveis públics amb major eficiència: caldria 
homogeneitzar les taxes a aplicar o unificar serveis per 
reduir costos, com la recollida d'escombraries o el 
transport públic.

La programació d'equipaments supramunicipals s'ha de 
fer preveient un horitzó llunyà (2050), més enllà del 
periode de vigència del Pla Territorial (fins 2026). Haurà 
de considerar les tensions de creixement de població, i 
tenir coneixement dels plans muncipals d'equipaments 
locals. La reserva de sòl per a futurs equipaments es 
proposa en base a un conjunt de supòsits:

En cas de que la població no augmentés, l'stock 
d'habitatges del Garraf seria suficient tot i reduir-se la 
dimensió mitjana de les llars per l'envelliment de la 
població. Assumint l'escenari de creixement mig, 
s'estima una demanda suplementària per a 2026 de 
19253 habitatges al Garraf, absorbibles per el potencial 
de sòl urbà i sòl urbanitzable de la comarca, que 
s'estima en 30989 nous habitatges. (ATENCIÓ DADES 
NO VIGENTS)

Impost dels vehicles de tracció mecànica aptes per 
circular per la via pública: cap dels municipis aplica la 
tarifa màxima que permet la llei. 

Localització dels equipaments: les necessitats 
d'equipaments creixen geomètricament amb 
l'increment de la població. S'han d'establir reserves de 
sòl ben comunicades amb els nuclis existents i futurs per 
transport públic i la xarxa viària. La plana del Garraf 
entorn sitges i Cubelles té gairebé tot el sòl esgotat. 

Llicències i taxes per a la prestació de serveis i 
realització d'activitats administratives: el municipi amb 
el major nombre d'habitatges (Vilanova) té la menor 
taxa d'escombraries; el municipi amb la llicència de 
construcció de major cost (Cubelles) és el que té més 
habitatges acabats en el període 2000/2004

Qualificació: A la comarca es detecten una sèrie de 
mancances: escola universitària, camp de golf, hospital 
universitari... per les quals és necessari disposar de 
l'espai suficient per a la seva implantació.                            
                           

Quantificació: En un escenari de 40 anys, seria 
recomanable preveure uns estàndards per a 
equipaments supramunicipals d'entre 1,2 i 2 
m2/habitant. Per a un escenari de població comarcal de 
200.000 habitants s'hauria de preveure un mínim de 40 
a 50 hectàrees de sòl

El parc residencial del Garraf creix un 38% entre 1991 
(49.000 habitatges) i 2001 (68.000 habitatges), 
demostrant el seu major atractiu residencial en relació a 
altres comarques de la Regió Metropolitana de 
Barcelona

L'estructura tributària dels 6 ajuntaments està més 
orientada a la recaptació de recursos econòmics per a 
les seves respectives hisendes que a incidir en el 
desenvolupament i ordenació del seu territori.

(2006) La població del Garraf és de 128.000 habitants, 
dels quals el 42% resideix a Vilanova i la Geltrú. 

En el periode 1991-2001, la població resident ocupada 
augmenta de 27.000 a 49.000 treballadors (un 81%) per 
un augment dels llocs de treball localitzats d'un 52% (de 
25.000 a 1991 fins a 38.000 el 2001). 

Cal destacar la necessitat de recursos i l'estret marge 
que ofereix la legislació vigent per tal que els 
ajuntaments puguin aplicar mesures fiscals per tal 
d'incentivar o frenar determinats desenvolupaments.

Fort increment de la demanda de mobilitat: entre 1986 i 
2001 la mobilitat per motius de treball s'ha incrementat 
en un 6,2% anual acumulatiu, tot i que el ritme anual de 
creixement de població  ha estat del 2,9%

Els sectors més adequats per a la ubicació d'aquestes 
reserves són una sèrie d'espais lliures que estan ben 
localitzats en relació als diversos sistemes urbans i les 
comunicacions 

El balanç entre població local activa i els llocs de treball 
localitzats és cada cop més desequilibrat; en els darrers 
anys del període, es localitzen cada cop menys llocs de 
treball per cada nou resident en edat de treballar.

La política tributària dels ajuntaments no utilitza al 
màxim les possibilitats que ofereix la llei per aplicar 
mesures fiscals relacionades amb l'ordenació del 
territori, la millora de l'entorn construït i la sostenibilitat 
dels seus recursos naturals.

La mitjana de desplaçaments diaris per habitant 
(viatges/persona/dia) és de 2,1 i, per tant, pren valors 
molt similars als de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

També podrien considerar-se les urbanitzacions il·legals 
com a emplaçaments per a aquestes reserves, 
reconvertint-les d'àrees residencials en equipaments 
supramunicipals i dotant-les dels serveis mínims 
necessaris

Segons el planejament vigent a 2006 -i les estimacions 
de cabuda corresponents- seria possible crèixer en uns 
29.000 llocs de treball (per ràtios de 60 m2/lloc de 
treball a la indústria i 25 m2/lloc de treball als serveis) 

Si s'apliqués el gravàmen màxim de l'IBI i s'actualitzessin 
els valors cadastrals es podria augmentar la recaptació 
fiscal en 15.000.000 € (DADES 2006)

Només el 28% del total de desplaçaments que es fan a 
la comarca es fan a peu (inclosos desplaçaments 
intramunicipals): d'aquests viatges, el 60% són 
desplaçaments per estudis

Es recomana la redacció d'un Pla Director Urbanístic per 
part del Consell Comarcal, que estableixi els objectius i 
necessitats, delimiti els sòls i permeti la obtenció i gestió 
d'aquests 

Sense comptar el sòl urbà, el potencial de nous 
habitatges en sòl urbanitzable és a 2006 de 27.000 
habitatges. Atès que en el període 1991-2001 se'n 
construïren 18.000, mantenint el ritme l'stock de sòl 
urbanitzable estaria esgotat abans de deu anys (2016)

La diversitat de tipus de gravàmen, tarifes, bases 
imposables... del conjunt d'ajuntaments permet una 
àmplia varietat de polítiques de simplificació i 
coordinació fiscal a la comarca.

La comarca atrau menys llocs de treball que la quantitat 
de viatges per treballar a fora que genera: el 26% de la 
població activa ocupada treballa fora de la comarca, 
atesa la seva oferta laboral insuficient. 

La obtenció dels sòls destinats a equipaments 
supramunicipals hauria d'aconseguir-se preferentment a 
través de la cessió: no és recomanable utilitzar 
majoritàriament l'expropiació.

Els treballs per al Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana consideren com a escenari més plausible 
que en el periode 2006-2026 el parc d'habitatges 
comarcal creixeria en 19.000 habitatges de primera 
residència, suposant l'arribada de 18.000 nous 
immigrants

Seria recomanable que determinats serveis públics 
locals d'abast ampli i amb economies d'escala fossin 
gestionats conjuntament a escala comarcal per raons 
d'eficiència i sostenibilitat, amb possibles efectes en la 
reducció de tarifes

Mobilitat per estudis: la comarca genera 2.581 
desplaçaments/dia fora per estudis superiors, mentre 
que atrau 1281 desplaçaments/dia d'altres àmbits 
territorials per raons d'estudi

Cal preservar la plana com a espai idoni per a aquests 
equipaments, com s'exposa en la Carta del Paisatge i en 
l'estudi de mobilitat del present document. La plana és 
la zona més tensionada, amb millor accessibilitat i que 
requereix major protecció.

En cas de que la immigració s'aturés totalment a partir 
de 2006, la demanda de nous habitatges principals en el 
període 2006-2026 seria de 9.000 unitats, per bé que en 
aquest cas no es cobririen els llocs de treball necessaris 
per mantenir el creixement econòmic considerat.

Per tal d'implementar polítiques fiscals conjuntes 
orientades a l'ordenació comarcal del territori seria 
necessària la simplificació i la homogeneització de 
conceptes, tipus i tarifes de les ordenances fiscals dels 
sis municipis

La distribució modal de la mobilitat obligada (és a dir, 
els desplaçaments entre residència i lloc de treball) en 
mitjans motoritzats es fa bàsicament en vehicle privat 
(77%) 

Es recomana que els sis ajuntaments treballin plegats 
per la protecció de la plana i reserva per a equipaments 
supramunicipals, dedicant els recursos suficients per a 
obtenir 2'5 hectàrees per any sumant Consell Comarcal i 
els 6 municipis.

Per a ser efectives, les polítiques fiscals conjuntes 
orientades a l'ordenació comarcal del territori han 
d'anar acompanyades d'un programa d'inversions 
públiques locals coordinades comarcalment

No són necessàries grans obres d'infraestructura viària, 
sinó el reforçament de la malla de distribució comarcal.

Els equipaments supramunicipals són de caràcter 
complementari al sistema d'equipaments locals: cada 
municipi haurà d'arribar a disposar de 8 m2 de 
sòl/habitant per a cobrir les necessitats d'equipament

Les polítiques de coordinació fiscal orientades a la 
millora de l'entorn construït, l'ordenació del territori i 
sostenibilitat a escala comarcal demanden també un 
acompanyament de programes d'inversions conjunts 
dels municipis

 Tampoc no és necessària l'ampliació de la C-32 com 
proposa el PITC per a les costes del Garraf; s'ha de donar 
prioritat a fer més clars els accessos viaris de la C-32 des 
de Sitges fins a Cubelles

El potencial augment de recursos que presenta l'actual 
situació tributària dels 6 municipis és un bon punt de 
partida per a finançar un fons d'inversió pública d'escala 
comarcal.

(2006) És necessària la construcció de l'autovia 
Vilanova-Vilafranca, però s'han d'introduir alteracions al 
projecte per tal d'adequar el seu pas pel corredor humit 
de la riera del nord

No sembla que les diferències en fiscalitat detectades 
en els diferents muncipis responguin al número 
d'habitants, habitatges o rendiment de l'IBI

La xarxa rodada comarcal de distribució precisa d'una 
malla més completa que possibiliti itineraris alternatius
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OBJECTE CONCLUSIONS

ANÀLISI TERRITORIAL

HABITATGE MESURES PROPOSADES

9. Fer convergir la política fiscal territorial

L'objecte de l'estudi és establir les estratègies a seguir 
per l'elaboració d'una futura carta del paisatge de la 
comarca en base a les característiques del territori, com 
s'ocupa i quines tensions pateix. El paisatge s'entén 
d'acord amb la definició del Conveni Europeu del 
Paisatge “una àrea, tal i com la percep la colectivitat, el 
caràcter del qual és el resultat de la interacció de factors 
naturals i humans”

_ Els dos espais que tenen més potencial urbanístic de la 
comarca i que generarien menors afectacions són els 
entorns de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. 
Caldria potenciar la línia verda que uneix els tres parcs 
naturals del massís del Garraf (Olèrdola, Foix i Garraf). 
Seria important que la planificació futura evités que la 
connexió entre parcs pugés de cota.

Relació amb els treballs de redacció del Pla Territorial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona:     Les 
polítiques marcades pels plans urbanístics municipals 
aparentment no van en la mateixa direcció que el que 
preocupa el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. El DPTOP es proposa mantenir les taxes de 
creixement econòmic de Catalunya preveient un 
increment notable de la immigració i procurant que tot 
aquest fenomen no es concentri exclusivament a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, com ja va passar en 
l'anterior boom demogràfic (mitjans dels 50 a principi 
dels anys 60). La situació política d'aleshores, però 
també la manca d'un planejament territorial suficient, 
van provocar un desgavell urbanístic del qual encara en 
rep les conseqüències la població de la Regió 
Metropolitana de Barcelona: cal per tant disposar d'un 
planejament territorial potent per al conjunt de 
Catalunya.

Ordenar i preveure una fòrmula per planificar el futur: 
El present document demostra que el planejament 
vigent té capacitat per absorbir la demanda per, com a 
mínim, els 10 següents anys (i més de 20 si no s'amplia 
el parc de segones residències). Cal, però, dissenyar un 
segon escenari per a 2050 en el qual les reserves ja 
estarien esgotades. Els terrenys no ocupats amb major 
accessibilitat de la comarca i més idonis per a la 
implantació d'equipaments comarcals es troben en sòl 
no urbanitzable: cal mantenir la protecció d'aquests 
espais per la seva triple condició estratègica. D'una 
banda, han d'afavorir i millorar la qualitat 
mediambiental i paisatgística de la comarca, han 
d'integrar els equipaments d'abast comarcal i 
metropolità i, per últim, han d'afavorir la integració de 
les urbanitzacions il·legals. Es proposen l'ampliació i 
connexió dels parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf i 
la configuració i protecció dels connectors forestals i 
hidrològics mar-muntanya, i  la necessitat de protegir les 
planes agrícoles situades entre Vilanova i la Geltrú i Sant 
Pere de Ribes i els mosaics paisatgístics situats entre les 
vies de connexió paral·leles al mar. Es tracta d'una 
protecció que entén que hauria de poder transformar-se 
en part del sistema urbà, integrant la diversitat i qualitat 
paisatgística de l'entorn.

La llei 8/2005 de Protecció, gestió i ordenació del 
paisatge dota “els paisatges catalans de la protecció 

jurídica pertinent i estableix els corresponents 

instruments per gestionar-los i millorar-los”, per a “el 

reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del 

paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, 

patrimonials, culturals, socials i econòmics” a través 
d'una sèrie d'actuacions públiques

_ Cal ampliar l'àmbit dels parcs naturals i tractar 
d'integrar-los en les urbanitzacions disperses;  s'ha de 
prestar especial atenció a la planificació de la plana pel 
seu caràcter d'espai mixt o mosaic. Ha de combinar el 
teixit agrícola, les urbanitzacions avui per avui il·legals, 
els futurs equipaments supramunicipals i donar resposta 
a les futures pressions urbanístiques.

Relleu: la lectura del relleu de la comarca posa en 
evidència el seu caràcter de regió natural, i limita les 
zones de possible ocupació a la plana que va de Cubelles 
a Sitges, atés que per llei no són urbanitzables els sòls 
de pendents majors als 20%. La xarxa hidrogràfica, 
negatiu del relleu, permet explicar la ubicació dels nuclis 
històrics dels sis municipis: en zones planes i de fàcil 
accés a l'aigua. 

_ S'assenyalen els connectors forestals mar-muntanya i 
la pròpia xarxa hidrogràfica com a elements estratègics 
per a la connexió ecològica i paisatgística dels parcs 
naturals amb la costa.

Previsions de creixement per a la comarca i el conjunt 
de la Regió Metropolitana de Barcelona: D'acord amb 
les previsions del DPTOP s'estima que en l'any 2026 la 
Regió Metropolitana de Barcelona demandaria 600.000 
nous habitatges; en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona només és possible construir-ne la meitat. 
Vallès Oriental, Martorell i Garraf podrien absorbir part 
dels 300.000 habitatges restants, proposant-se que el 
diferencial es formalitzi a les comarques centrals i les 
ciutats intermèdies catalanes. D'acord amb els estudis 
previs del DPTOP el Garraf hauria d'absorbir 38.000 
nous habitatges; el planejament municipal actual en 
preveu 31.000 als quals caldria sumar aquelles segones 
residències que passessin a ser habitatge habitual. De 
totes maneres, la dinàmica registrada fins a 2006 no fa 
pensar que es materialitzin més de 19.000 habitatges 
nous abans de 2026. Els estudis més acurats inclosos en 
el present informe permeten assegurar que mobilitzant 
tots els potencials la comarca podria absorbir la 
demanda prevista al Planejament Territorial.

 _ Caldria establir unes formes de finançament i de 
gestió comunes a tots els municipis; és a dir, 
desenvolupar una hisenda comarcal i establir una 
ordenació de tot el territori des del punt de vista del 
paisatge.

Cobertura del sòl: els boscos o bosquines ocupen de 
forma predominant els terrenys de major pendent, 
formant una corona entorn la plana; els boscos són 
també presents en els tres connectors ecològics mar-
muntanya. Els cultius es concentren a la plana, en 
particular a l'entorn del casc urbà de Sant Pere de Ribes 
i formant un arc fragmentat que baixa fins a Cubelles 
pels darreres de Vilanova i la Geltrú. La taca edificada és 
més densa i consolidada d'acord amb la lògica històrica 
d'implantació en el del territori, lògica que ha estat 
trencada pels creixements dispersos que formen un arc 
discontinu entre Canyelles i Olivella amb una gran 
esquitxada a l'entorn de Vilanova i la Geltrú. Els teixits 
d'activitat econòmica es localitzen a la “creu del Garraf”, 
vora el nucli de Vilanova i recolzats sobre les carreteres 
C-15 i C-31

La qüestió de l'habitatge s'analitza des de dues 
perspectives: d'una banda, la capacitat del territori per a 
ampliar el seu parc d'habitatges, de l'altra, la capacitat 
d'aquest de garantir el dret a l'habitatge de tota la 
població resident. El potencial residencial de la comarca 
és de 30.988 habitatges, i, per tant, considerant una 
ràtio de 2,4 habitants/habitatge, la població podria 
crèixer en 74.371 habitants. En sòl urbà consolidat i no 
consolidat s'avalua el potencial en 7.500 nous 
habitatges (18.000 nous habitants).

1. L'oferta residencial de sòl urbanitzable i urbà no 
consolidat que preveu el planejament urbanístic 
municipal és suficient per cobrir les necessitats de 
creixement dels propers anys tant en primera com en 
segona residència               
2. Si l'oferta s'amplia a totes les capacitat de sòl urbà 
consolidat i es produeix una transformació important de 
la segona residència en permanent, la comarca podria 
acollir una part del creixement de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona en les xifres que suposen les previsions del 
Departament de Política Territorial i obres públiques

_ Si es considera el parc de segones residències, el 
potencial en sòl urbà s'amplia fins a 19.400 habitatges 
(contant amb que el 50% de les segones residències 
passarien a ser residència habitual).                                       
          

Canvis i tendències de l'actual desenvolupament del 
Garraf:                                                                          La 
posició i característiques del Garraf li confereixen un 
gran atractiu que per les seves característiques 
geogràfiques ha pogut desenvolupar i mantenir un 
model territorial al marge del sistema metropolità de 
Barcelona. Els espadats que separen Castelldefels i 
Sitges, així com l'empenta de la burgesia Vilanovina del 
s.XIX, expliquen una característica única del Garraf: una 
deficient connexió per carretera fins a mitjans dels anys 
90 del segle XX i una excel·lent connexió ferroviària (la 
línia fou construïda ja amb doble via, mentre que la del 
Penedés va ser molts anys de via única). Aquest fet 
permeté, fins finals del s.XX, desenvolupar una de les 
ciutats intermèdies més madures de Catalunya alhora 
que es mantenia un paisatge de gran valor. La 
inauguració de l'Autopista a mitjans del 90 del s.XX, així 
com la crisi de les grans empreses industrials de 
Vilanova capgira la situació: comença un període de 
forta residencialització.

3. Aquesta variable pot ser molt canviant i posa en 
qüestió la capacitat dels planejaments vigents a partir 
de 2016 si s'assoleixen els escenaris de major 
creixement poblacional. Si això es produís, seria 
aconsellable prendre algunes mesures per donar sortida 
a aquesta demanda sense capgirar el planejament 
actual: incrementar l'oferta de sòl urbanitzable en els 
sectors amb bona accessibilitat territorial, incrementar 
la densitat del parc d'habitatges i augmentar la reforma 
interior al sòl urbà

Accessibilitat del territori: el sistema viari i ferroviari en 
tant que aparadors del paisatge aporten visuals, però 
també les treuen. Les tres grans línies que travessen la 
comarca en paral·lel a la costa (C-32, C-31 i el ferrocarril) 
limiten fortament les connexions mar-muntanya. Cal 
veure com integrar aquestes barreres i definir les 
solucions a la xarxa viària transversal (primària, 
secundària i camins) que siguin més capaces 
d'atravessar aquests eixos i així connectar el territori

_ Cal reconsiderar la densitat del sòl urbanitzable, doncs 
les densitats actuals (entre 11 i 40 habitatges/ha.) són 
sovint molt baixes. El Pla Local d'Habitatge ja preveu 
incrementar la densitat del seu sòl urbanitzable.

_ Queden per desenvolupar 290,22 ha. per a noves 
activitats econòmiques i 1705,47 ha. per a sòl 
residencial. El planejament vigent seria suficient per a 
absorbir un escenari de creixement maximalista i no cal 
per tant programar nous sectors.

4. Evitar que la comarca esdevingui una àrea 
exclusivament residencial i depenent, és fonamental 
endegar una política de promoció de localització 
d'activitats a la comarca: promoció de centres de 
recerca i intensificació dels usos als polígons d'activitat 
econòmica

Límits: dos límits són molt clars, el mar i el massís. 
Tantmateix, els límits entre plana i muntanya no són tan 
clars. Es plantegen tres límits: la divisòria entre terrenys 
amb pendents majors i menors al 20%, els que tenen 
algun tipus de protecció i la xarxa viària.

_ L'estudi de mercat de l'habitatge de la comarca 
realitzat a 2005 revela que el preu per m2 construït de 
sostre d'obra nova ronda els 3.300 €/m2, que la segona 
mà és un 15% més econòmica que l'obra nova i que el 
lloguer mig es situa en els 730 € mensuals. Un 20% de la 
població comarcal està en procés de buscar casa: 
d'aquests el 30% cerquen el primer habitatge, el 20% 
passa d'un habitatge llogat a un habitatge de propietat i 
el 50% restant en busca per altres raons (inversió, 
reparacions, etc..)

5. Millorar la connexió amb l'Alt Pendeès mtjançant la 
millora de l'actual carretera C-15 i del futur ferocarril de 
circumval·lació de la Regió Metropolitana; aprofitar la 
capacitat de l'autopista C-32 i no prendre en 
consideració l'ampliació de la carretera de la costa

Definició dels àmbits del territori per municipis: 
s'esquematitzen els territoris de cada municipi per posar 
en relleu les condicions més determinants. Cubelles gira 
entorn la “Y” que defineix la seva xarxa hidrogràfica; 
Vilanova i la Geltrú té una estructura de quadriculació 
en el territori; Canyelles s'estructura de forma radial; 
Sant Pere de Ribes parteix del seu caràcter de nucli 
rural, en segona línia de mar i entorn el qual gira la 
plana agrícola; Olivella és el més aïllat, sobre una vall i la 
carretera que l'uneix a la plana; Sitges és una capsa 
apretada per una topografia abrupta.

El projecte territorial de la comarca:                            
L'anàlisi  realitzat en el present document projecta unes 
tendències clares: la millora de la connectivitat rodada 
que ha suposat l'autopista en relació amb Barcelona, la 
crisi de la indústria tradicional, el boom de la dispersió 
residencial i certs canvis en el mercat turístic han 
trastocat el model tradicional de desenvolupament de la 
comarca, i aconsella repensar-ne el seu 
desenvolupament. La xarxa de Rodalies presenta ja un 
grau de saturació important com demostren els 
sovintejats retards i avaries; l'autopista, per contra, 
rarament presenta retencions i té un ampli marge 
encara d'absorció de trànsit- en particular si s'abaixa el 
cost del peatge. Per aquesta raó no es recomana 
augmentar la capacitat de la C-31 en el tram Sitges-
Castelldefels sinó millorar el tramat interior de la 
comarca i les connexions amb Alt i Baix Penedès. Les 
dificultats de la comarca en localitzar noves activitats 
econòmiques la fan depenent de les dinàmiques 
externes del mercat de treball.

6. Millorar les comunicacions interiors de la comarca per 
construir progressivament un sistema urbà integrat

7. Unir els parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf, i 
protegir els connectors forestals i hídrics de connexió 
mar-muntanya.

La mitjana d'ingressos declarats per part de les llars en 
procés d'adquisició d'habitatge és de 1.700 € mensuals. 
En relació al preu dels habitatges abans citat, el 35% de 
la demanda quedaria exclosa del mercat lliure 
d'habitatge per manca de recursos

8. Protegir els espais estratègics situats entre l'autopista 
i la C-32b (antiga C-246) i també entre Vilanova i la 
Geltrú i St.Pere de Ribes com a reserva de sòl per a 
situar els equipaments comarcals i per a futures 
extensions urbanes      

Riscos: les zones de risc són les zones potencialment 
inudables vora mar i lleres de rius i rieres, els terrenys 
amb més pendent del 20% per allaus, les activitats 
extractives, les barreres circulatòries, els sòls 
urbanitzables i els creixements dispersos.

El percentatge de llars excloses del mercat lliure de 
l'habitatge s'augmenta fins el 60% en la població menor 
de 35 anys, la qual representa el gruix de la demanda. La 
demanda que no pot permetre's accedir al mercat lliure 
d'habitatge té capacitat econòmica per a accedir als 
següents tipus de protecció: un 30% a habitatges de 
preu concertat, un 45% a habitatges de protecció oficial, 
un 5% a habitatges de protecció oficial amb règim 
especial i, per últim, un 20% no podria permetre's 
accedir a cap tipus d'habitatge. Cal fer una decidida 
intervenció pública per part de les administracions 
locals, aplicant tots els mecanismes que preveu la nova 
llei per tal d'aconseguir que un 30% del nou sostre 
residencial tingui algun tipus de protecció; Cal coordinar 
els Plans Locals d'habitatge dels sis municipis i analitzar 
en conjunt com abordar el 20% de demandants que 
queden exclosos de qualsevol tipus d'habitatge

10. Prosseguir  el treball conjunt realitzat entre tots els 
municipis del Garraf i el Consell Comarcal i afrontar la 
redacció de figures de planejament supramunicipal. 
Instituir una figura específica en el si del Consell 
Comarcal per a impulsar i coordinar aquestes tasques

Atès l'anàlisi dels elements que condicionen el paisatge, 
s'observa que: Vilanova i la Geltrú pot tenir una 
embranzida urbanitzadora radial, doncs té les 
condicions per fer-ho, amb el nucli disposat a estendre's 
en totes direccions; Cubelles té poc espai per urbanitzar, 
i hauria de voler protegir la zona agrícola que encara hi 
és present; Sitges, amb un planejament recent aprovat, 
ha esgotat tot el sòl urbanitzable i el seu POUM pretén 
augmentar la zona de protecció del Parc del Garraf;  
Olivella i Canyelles haurien d'estructurar millor i 
solucionar urbanísticament el sòl residencial dispers; 
Sant Pere de Ribes, en tant que punt central ben 
comunicat, és junt a Vilanova el municipi amb més 
aptituds per a absorbir el creixement potencial de la 
comarca.

11. En relació a cada municipi: A Vilanova i la Geltrú 
assegurar l'articulació dels territoris que envolten el 
nucli edificat per facilitat l'ordenació del seu potencial 
en el futur; A Cubelles, aprofitar les darreres 
oportunitats de consolidar el nucli i completar 
l'ordenació de la façana marítima de la comarca; A Sant 
Pere de Ribes, punt central del territori interior, 
preservar els teerrenys estratègics com a espais de 
referència per al sistema urbà de futur; A Sitges, 
consolidar el planejament aprovat i reservar les 
pedreres com a espais estratègics per a usos 
metropolitans; A Olivella i Canyelles, donar estructura i 
solució urbanística al sòl residencial dispers.

Els riscos d'un planejament exclusivament residencial: 
si no s'actua decididament en la localització de llocs de 
treball  a la comarca, el Garraf corre el risc d'abocar-se a 
un model residencial totalment dependent de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Cal reforçar els esforços ja 
empresos pels ajuntaments, seguir promovent centres 
de producció i recerca avançada, promoure sòl 
industrial entorn la “creu del Garraf” que sigui menys 
genèric que l'actual en els seus continguts, més adreçat 
a atraure activitats intensives en ocupació i descartant 
la logística, amb suficient oferta al Port de Barcelona i al 
futur CIM del Penedès.
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2009 MODEL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF
Plantejament de línies estratègiques, objectius, accions i projectes. Taller de ideas (tot i que es fa referència a d'altres documents) 2009

ESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA D'ESPAIS OBERTS GOVERNANCE I ORGANITZACIÓ

Els Productes de la Terra del Garraf

Monestir Budista (Olivella) 

     

POSAR LÍMIT A LA CIUTAT ÀREES DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

HABITATGE I POBLACIÓ: ORIENTACIÓ DEL CREIXEMENT

Garraf, ocupació activa

L’espai de la tecnologia i les idees

El model de desenvolupament econòmic del Garraf

Parc Tecnològic Socio-sanitari a Sant Pere de Ribes

Projecte Soci-sanitari a Vilanova i la Geltrú

Recerca, Desenvolupament i Investigació al Garraf    

Suport a l’empresa

La Paperera (Vilanova i la Geltrú)

Laboratori de Ciutats (Sitges)                                       

 e-ATLAS Garraf, comarca digital

CREACIÓ DE NOVES CENTRALITATS NOVES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

Dotar de centres urbans i de serveis a les urbanitzacions.

Eixample Nord de Vilanova

Sectors de San Camil i Roquetes a Sant Pere de Ribes

Sectors de la Plana de Sitges

Sobre el centre urbà i la nova estació de Canyelles. 

Garraf mobilitat sostenible

INTERACCIONS I COMPLEMENTARIETATS ENTRE ELS 
MUNICIPIS I AMB BARCELONA I L’ALT PENEDÈS

Completar i estructurar les àrees actualment protegides 
amb una sèrie d’espais de protecció especial d’interès 
natural i ambiental que lliguin les anteriors àrees entre 
sí i amb el front costaner.

Política activa de promoció  de la localització a la 
comarca d’activitat econòmica centrada en tres accions:

Fer convergir la política fiscal lligada a les qüestions del 
territori i d’urbanisme per fer una política conjunta 
sobre aquest espai.

Unir els parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf i 
protegir els connectors forestals i hídrics de connexió 
mar-muntanya. 

(a) Promoció de centres de recerca i d’innovació 
tecnològica; (b) Intensificació dels usos de les zones 
industrials, actualitzacions i modernitzacions dels 
serveis i les infraestructures digitals; (c) Promoció de 
nou sòl industrial avançat.

Treballar conjuntament municipis i consell comarcal per 
redactar figures del planejament supramunicipals. El 
Consell Comarcal com a figura que impulsi i coordini 
aquest treball.

INTEGRACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NATURALS, 
SOCIALS I DE TRANSPORT

El Pla de Desenvolupament Econòmic planteja dues 
accions més: (a) Promoció d’àrees de desenvolupament 
d’Energies renovables: recursos naturals i edificació. (b) 
Reinvenció d’activitats primàries: investigació, promoció 
i comercialització a través del turisme de la marca 
“Productes del Garraf”, vehiculat per l’agricultura 
avançada i la pesca local.

Integrar les urbanitzacions il•legals i dotar-les de valor 
paisatgístic; integrar els equipaments estratègics a 
escala supramunicipal i supracomarcal; integrar el teixit 
industrial i la seva resolució amb criteris paisatgístics en 
el seu contacte amb les infraestructures de transport.

Resolució de conflictes urbanístics com la concentració 
d’habitatges en sòl no urbanitzable o entre 
desenvolupaments i espais naturals reconeguts 
transferint edificabilitat sobre àrees d’extensió urbana i 
altres mecanismes urbanístics.

Pla Integral de Desenvolupament de la costa dedicat al 
turisme, oci i augment de la qualitat de vida local, i 
aprofitament dels seus actius relacionats amb els ports, 
comercial pesquer i esportius.

Àrea d’especialització terciària de serveis en l’àrea oest 
de Sant Pere de Ribes.

Promoure la concentració estratègica d’edificabilitat 
residencial: legalitzar les urbanitzacions il•legals  i evitar 
decididament la generació de noves urbanitzacions i 
l’ampliació de les existents.

Promoure la concentració estratègica d’edificabilitat 
residencial: legalitzar les urbanitzacions il•legals  i evitar 
decididament la generació de noves urbanitzacions i 
l’ampliació de les existents.

Reduir la població estacional no turística i l’ocupació 
d’habitatges vacants:L’escassetat de sòl actual 
necessita d’aquest parc important d’habitatges, pel què 
s’ha de repensar l’oferta de la segona residència de la 
comarca.

Incentivar les domiciliacions a través de la construcció 
de dotacions i l’oferta de serveis. 

Crear noves centralitats a partir de l’augment de 
l’edificabilitat de les noves estacions del Tren Orbital.

Nova línia orbital ferroviària Vilanova – Vilafranca. 
L’objectiu principal és la seva integració urbana (per 
Vilanova es proposa un trasllat de línia per ocupar una 
part més cèntrica de la ciutat). La nova línia servirà 
també Roquetes, Sant Pere de Ribes i Canyelles 
(municipis actualment sense servei).

Permutar l’edificabilitat per habitatge i dotacions en els 
centres de les urbanitzacions, intentant reduir l’extensió 
de les mateixes.

Nova carretera independent de la C-32: constitueix una 
nova connexió entre Vilanova, Sant Pere i Sitges. 

Desenvolupament de les àrees d’extensió urbana ja 
previstes pel planejament urbanístic que requereixen 
certa redefinició per efecte de les noves propostes 
ferroviàries previstes (les noves estacions com a àrees 
de nova centralitat, amb habitatge intensiu, activitat 
econòmica d’oficines i comercial i equipaments 
qualificadors.

Soterrament de les vies de tren a Vilanova i Sitges.

Ampliació de la C-32: El PITC proposa ampliar la C-32. 
En canvi, Pié i Vilanova diuen que no hi ha una saturació 
de la C-32, per tant, el què cal és fer més eficients els 
accessos viaris des de Sitges a Cubelles.

CONNECTIVITATS SUPRAMUNICIPALS I 
INTERMUNICIPALS

Reforçar el servei públic i especialment entre els nuclis 
de població i els nuclis d’àrees industrials, com 
l’estratègia de descongestió i gestió de la mobilitat. 

Proveir d’elements de referència urbana i equipaments 
als teixits de baixa densitat:

Desenvolupament d’una nova connectivitat amb les 
estacions de ferrocarril de rodalies a Sitges i Vilanova i la 
Geltrú amb la resta de centres urbans.

Nou centre lligat a un nou sistema de transport públic 
d’aportació a Olivella

Millorar les comunicacions interiors de la comarca per 
un sistema urbà integrat. 
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2008  PROPOSTES DE MILLORA DEL SERVEI DE TPC PER CARRETERA AL GARRAF
IERMB, Pla de Serveis TPC al Garraf. Document 3: Propostes de millora del servei

TERRITORI SOSTENIBLE I EFICIENT TPC per carretera: millores en l'oferta

NOVES DINAMIQUES TERRITORIALS

2009 INFORME TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL GARRAF 2009 MOBILITAT I INFRAESTRUCTURESDE TRANSPORT
Alícia Casart, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

POBLACIÓ, ECONOMIA, URBANISME MOBILITAT INFRAESTRUCTURES i SERVEIS DE TRANSPORT PORT DE VILANOVA

TPC per carretera: millores en la gestió i la qualitat del 
servei

Utilitzar i aplicar criteris de sostenibilitat i eficiència en 
l’ús del territori comarcal per tal de preservar i, en el 
possible, millorar, la qualitat del medi ambient.

Connexió Sant Pere de Ribes-Barcelona: Increment 
d'expedicions en hora punta

Informació i comunicació als usuaris: Disposar 
d'informació sobre horaris i modificacions del servei als 
pals de parada o marquesines.

Potenciar les sinèrgies entre les activitats productives i 
el mercat de treball del Garraf i les empreses i mercats 
de treball del Camp de Tarragona i les ciutats de l’Eix 
Diagonal, en especial, l’Alt Penedès.

Connexió amb el Baix Penedès (Olivella, Canyelles i 
Sant Pere de Ribes): Coordinació horària autobús-tren

Compliment d'horaris: informació actualitzada

Connexió amb l'Alt Penedès (Vilanova-Vilafranca-
Igualada): Transformar en un servei cada hora en dies 
laborables en el tram Vilanova-Vilafranca i cada dues 
hores fins a IgualadaRelacions

Integració tarifària: Perllongament de línies urbanes a 
nuclis més dispersos

Relacions internes: Serveis de connexió intermunicipals 
i d'aportació: Garantir coordinació horària, Transport a 
la demanda, Aprofitament de rutes escolars (a portes 
obertes)

Altres: Transport a la demanda, Aprofitament de rutes 
escolars (a portes obertes)

En 25 anys la població s'ha duplicat, amb un creixement 
accelerat fins a 2008, sobretot d'ença de la inauguració 
de l'autopista Pau Casals que ha atret molts nous 
residents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

El 61% de la mobilitat obligada de la comarca del Garraf 
té origen i destinació a la mateixa comarca, mentre que 
el 39% restant correspon a la mobilitat amb origen o 
destinació a altres comarques

Tot i les millores en la xarxa d'infraestrcutures rodades, 
encara hi ha problemes de congestió, la qual cosa posa 
de manifest els intensos vincles amb el Baix Llobregat, 
Barcelonès i Alt Penedès, així com entre Vilanova i la 
Geltrú i Sant Pere de Ribes

Al port s'hi desenvolupen activitats comercials, 
pesqueres i esportives. No té calat suficient per al 
trànsit de mercaderies (només fins a 5.000 T), la 
superfície d'esplanada tampoc és destacable.

Dues terceres parts de la població comarcal viuen sobre 
la línia de costa; Sant Pere de Ribes representa el 20% 
de la població comarcal

El 70% de la mobilitat interna de la comarca correspon 
als desplaçaments d'àmbit urbà (intramunicipals) en els 
municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de 
Ribes. El 25% de la mobilitat interna obligada consisteix 
en desplaçaments entre diferents municipis de la 
comarca

IMD's: C-32 55.000 vehicles diaris, sense retencions; C-
31 25.000 vehicles diaris entre Sitges i Castelldefels i 
molt trànsit pesant, amb problemes de retencions en 
hora punta; C-15 22.000 vehicles diaris

El port té bons accessos viaris cap a la C-32, C-31 i C-15; 
no té accès directe a la xarxa ferroviària.

Existeix una notable variació de la mobilitat en periode 
estival per raó del turisme de platja i de la segona 
residència

El pol d'atracció principal de la mobilitat és Vilanova, per 
bé que Sant Pere de Ribes és el principal pol generador; 
la relació Vilanova-Sant Pere és el principal moviment 
intracomarcal

Les directrius del PITC estableixen un mínim d'un 120% 
d'increment per al transport públic i la reducció del 
transport per carretera, la qual cosa obliga a reforçar 
l'ús i el sistema de transport públic de la comarca

La seva activitat comercial, entorn de les 300.000 T. 
actuals, és de mercaderia general no conteneritzada, 
sense serveis de línia regulars, que dona servei a una 
varietat de demandes del triangle de rerepaís 
Barcelona-Tarragona-Lleida, de manera complementària 
als ports de Barcelona i Tarragona (especialitzats en 
contenidors i granel respectivament)

El 70% del sòlindustrial es troba a Vilanova i la Geltrú; 
majoritàriament la resta del sòl urbà és únicament 
residencial

Repartiment modal de la mobilitat intramunicipal: més 
del 50% es fa en transport privat. En la mobilitat 
intermunicipal, la quota del transport privat depassa el 
75%, Canyelles i Olivella superen el 90% (pitjor accés a 
transport públic)

El PTVC (Pla de Transports de Viatgers de Catalunya) 
proposar millorar la connexió amb Barcelona en hora 
punta i completar les connexions amb Tarragona i 
Vilafranca

El 75% sòl comarcal està declarat no urbanitzable,; 
d'aquest el 60% està protegit pel Pla d'Espais d'Interès 
Natural: les possibilitats d'extensió urbana són força 
limitades

La mobilitat externa (el 39% de la mobilitat externa) 
principalment té com a destí la resta de la RMB- 
sobretot al Barcelonès, Baix Llobregat i Alt Penedès

S'ha intensificat la demanda de transport cap a 
Barcelona en tren, sense que les infraestructures s'hagin 
actualitzat suficientment, registrant-se sovint avàries i 
incidències. Es preveu la reestrcuturació dels serveis 
convertint la línia actual R2, St. Vicenç de Calders-
Barcelona- Maçanet (pel Vallés) en una nova línia només 
costanera.

Es calcula la capacitat del port entorn les 500.000 
tones/any; la seva activitat comercial és fortament 
depenent dels cicles econòmics.

Els potencials d'extensió urbana es concentren a 
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Canyelles, si bé 
el sòl urbanitzable industrial es concentra només a 
Vilanova i la Geltrú

El Garraf emet tres vegades més desplaçaments- per 
feina i estudis- que no pas en rep; Vilanova i la Geltrú 
(46%), Sitges (26%) i Sant Peere de Ribes (17%) en són 
els pols principals

El Transport públic s'utilitza fonamentalment en els 
desplaçaments al/des del Barcelonès (67%) i el 
Tarragonès (54%), principalment en tren. Per la resta de 
comarques, la quota del transport privat no baixa del 
75%

Atesa l'actual conjuntura, és probable que la línia 
ferroviària orbital no pugui executar-se a curt o mig 
termini: cal per tant reforçar els serveis a l'Alt Penedés 
per carretera.

L'explosió de la mobilitat és coherent amb els canvis 
gestats a partir dels 90 (residencialització de la comarca) 
i té en termes generals una quota excessiva del 
transport privat, amb tot el que d'això se'n deriva
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CONCLUSIONS INICIALS. TAULA "INFRAESTRUCTURA D'ACOLLIDA EMPRESARIAL"

Àmbit Coordinació i Cooperació Àmbit Coordinació i Cooperació

Àmbit Formació

Programa comarcal “Invertir al Garraf / Invest in Garraf”

CONCLUSIONS INICIALS. TAULA "RECURSOS ENERGÈTICS"

PROPOSTES FORMACIÓ

MOBILITAT

Us tèrmic de la biomassa dels boscos de la comarca.

ACCIONS ESTRATÈGIQUES

PLA D’ACCIONS A DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DE LES 
INFRAESTRUCTURES D’ACOLLIDA EMPRESARIAL I 

CAPTACIÓ INVERSIONS.

IMPULS DE L’ACTUACIÓ COORDINADA DELS SERVEIS 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GARRAF

IDENTIFICAR I RESOLDRE NECESSITATS DE SERVEIS 
EMPRESARIALS NO COBERTS I ACCIONS 

SENSIBILITZACIÓ EMPRENEDORIA

IMPULS DE L’ACTUACIÓ COORDINADA DELS SERVEIS 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GARRAF.

Com a resultat de les taules s’ha decidit prioritzar les 
accions adreçades a reforçar la coordinació de les 
diferents infraestructures d’acollida empresarial i de 
serveis, públiques i privades, per les empreses i 
emprenedors del Garraf, la captació d’inversions i la 
gestió concertada dels projectes comarcals estratègics. 
Condicionants: Existència d'entitats municipals amb una 
gestió independent i no concertada i amb limitacions 
pressupostaries per afrontar els canvis però amb 
professionals molt qualificats i amb amplia experiència 
en la prestació d’aquests serveis. Manca de coordinació 
entre les entitats municipals. Nivell de governança 
comarcal no gaire desenvolupat. Poca presencia d’eines 
de suport o serveis per necessitats empresarials molt 
especifiques. Poca rellevància de les actuacions i 
divulgacions conjuntes i/o coordinades a nivell 
comarcal.

Internacionalització de les empreses i foment de 
l’exportació

Reforçar el paper comarcal de Neapolis i el Centre 
d’Empreses Creatives de Sitges, l’ UPC de Vilanova i la 
Geltrú per prioritzar l’orientació de la transferència del 
coneixement i la innovació al món empresarial, 
vinculant agents i clients – proveïdors i administracions.

Identificar les accions de suport a la internacionalització 
de les empreses, especialment les adreçades a les 
petites i mitjanes del sector manufacturer i del comerç a 
l’engròs.

Crear una Comissió de Regidors de Promoció Econòmica 
i Ocupació que s’encarregui de la governança comarcal 
en aquest àmbit, conjuntament amb els representats de 
l’ADEG, Cambra de Comerç i NodeGarraf.

Impulsar la creació de grups de treball per connectar les 
empreses exportadores amb els serveis que s’han 
identificat i establir els mecanismes adients per 
potenciar el seu ús.

Estructurar i identificar els serveis d’acompanyament, 
assessorament i formació per millorar les capacitat 
empresarials i reforçar la integració i coordinació de 
totes les actuacions i establir els sistemes de seguiment/ 
avaluació i de planificació anual. Informar a les 
empreses tots els instruments i serveis comarcals 
d’assistència personalitzada, des de una visió 
intermunicipal, per afavorir
l’ús d’ eines de consolidació, creixement i millora de la 
competitivitat que a data d’avui estan disponibles. 
Treballar conjuntament perquè els programes de suport 
empresarial de les entitats públiques i privades 
responguin a les necessitats reals de les empreses 
comarcals.

Accions destinades a fomentar el treball en xarxa per la 
captació de congressos, fires i altres events al Garraf.

Impulsar xarxes de cooperació entre les microempreses 
i els autònoms. Especialment en l’àmbit de les TIC i el 
sector quinari. Potenciar sistemes d’alerta comarcal de 
projectes preferents que són aquells desenvolupats per 
emprenedors o empreses enfocats als sectors 
estratègics (pe. indústria alimentària, les TIC, el turisme, 
l’atenció a les persones, les activitats professionals i els 
serveis tècnic – quinari).

Creació dels mecanismes adreçats a les empreses amb 
potencial exportador per utilitzar les eines comarcals de 
foment de la internacionalització i organitzar amb 
aquestes empreses i entitats les accions necessàries per 
iniciar la seva activitat exportacions.

Realitzar accions davant de la Generalitat de Catalunya i 
l’Estat Espanyol per organitzar missions empresarials 
amb empreses de la comarca del Garraf i potenciar el 
Garraf com a destí de missions de l’exterior (nacionals 
i/o internacionals).

IMPULS D’ACTIVITATS DE CAPTACIÓ I DINAMITZACIÓ 
DE NOVES INVERSIONS EMPRESARIALS I GESTIÓ 

CONCERTADA DELS PROJECTES ESTRATÈGICS 
COMARCALS.

IDENTIFICAR I RESOLDRE NECESSITATS DE SERVEIS 
EMPRESARIALS NO COBERTS I ACCIONS 

SENSIBILITZACIÓ EMPRENEDORIA

Captació i dinamització de noves inversions 
empresarials

Sensibilització de la població per promoure els valors 
de l’emprenedoria

Potenciar el coneixement, la concertació i la coordinació 
de totes les accions de formació del Garraf amb 
l’objectiu final de millorar la distribució dels recursos en 
base a criteris d’especialització i/o disponibilitat de 
infraestructures que permetin assolir l’optimització de 
les estructures i millorar la gestió dels recursos 
econòmics.

Accions per implantar a la comarca del Garraf centres de 
investigació i innovació vinculats a grans empreses i 
universitats: (a) Accions per Formació en valors 
emprenedors, competències emprenedores i la cultura 
del risc entre el més joves. (b) Participació en el projecte 
pilot “L’empresa a prop” en l’ FP de la Generalitat.

Procurar que els programes de formació dels centres 
estiguin més enfocats als segments empresarial i els 
sector estratègics, prenent com a referència les 
necessitats expressades per les empreses i tenint en 
consideració les demandes del mercat laboral com són 
les accions de formació especifiques i de contingut 
altament especialitzat.

Propiciar l’explotació dels recursos energètics vinculats 
al territori (biomassa forestal, residus, sol i vent).

Crear un centre de formació professional d'un cicle 
superior especialitzat en energies renovables i 
eficiència. (Ja hi ha una iniciativa d'aquest tipus a 
Cubelles que cal potenciar i recolzar.)

Afavorir activitats empresarials vinculades a la 
producció, l’estalvi i l’eficiència energètica, amb especial 
atenció a la rehabilitació energètica dels edificis com a 
font d’estalvi econòmic i de generació d’ocupació.

Elaboració del Pla Estratègic de l’Energia al Garraf: 
Elaborar un mapa de consums dels diferents tipus 
d’energia primària, calcular el potencial de les fonts 
d’energies renovables a la comarca, definir el marc del 
pla i els seus objectius, calcular l'impacte socio - 
econòmic a nivell comarcal. 

Tres instal·lacions fotovoltaiques amb participació 
ciutadana.

Accions de Mobilitat pel Garraf: Crear una pàgina web 
conjunta del transport públic del Garraf, Promoure l'ús 
de bicicletes a partir de la creació d'una xarxa de Carrils 
bicicletes o carrers Tranquils, no només dins dels 
municipis però també entre els municipis, etc., 
Promoure vehicles, motos i bicis elèctriques.

Planta de biogàs FORSU (fracció orgànica de residus 
urbans).

Crear un centre d'informació de la ciutadania en l'àmbit 
d'energia amb una "fira permanent“.

Explorar la viabilitat de “centrals de demanda locals” en 
previsió de l’evolució del mercat energètic des d’un 
present centralitzat a un futur de producció distribuïda.

Accions dirigides a l'eficiència energètica i energies 
renovables en el sector residencial, serveis i edificis 
municipals: Elaborar ordenances municipals amb 
tractament i visió dels recursos energètics 
(especialment enfocant en rehabilitació), Gestió 
compartida de serveis energètics municipals, 
Rehabilitació i gestió energètica dels edificis municipals, 
Rehabilitació i gestió energètica dels edificis 
residencials, Pla d‘eficiència energètica pel sector 
hoteler, Autoritzar instal·lacions fotovoltaics en les 
cobertes municipals, Impulsar una agrupació 
d’empreses locals vinculades a l’eficiència energètica i 
les energies renovables.
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CONCLUSIONS INICIALS. TAULA "TURISME"

TURISMES IDENTIFICACIÓ I IMPULS DELS PRODUCTES TURÍSTICS

Recursos del Turisme actiu-natura Productes natura

Recursos del Turisme de sol i platja Productes Marina

IDENTIFICACIÓ I IMPULS DE PROJECTES TURÍSTICS GOVERNANÇA COMARCAL DEL TURISME Productes enoturisme

Recursos del Turisme cultural Productes art i cultura

Recursos del Turisme esportiu Productes creuers i navegants

Recursos del Turisme gastronòmic Productes gastronomia

RESUM EXECUTIU DE LES TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DEL GARRAF(PROJECTES)

ENERGIA TURISME FORMACIÓ

Anàlisi dels consums energètics públics del Garraf Impuls dels Clubs de Producte Pla d’impuls d’accions Formatives

Promoció i comercialització comarcal

SERVEIS MUNICIPALS (GOVERNANCE) INFRAESTRUCTURES D'ACOLLIDA EMPRESARIAL PORT

Inici grups de treball Escoles Bressol

Compra comuna

Crear el grup de treball sobre OOMM'2013 Projecte Internacionalització Empreses del Garraf

Inici grups de treball Cultura

IDENTIFICACIÓ I IMPULS DE NOUS EQUIPAMENTS 
TURÍSTICS COMARCALS

PLA DE FORMACIÓ PELS PROFESSIONALS DEL SECTOR 
TURÍSTIC

Desenvolupar nous equipaments comarcals que reforcin 
el sector turístic comarcal.

El Parc del Garraf com a oportunitat de 
desenvolupament de les zones d'interior: Garraf mar i 
muntanya, del mar a la muntanya, Pràctica de vela al 
Garraf….

El Garraf té tres espais naturals protegits, Parc 
d‟Olèrdola, Parc del Foix i Parc del Garraf. Es proposa: 
Potenciar i promocionar els senders i rutes comarcals, 
Aprofitar i potenciar l‟equipament i infraestructures ja 
existents dins el parc, Facilitar la creació de noves 
activitats turístiques dins el Parc del Garraf, Fomentar el 
treball en xarxa amb altres parcs naturals de 
Catalunya...

Creació d‟un recinte fix per a l‟acollida 
d‟esdeveniments a Sitges. Afavorir la 
inversió/rehabilitació de l'oferta hotelera per a disposar 
d'allotjaments de la màxima qualitat a la comarca 
(dirigit principalment a fomentar la reinversió per 
millorar el planter actual i modernitzar-lo alhora que 
ajudar-lo a tenir una personalitat pròpia que s‟ajusti al 
nivell de la demanda actual). Construcció Museu del Foc 
i Escola Natura (Canyelles). Construcció Museu Charlie 
Rivel (Castell de Cubelles). Afavorir un projecte vinculat 
al motor a l‟antic espai de l‟Autòdrom Terramar. 
Impulsar la Zona d‟Equipaments Turístics de Natura 
d‟Olivella i el Centre d‟Interpretació de la Vida Rural del 
Massís del Garraf.

Identificar rels recursos per comercialitzar productes 
com: Fes shopping pel Garraf; Les platges del Garraf; 
Platja i mar al Garraf

Impuls de les activitats vinculades al mar. Propostes: 
Ampliar l‟àmbit territorial de l‟Estació Nàutica, 
posicionant-la com l‟Estació Nàutica de la Costa 
Barcelona Sud. Potenciar el Garraf com la destinació per 
practicar la vela al sud de Costa Barcelona. Crear 
productes que combinin activitats i esports marítims 
amb oferta gastronòmica i cultural de la comarca...

Activitats vinculades a l‟espai de natura i la marina 
relacionat amb:
Parcs del Garraf, Foix i Olèrdola
Activitats vinculades al mar i la nàutica.               Port de 
Vilanova i la Geltrú com a terminal de creuers.

Definir quina ha de ser la base de la direcció i posada en 
marxa de les actuacions definides i de les futures 
actuacions que sorgiran durant el procés, apostant per 
un sistema de treball que impliqui tant al sector públic 
com privat. Creació de la Comissió Delegada de Turisme. 
Clubs de Producte. Promoció i comercialització. 
Organització i assignació de responsabilitats.

Promocionar les visites a bodegues del Garraf i del 
Penedès, Organització de tast de vins combinat amb 
oferta de restauració (maridatge), Fomentar la 
realització de short-courses de cata a la Comarca dirigits 
a turistes, visitants, etc. Connectar la Festa de la Verema 
de Sitges a altres activitats vinculades amb el mon del vi. 
Crear la Ruta del Vi del Garraf amb la col·laboració del 
vinicultors de la Comarca i estendre-la amb rutes al 
Penedès...

Promoció i comercialització de la ruta del romanticisme, 
ruta del mar, patrimoni cultural, ruta del modernisme.

Canalitzar la afluència de viatgers cap a tot el territori. 
Museu del Ferrocarril, cal redefinir la conceptualització 
del museu per a que esdevingui un centre dinàmic. 
Futurs museus de Charlie Rivel (Castell de Cubelles) 
Museu del Foc (Canyelles), Escola Natura (Canyelles) 
que cal promocionar. Potenciar l‟oferta de la resta de 
museus existents al Garraf

Foment d'activitats esportives posicionant la vela com a 
element identitari i diferencial. A mode d‟exemple es 
proposa: rutes ciclistes, training per esportistes, la cursa 
del Garraf.

El port de Vilanova i la Geltrú te potencial per acollir 
creuers de mitjana capacitat. Dissenyar el pla per a 
captar aquells creuers que realment apostin per 
Vilanova com a punt d‟inici i final del trajecte.

Potenciació dels productes de la terra, tant a nivell 
gastronòmic com del món vinícola: Ruta del Xató, 
promoció i comercialització,  Tasts del Garraf, 
Enogastronòmic

Combinar els productes de la terra en conjunt. Crear 
productes i sinergies entre els restaurants i empreses 
complementaries (visites culturals, activitats nàutiques, 
shopping, etc.) Crear productes gastronòmics conjunts a 
tot el territori: “Ruta Gastronòmica del Garraf”.

Energies renovables: Pla per l’ús tèrmic de la biomassa 
del Parcs gestionats per la DIBA (Olèrdola, Garraf i Foix)

Pla per la creació/impuls de productes turístics de 
Natura

Pla de reactivació d’empreses instal·ladores: 
Rehabilitació Edifici Residencial i equipament hoteler o 
públic

Implantació i promoció d’un sistema de Qualitat per les 
empreses turístiques

Impulsar una Xarxa d’empreses per l’eficiència 
energètica i EE.RR.

Creació Comissió de Regidors de promoció econòmica i 
agents econòmics

Projecte perquè el Port de VNG/Garraf es transformi en 
una terminal de creuers turístics

Campanya per impulsar / reforçar xarxes de cooperació 
entre les microempreses i els autònoms.

Programa “Invertir al Garraf / Invest in Garraf” (Serveis 
d’acollida empresarial)
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Document de Síntesi. Plantejament de línies estratègiques, objectius i actuacions concretes per la transformació del sector

OBJECTIU 4.1.- MILLORA DE L’ORDENACIÓ DEL SECTOR

20?? PROPOSTES DE MODERNITZACIÓ DEL SECTOR AGRARI A VILANOVA I LA GELTRÚ

Les actuacions de caràcter estratègic es plantegen a 
cavall de la seva viabilitat tècnica i del seu paper 
potencial en la transformació del sector, mentre que la 
resta han de tenir un caràcter complementari i s’han de 
desenvolupar en funció de l’evolució del sector i del 
propi entramat social del
mateix. Amb caràcter absolutament prioritari cal incidir 
de manera activa en l’ordenació territorial, per tal de 
preservar la zona de màxima projecció per al
sector –la qual es determina orientativament en 
l’apartat cartogràfic.

EIX ESTRATÈGIC 2: ORDENACIÓ DE L’ESPAI AGRARI 
AMB UNA VISIÓ SUPRAMUNICIPAL (cont.)

EIX ESTRATÈGIC 4: REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS 
EQUINES I REORIENTACIÓ PER A LA GENERACIÓ DE 

SINÈRGIES AMB ALTRES SECTORS

EIX ESTRATÈGIC 6: INTRODUCCIÓ DE NOUS CRITERIS 
INTEGRALS DE TRANSFORMACIÓ, PROMOCIÓ I 

COMERCIALITZACIÓ EN EL SECTOR

OBJECTIU 2.3.- MILLORA D’ALTRES
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE SUPORT A 

L’ACTIVITAT AGRÀRIA

OBJECTIU 6.1.- IMPULSAR ELS PROCESSOS DE 
TRANSFORMACIÓ PER A LA GENERACIÓ DE VALOR 

AFEGIT EN EL PRODUCTE

(1) Realització d’un inventari local de camins. (2) Assolir 
la implicació directa de l’Ajuntament de Vilanova en la 
millora i gestió dels camins rurals. (3) Divulgar el 
coneixement de la xarxa de camins rurals entre els 
professionals que intervenen directament en el territori. 
(4) Establir un tipus de senyalització que divulgui el 
territori però alhora permeti evitar un intrusisme en les 
àrees de major dedicació agrària. (5) Establir uns criteris 
de major flexibilitat per a la construcció de tanques. (6) 
Millora de la informació als propietaris per a la 
realització d’infraestructures. (7) Crear una patrulla de 
vigilància rural i ambiental. (8) Difusió al conjunt del 
territori rural de la comarca del millor sistema d’accés a 
internet. (9) Instal·lació d’un sortidor de gasoil agrícola a 
la zona.

(1) Actualitzar el cens de cavalls i de la seva localització 
correcta. (2) Establir un procés de seguiment 
especialitzat en les diferents tipologies de propietaris. 
(3) Plantejar una ordenació sectorial, territorial i 
d’activitats específica en l’àmbit del cavall.

(1) Afavorir l’increment de l’envasat d’una part de la 
producció agrícola i productes de la ramaderia del 
Garraf. (2) Gestionar davant l’Incasòl l’especialització 
per a la transformació de productes agraris en una part 
del polígon previst a la zona de la cooperativa.

EIX ESTRATÈGIC 1: MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ DEL 
SECTOR

OBJECTIU 1.1.- MILLORA DE LES TASQUES GENERALS 
DE COORDINACIÓ

OBJECTIU 2.4.- OPTIMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
ESTRATÈGIQUES D’ORDENACIÓ DE CARÀCTER 

SUPRAMUNICIPAL

OBJECTIU 4.2.- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AL 
VOLTANT DEL MÓN DEL

CAVALL

OBJECTIU 6.2.- FOMENT DE LA TRAÇABILITAT I LA 
QUALITAT SINGULAR DELS PRODUCTES, AIXÍ COM LA 

SEVA PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

(1) Crear un Consell Consultiu que tingui com a objectiu 
principal el manteniment i la modernització de l’activitat 
agrària en el municipi. (2) Disponibilitat d’un tècnic 
municipal de suport al sector. (3) Millorar en general la 
participació de la Generalitat en la modernització del 
sector al Garraf. (4) campanya de divulgació de les 
possibilitats del sector entre nous sectors de població.

(1) Coordinació d’un espai comú, en la normativa 
urbanística, amb la funcionalitat potencial de parc agrari 
a cavall de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. (2) 
Creació d’un banc de terres de caràcter supramunicipal. 
(3) Realització de trobades al més alt nivell entre els 
principals agents comarcals del sector per al seguiment 
de possibilitats de creació d’un Parc Agrari.

(1) Millorar la promoció general de les activitats 
hípiques existents i creació de nova oferta. (2) Fomentar 
una àrea especialitzada en el món del cavall amb 
projecció supracomarcal.

(1) Fomentar la producció ecològica al Garraf, 
mitjançant la divulgació de les seves potencialitats en un 
àmbit supracomarcal. (2) Identificació dels productes 
hortícoles de qualitat singular del territori i divulgació de 
les característiques i del conreu. (3) Afavorir qualitat de 
la carn amb un tracte adient. (4) Englobar els productes 
agrícoles i ramaders en una identificació territorial. (5) 
Realitzar gestions per a la creació d’una IGP aplicada als 
espigalls. (6) Realitzar una campanya global d’imatge del 
sector. (7) Fomentar des de l’Ajuntament el consum de 
fruites i verdures autòctons.

EIX ESTRATÈGIC 3: MODERNITZACIÓ DELS CONREUS I 
LES ACTIVITATS RAMADERES EN GENERAL

EIX ESTRATÈGIC 5: MODERNITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
VITIVINÍCOLA I IMPLANTACIÓ DE LA CULTURA DEL VI A 

LA COMARCA

OBJECTIU 1.2.- MILLORA DE L’ÀMBIT SOCIOLABORAL I 
DE LA DINAMITZACIÓ

EMPRESARIAL

OBJECTIU 3.1.- MILLORA DE L’ACCÉS AL SÒL AGRÍCOLA 
I DE LES CARACTERÍSTIQUES

TÈCNIQUES DE LES EXPLOTACIONS

OBJECTIU 5.1.- PRESERVACIÓ DEL CONREU I EL 
PAISATGE DE LA VINYA

OBJECTIU 6.3.- ALTRES ACCIONS DE MILLORA DE LA 
PROMOCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES

(1) Consolidar els sopars o trobades entre la gent del 
sector. (2) Englobar actuacions per al sector primari 
entre les propostes del Pla Territorial per l’Ocupació. (3) 
Modulació dels nivells de suport econòmic i les altres 
mesures de suport segons el tipus de dedicació al 
sector. (4) Altres mesures de suport a la modernització 
del sector. (5) Impulsar mesures directes i indirectes de 
suport a immigrants per al seu treball en el sector. (6) 
Crear una presència i una estructura més sòlida del 
sindicalisme agrari. (7) Millorar globalment el nivell 
formatiu. (8) Fomentar la creació de noves empreses de 
suport al sector.

(1) Política municipal de regulació de preus del sòl. (2) 
Gestió d’ajuts per al tractament de plagues d’ocells. (3) 
Generalització progressiva de la figura de l’enginyer 
agrònom amb caràcter col·lectiu entre diversos 
productors.

(1) Exercir una protecció efectiva de les àrees de vinya. 
(2) Diversificar la producció com a element de suport al 
manteniment i la millora del conreu.

(1) Plantejar una estructura comercial col·lectiva. (2) 
Millora global del Mercat Central, en coordinació amb 
les actuacions que afecten el sector pesquer. (3) 
Millorar les opcions de venda directa per tal de fer 
arribar el marge al consumidor. (4) Afavorir la connexió 
de l’agricultura local i comarcal amb el món de la 
gastronomia i la restauració.

EIX ESTRATÈGIC 2: ORDENACIÓ DE L’ESPAI AGRARI 
AMB UNA VISIÓ SUPRAMUNICIPAL

EIX ESTRATÈGIC 7: CREACIÓ D’UNA VINCULACIÓ 
DIRECTA AMB LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE 

LLEURE

OBJECTIU 2.1.- MILLORA DE L’ORDENACIÓ 
TERRITORIAL EN BENEFICI DEL SECTOR

OBJECTIU 3.2.- AFAVORIR LA CONTINUÏTAT I LA 
MODERNITZACIÓ DELS CONREUS TRADICIONALS

OBJECTIU 5.2.- ACTUALITZAR LES ESTRUCTURES DEL 
SECTOR

OBJECTIU 7.1.- MILLORA DELS ASPECTES
ORGANITZATIUS I DE PROMOCIÓ

(1) Revisar els usos permesos concrets en les zones 
definides actualment amb la clau 18 –agricultura- i 18.b 
–sòl agrícola de B103valor paisatgístic. (2) Afavorir la 
continuïtat de les zones agrícoles en el terme de 
Vilanova i la Geltrú, en el moment de redefinició del Pla 
General en forma de POUM. (3) Identificació de les 
zones d’especial protecció agrària amb abast comarcal. 
(4) Establir l’obligatorietat de mantenir alguna activitat 
vinculada al sector tot i l’aprofitament de les plusvàlues 
urbanístiques per part dels propietaris.
(5) Suport específic –tècnic i econòmic- de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú al manteniment de la zona 
d’horta més integrada al nucli urbà. (6) Dur a terme una 
estratègia global en els horts familiars. (7) Plantejar 
processos de concentració parcel·lària (lligat a la millora 
de regadius).

(1) Afavorir un assessorament més continuat sobre 
conreus més idonis i altres requeriments tècnics. (2) 
Afavorir la complementarietat entre la vinya i altres 
conreus de secà en les explotacions d’una certa 
dimensió. Això permetria equilibrar els resultats 
econòmics globals davant situacions conjunturals 
adverses en algun dels conreus. (3) Afavorir l’equilibri i 
la competitivitat dels conreus d’horta.

(1) Millorar la incidència del sector vitivinícola del Garraf 
en l’estructura de la DO Penedès. (2) Modernitzar i 
incrementar la projecció de la Cooperativa.

(1) Afavorir la integració entre els agents agraris i 
turístics. (2) Millorar en general els canals de promoció 
de les activitats turístiques amb una especial implicació 
sobre el sector primari. (3) Aprofitar la potencialitat de 
les manifestacions lúdiques i culturals de la ciutat i la 
comarca.

OBJECTIU 2.2.- MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES 
HÍDRIQUES

OBJECTIU 3.3.- ORDENACIÓ I MODERNITZACIÓ 
RAMADERA

OBJECTIU 5.3.- CREACIÓ DE SINÈRGIES ENTRE 
L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I EL SECTOR TURÍSTIC, PER A 

LA GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT

OBJECTIU 7.2.- DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS 
LÚDIQUES I TURÍSTIQUES

(1) Suport explícit al funcionament de la Comunitat de 
Regants. (2) Actuacions de modernització del Pantà de 
Foix. (3) Millorar la infraestructura del canal. (4) 
Mantenir l’abast de la zona d’influència de 
l’embassament. (5) Altres intervencions de 
modernització dels sistemes de reg.

(1) Regularitzar i ordenar les activitats ramaderes en 
general. (2) Intentar la continuïtat d’una activitat 
ramaderia en les explotacions amb agricultura. (3) 
Impulsar un programa de foment del cabrit.

(1) Constitució d’una associació comarcal de cellers. (2) 
Realització de sortides professionals a àrees de reduïda 
dimensió que hagin treballat àmpliament el concepte de 
la Cultura del Vi. (3) Continuïtat de les iniciatives de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i extensió a un 
àmbit supramunicipal. (4) Realització d’activitats 
específiques per als centres escolars propers. (5) 
Fomentar l’elaboració, la promoció i la comercialització 
de la malvasia, com a producte de qualitat diferenciada.

(1) Racionalitzar la senyalització turística dels camins i 
els punts d’interès. (2) Reforçar les rutes monumentals i 
paisatgístiques de Vilanova i coordinació amb els 
municipis de l’entorn (3) Millorar l’aprofitament de les 
potencialitats dels parcs del Garraf, Foix i Olèrdola. (4) 
Creació d’alguna línia de suport específica, a cavall dels 
ajuntaments i el Consell Comarcal, per a la creació 
d’activitats d’agroturisme i turisme rural. 
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2010  EL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA COMARCA DEL GARRAF:
 ESTUDI PER A LA DETECCIÓ I ANÀLISI DE LES AGÈNCIES TIC

Institut d'Estudis Territorials: Júlia Bosch, Laura Capel, François Cougoule, Gissel Ferrari, Sergi Solanas

INTERACCIÓ UNIVERSITATS-EMPRESA INTERACCIÓ ENTRE TOTS ELS AGENTS TIC PERSPECTIVES DE FUTUR DEL SECTOR TIC AL GARRAF

Procurar generar un cluster d'empreses TIC a la comarca

INICIATIVES PÚBLIQUES PER MILLORAR LA 
COMPETITIVITAT DEL SECTOR TIC COMARCAL

L'administració pública hauria de ser el nexe entre 
Universitats i Empreses per generar més intercanvi 
d’informació, col·laboració, projectes, i recerca en comú 
entre aquests dos tipus d’actors TIC

Definir clarament les competències de cada 
administració pública en relació a la promoció 
econòmica i a l'assessorament de les empreses

Cal estudiar en detall quins sectors presents a la 
comarca són intensius en coneixement i tecnologia 
sense tenir una visió restringida a les TIC, per tal de 
conèixer necessitats i potencialitats de les empreses 
locals

Els agents TIC presents són optimistes respecte del futur 
del sector, amb molt potencial de desenvolupament

Les administracions públiques han de ser el motor que 
faci funcionar la triple hèlix a la comarca: cal aprofitar la 
presència d'empreses TIC i de la Universitat. Correspon 
a Àrees de Promoció econòmica municipals i comarcals 
fer aquesta funció

Cal adequar l'assignació de recursos humans i materials 
de les administracions públiques en relació a la oferta 
de serveis TIC, evitant duplicitats

Comprar solucions tecnològiques a empreses del Garraf 
i prioritzar a les empreses locals en la contractació 
d'obres i serveis

El sector TIC té un volum creixent de negoci i 
diversificació

UPC de Vilanova i la Geltrú recomana el model americà 
de relacions entre empreses i universitat (contractació 
directa per part de les empreses a la Universitat)

Es demana una major coordinació entre totes les 
administracions públiques i agents TIC, creant un 
organisme únic que coordini les iniciatives i que 
aquestes tinguin continuïtat en el temps

La comarca hauria de tenir una empresa lider en el 
sector TIC amb capacitat d'arrossegament

La tendència en les TIC és afegir valor als productes- 
adaptar infraestructures tecnològiques de clients, 
virtualitzar els processos remots

Seguir el model del País Basc en la relació universitat-
empresa: crear fundacions participades per a recerca i 
desenvolupament de més llarg termini

Crear un pla de treball que estudiï les polítiques i 
accions a seguir per a la potenciació i desenvolupament 
del sector TIC

És necessari atraure més empreses del sector TIC a la 
comarca, en especial tenint en compte la capacitat 
d'aquest sector de generar llocs de treball

Cal una aposta política clara per les TIC que permeti fer 
el salt d'escala de mercat fora de la comarca

Es proposa que el Centre Tecnològic de la UPC sigui un 
organisme autònom per desburocratitzar-lo

Treballar per potenciar la creació de xarxes entre 
empreses, i afavorir el treball conjunt de les empreses 
per oferir productes i serveis conjunts

Promoure l'activitat econòmica per augmentar el teixit 
empresarial de la comarca, amb baixa autocontenció 
laboral i comercial

Alguns actors opinen que cal especialitzar la comarca en 
sots-sectors TIC: es detecten com als més importants 
disseny gràfic, videojocs, realitat augmentada, entorn 
virtual, realitat virtual i audiovisual, i TIC aplicades a la 
dependència.

Cal potenciar i milllorar els programes de becaris i 
estudiants en pràctiques per a que siguin més utilitzaats 
per part de les empreses del Garraf

Reforçar la relació entre UPC- càtedra d'accessibilitat, 
Neàpolis, empreses locals TIC per al desenvolupament 
de les TIC aplicades a la dependència

Invertir en la millora de les infraestructures TIC de la 
comarca, en particular en serveis d'alta capacitat sense 
perill d'interrupcions (Wi-max, fibra òptica...)

Baixar els impostos locals per afavorir la creació 
d'empreses

Agilitzar els tràmits amb les administracions públiques, 
en especial pel que fa a llicències, permisos...

Fer arribar a les empreses TIC informació rellevant per al 
sector: mercats, novetats tecnològiques, finançament, 
ajudes...


