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01 OBJECTE, MÈTODE I PROCÉS DE 
L'ESTUDI 

 
En març de 2012 totes les administracions locals de la 
comarca del Garraf, agents socials i econòmics signaren els 
Acords pel Desenvolupament Econòmic del Garraf. El 9 de 
desembre es va presentar públicament l’inici de la redacció 
del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 
2014-2020, promogut per Node Garraf i el Consell Comarcal. 
L’àmbit d’estudi inclou el conjunt dels municipis de la comarca 
del Garraf, i té per objecte el desplegament de les 
estratègies, accions i projectes de base territorial que 
permetin el desplegament dels Acords. 
 
El 28 de gener de 2014 fou convocada una primera Taula de 
Debat amb agents socials i econòmics representatius de la 
comarca en la qual van poder compartir els seus punts de 
vista en relació a les estratègies, accions, i projectes amb 
més potencial per activar un entorn favorable pel 
desenvolupament en l’activitat econòmica i en el teixit social 
de la comarca. Quatre mesos més tard, el 12 de juny, es 
presentaren els principals resultats del present treball als 
agents socials, procurant posar en relleu aquells objectius, 
estratègies i projectes d’abast comarcal que semblen més 
urgents i capaços d’afavorir els objectius compartits. 
 
Estem sumant esforços del conjunt d’agents socials i 
econòmics i també de totes les institucions públiques locals 
del Garraf per que es pugui generar el necessari debat i 
treure’n aquelles conclusions operatives que volem que siguin 
útils per que el Pla esdevingui una eina de treball per tots els 
agents implicats en el desenvolupament de la comarca. Vivim 
moments de canvis profunds en els models de 
desenvolupament local i econòmic i hem de fer front a grans 
dificultats amb pocs recursos: és essencial per tant arribar a 
consensos en el diagnòstic de la situació i de les necessitats i 
generar concertació entre els agents per a millorar la situació 
comarcal. 
 
El Pla de Desenvolupament  Econòmic i Social del Garraf 
2014-2020 no pretén ser un nou Pla Estratègic. Parteix d’una 
base sòlida de documentació que ha estat elaborada en els 
darrers deu anys, referent a les característiques 
socioeconòmiques i territorials de la comarca, els seus reptes 
i principals estratègies i mesures a emprendre, redactada per 
especialistes en les respectives matèries  de la qual hi ha molt 
a aprendre un cop actualitzats els seus continguts- 
documentació que està disponible i a l’abast de les persones 
que participen en aquest procés de debat a través del web del 
Consell Comarcal i que es recollida i resumida en el capítol 4 
del present document.  
 
La base social del Garraf, representada pels agents socials i 
econòmics   és   tan  diversa   com el  territori  que  la  acull  i 
garanteix una visió àmplia i propera de les problemàtiques 
que es presenten en la vida quotidiana dels habitants, 
treballadors i empresaris de la comarca. Sobre aquests dos 
elements ens posem per objectiu concretar aquelles 
estratègies, accions i projectes que pretenem distribuir 
per competències i que ens permetin singularitzar-nos; i 
sobretot visualitzar les 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 prioritzar-
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 
espais i xarxes relacionals que generin entorns favorables 
pel desenvolupament d’activitats econòmiques. Plegats 
hem de veure quins elements configuren aquest teixit 

acollidor per noves empreses, d’aquí o de fora, i que ens 
permeti també recuperar i reforçar 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. 
 
El document que aquí es presenta té per objecte recopilar , 
analitzar i posar en agenda les estratègies, accions i 
projectes de base territorial que permetin a) el desplegament 
dels pactes subscrits pel conjunt de les administracions i 
agents socials i econòmics del territori i b) la posada en 
marxa de les iniciatives sorgides del procés de participació 
pública – Taules de Debat 1 i 2.  
 
Proposem una metodologia que ens ha de permetre 
avançar. En la primera Taula de Debat ens centràrem en fer 
propostes des d’un enfoc territorial per veure quins 
condicionants existeixen i quines mesures es veurien més 
adients per tal de dur-les endavant amb èxit. Prèvia a la seva 
celebració, l’equip redactor del present Pla oferí als convocats 
un recull de resums estratègics de documents de referència i 
una estadística de síntesi de la comarca com a base de 
partida. En la segona Taula de Debat, l’equip redactor exposà 
els principals resultats del present treball, per a la seva 
valoració i debat amb els agents socials. 
 
El procés que estem seguint en la redacció del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 pot 
ser resumit doncs amb els següents passos: 
 
_ Recopilar: Establir una bona base documental, Establir 
com a matriu de treball les accions proposades (Acords pel 
Desenvolupament Econòmic del Garraf de març de 2012 i 
Propostes de la Taula de Debat 1), Desenvolupar una anàlisi 
territorial que constitueixi arxiu de síntesi. 
 
_ Analitzar: sota la perspectiva de la coherència funcional i 
la eficiència territorial en el compliment dels pactes subscrits, 
compartint els resultats inicials amb els participants de la 
Taula de Debat 2 per, un cop incorporades les seves 
aportacions i valoracions, poder tancar una anàlisi més 
complerta i concertada. 
 
_ Posar en agenda: en relació a l'anàlisi anterior, proposar 
criteris per a l'ordre temporal de les actuacions i les mesures 
de coordinació per tal de que esdevingui una eina de treball 
útil per a tots els agents implicats en el desenvolupament de 
la comarca. 
 
Com a resultat del procés hem elaborat un estudi sobre el 
qual justificar el Pla de Desenvolupament  Econòmic i Social 
del Garraf 2014-2020, que permeti fonamentar les noves 
línies de desenvolupament per a la comarca i validar i reforçar 
aquelles que ja estan en funcionament, per finalment 
extreure aquelles conclusions que un cop prioritzades i 
distribuïdes per competències volen esdevenir una eina de 
treball per comunicar i persuadir a tots aquells agents que 
puguin ser receptors i alhora tractors en el seu 
desenvolupament des de les respectives funcions i 
competències. 
 
 
 
 
El present treball és fruit del Conveni subscrit entre el Consell 
Comarcal del Garraf i el Departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 MARC TEÒRIC 

 
En els darrers anys la comarca del Garraf ha sofert una 
transformació econòmica important, des d’una economia 
basada en la indústria, a una altra basada en el turisme, la 
promoció de sòl i la construcció. Aquesta realitat sumada a 
l’actual conjuntura econòmica que situa Europa en un nou 
paradigma, obliga a definir noves estratègies de futur. 
 
Viure amb una alta qualitat de vida i convertir-nos en un 
entorn competitiu capaç de generar oportunitats per les 
persones i les empreses és un objectiu difícil, però ho volem 
aconseguir; que el Garraf sigui una comarca emprenedora, 
innovadora i creativa és l’objectiu. Cal treballar en diversos 
fronts, però per el primer és la reactivació econòmica –en 
moments de dificultats- donem ple suport a les empreses i els 
emprenedors, ells són aquests els veritables generadors 
d’ocupació. 
 
(Declaració 1 dels “Acords pel Desenvolupament Econòmic del 
Garraf” signats pels municipis del Garraf el març de 2012) 
 
 
 
El model socioeconòmic de desenvolupament heretat presenta 
des de fa un grapat d’anys un conjunt d’insuficiències que 
s’han anat agreujant d’ençà la crisi financera de 2008. La 
destrucció de la ocupació, el descens del consum intern, les 
dificultats de finançament de les empreses i les creixents 
desigualtats socials són probablement els aspectes més 
punyents d’un model que s’albira incapaç de donar resposta 
als desafiaments que ens planteja un entorn econòmic global. 
Les noves realitats econòmiques i socials  obliguen a repensar 
els models de desenvolupament locals europeus, per tal de 
definir trajectòries cap a territoris més competitius i 
competents capaços de combinar el creixement de la 
productivitat, el reforç de la cohesió social i l’equilibri 
ambiental. El Garraf no pot restar al marge d’aquest 
replantejament. 
 
Els estudis i propostes referents als canvis de model que 
s’haurien d’endegar per afrontar les dificultats presents són 
nombrosos i diversos i, certament, no sempre coincideixen en 
la diagnosi dels problemes ni en les solucions a implementar. 
Tanmateix defineixen un espectre ampli de visions sobre les 
quals debatre i acordar solucions. 
 
Crisi de model socioeconòmic i nou model de 
desenvolupament local 
 
Les actuals dificultats per les quals passa la comarca del 
Garraf són indestriables  del marc català i global. Les 
dificultats són alhora desequilibris resultants d’una trajectòria 
recent d’èxit de creixement econòmic i poblacional: en bona 
part s’expliquen per la especialització de la comarca en els 
sectors terciaris, de la construcció i de la promoció de sòl, 
tots ells profundament trasbalsats per l’actual crisi financera i 
d’ocupació.  
 
Cal connectar el nou model productiu –i, per tant les 
polítiques públiques que han d’ajudar a gestar-lo- amb la 
trajectòria d’èxit de llarga durada de la comarca, 
caracteritzada per una alta qualitat de vida (paisatge, 
patrimoni natural i cultural, gastronomia, lleure, comerç...), 
enginy (industrialització, desenvolupament turístic, atracció 
cultural, mentalitat oberta i tolerant), atracció exterior, 
diversificació econòmica i cohesió social i territorial. Aquesta 
cohesió és la base d’un renovat model de desenvolupament 
local. 
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Economia oberta i globalització 
 
Un paper més rellevant del “local” en un món global: el 
fenomen de la globalització ha canviat el context econòmic i, 
amb ell, el paper de ciutats, pobles i territoris. El món està en 
procés de canvi, convertint-se en un espai de fluxos més que 
no pas de llocs1. Tot i això, les transformacions associades a 
la globalització i la creixent interdependència global no 
comporten el final de la història, les àrees locals o la 
geografia2; ans al contrari, el local és encara més rellevant 
que abans, tota vegada que els marcs de “protecció” i 
suficiència” estatals van desapareixent. 
 
En el nou marc global, els sectors econòmics i regions 
tradicionalment fortes passen a ser més dèbils per raó de la 
major competència internacional: cal doncs adaptar les 
polítiques públiques, que han d’estimular el desenvolupament 
de l’excel·lència alhora que asseguren els equilibris socials, 
econòmics i territorials. 
 
La economia del Garraf és i ha de ser oberta i integrada; 
nogensmenys, cal estimular la eficiència i procurar reforçar la 
producció i els mercats locals com a mesures d’equilibri intern 
i de correcció del dèficit comercial. 
 
La economia del Garraf està connectada en xarxa amb el 
conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona, Catalunya i la 
Megarregió BarceLyon3. Les economies de xarxa són fonts 
d’oportunitat pel territori (no gaires ciutats i comarques 
intermitges disposen a tocar d’eines tan potents com el Port i 
l’Aeroport de Barcelona) però alhora obliguen a fer una 
lectura aprofundida de les iniciatives econòmiques del conjunt 
de la megarregió per no caure en redundància amb altres 
iniciatives: la competitivitat externa de la comarca ha d’estar 
basada en les fonts d’excel·lència locals. Cal també tenir en 
compte les relacions internacionals de més enllà, amb forta 
presència a la indústria i el turisme comarcal. 
 
L’escala comarcal com a espai de referència en 
l’aplicació de polítiques públiques de 
desenvolupament 
 
El món local (en aquest Pla, la comarca) és el marc més 
propici per afrontar els reptes globals (teorema de la 
localitat4) perquè: 
 
i) existeix una major identificació entre agents i, per tant, 

la disponibilitat per acordar solucions és més gran;  
ii) en cas de pocs “contaminadors” és fàcil aplicar la 

doctrina de qui “qui contamina, paga” (article 130R del 
Tractat de la Unió Europea, i, en conseqüència, del 
nostre ordenament jurídic);  

iii) en cas de molts “contaminadors”, la població és més 
homogènia i, per tant, els objectius i les necessitats 
són compartits en major mesura; 

iv) es poden establir més fàcilment drets de propietat i 
actuació per part de les administracions públiques 
sobre els bens públics o “commons”; 

v) les regions naturals, comarques i ciutats ofereixen el 
marc institucional per a polítiques “a mida” i per a 
pràctiques de monitorització i feed-back sobre els 
efectes ambientals, socials i econòmics de les polítiques 
públiques. 

                                                 
1 Manuel Castells “The informational city” Ed. Basil Blackwell, 
Oxford, 1989 
2 Francis Fukuyama “The end of History and the Last Man”, 
Ed.Planeta, Barcelona, 1992;  Thomas L. Friedman “The world is 
flat” Ed. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005;  i Richard 
Florida “The world is spiky”, article a The Atlantic, Boston, 2005. 
3
 Richard Florida, ibidem 
4 Camagni, Cappello, Nijkamp, “Sustainable city policy: economic, 
environmental, technological” a G. Van der Meulen ed. “Urban 
Habitat: the environment of tomorrow”, Ed. Technische Universiteit 
Eindhoven, Faculteit Bouwkunde 41, Eindhoven, 1996 

L’estímul del coneixement, la creació i la creativitat requereix 
factors ambientals, materials i immaterials, que en bona 
mesura s’expressen en l’escala local: llocs que l’afavoreixin, 
trajectòries productives i culturals que hi donin suport i 
xarxes personals (Lloc, Trajectòria i Xarxes personals com a 
factors de competitivitat local en l’economia del 
coneixement). Aquesta és la visió que proposem per a la 
comarca. 
 
Millorar la competitivitat territorial a través de la 
millora de la productivitat local 
 
No es tracta de millorar cada una de les productivitats 
sectorials sinó d'establir quins elements, dinàmiques, mesures 
de coordinació territorials poden incidir en la productivitat 
conjunta per la creació de sinergies entre polítiques 
públiques, actuacions públiques i privades i el capital físic i 
social presents. 
 
Una visió sistèmica per encarar un nou model 
productiu: singularitat i eficiència 
 
El recent creixement econòmic i poblacional de la comarca 
evidencia la seva competitivitat externa (qualitat de vida, 
capacitat geoestratègica...) però alhora ha tensionat a l’alça 
els preus dels inputs de producció i localització menys mòbils 
(sòl i salaris). Sense elements correctius, la economia local 
tendeix a especialitzar-se en termes socials i de sectors 
econòmics, disminuint la seva eficiència, potencialitat i 
productivitat territorial; la manca de diversitat i diversificació 
implica alhora la pèrdua de resiliència territorial i, per tant, la 
capacitat d’adaptar-se als canvis.  
 
Un model productiu caracteritzat per una major productivitat 
reclama una major qualificació dels treballadors i 
treballadores: cal per tant assumir una visió sistèmica en 
relació als factors de desenvolupament econòmic considerats, 
atès que la formació i atracció dels treballadors més 
qualificats implica gran quantitat de factors territorials 
(quality of place, mercat residencial, xarxa d’equipaments 
avançats...) La singularitat de la comarca- no perdre els 
valors distintius de la comarca-  ha de ser guia en el nou 
model de desenvolupament comarcal; cal, per tant, fer un 
esforç per mantenir la diversitat i la qualitat de vida de tot el 
sistema social i econòmic. Esforç que en bona part es veurà 
recompensat per un augment de la eficiència territorial i, per 
tant, per la millora de la productivitat conjunta i la 
competitivitat territorial. 

 
Fomentar el funcionament del territori en xarxa 
 
Som en bona mesura hereus d’un model que neix amb la 
seriació i que ha basat bona part del seu creixement en la 
imitació i la repetició: una ciutat petita pensava que a mesura 
que creixia havia d’imitar una ciutat més gran; quan una 
escola s’omplia es pensava que se n’havia de fer una altra 
d’igual, sense procurar especialitzar-ne els continguts.  
 
El model d’autosuficiència i repetició, però, s’esgota en tant 
que cada territori ha de ser capaç de potenciar la seva 
vocació productiva per augmentar la seva competitivitat. Cal 
per tant evolucionar cap a models de cooperació i 
especialització, que permetin millorar els serveis i la seva 
especificitat sense augmentar-ne els costs. El Garraf, en tant 
que comarca diversa, té molt recorregut a fer en aquest sentit 
aprofitant la excel·lència de cada un dels seus municipis per al 
millor servei del conjunt dels ciutadans. Les administracions 
locals cooperant en la programació conjunta dels seus 
equipaments poden oferir al conjunt de la ciutadania millors 
serveis i més específics sense haver d’augmentar la despesa, 
doncs aprofiten el major volum de demanda especialitzada 
(per exemple en programes de formació continuada).  
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Fomentar la economia simbiòtica o circular 
 
Tot i respectant el marc legal de lliure competència, es fa 
evident que la societat local es veu beneficiada per les 
interaccions entre empreses locals (menors costos ambientals 
i socials, millors resultats econòmics per creixement de 
l’activitat econòmica i l’ocupació, etc). Cal considerar, a l’hora 
de valorar el preu d’un producte, els serveis ambientals que 
incorpora i quant beneficiem amb la seva compra als 
productors locals, els quals és més probable que al seu torn 
consumeixin a un altre productor local. Convé doncs estimular 
en la mesura del possible les relacions econòmiques entre 
productors i consumidors locals, amb la condició de que no es 
generin situacions de monopoli ni favoritismes ni, per 
suposat, suposin un sobrecost pels contribuents. 
 
 
Estratègies empresarials per al creixement 
econòmic 
 
La configuració d’un mercat global està obligant el teixit 
econòmic i social  a adaptar-se a un entorn de major 
competència però que alhora confereix la oportunitat 
d’augmentar el volum de negoci i la ocupació resultants de 
l’accés més fàcil a grans mercats. El teixit empresarial del 
Garraf està constituït de forma majoritària per petites i 
mitjanes empreses a les quals els hi és més difícil accedir als 
factors de producció (mà d’obra altament qualificada, 
finançament) per adaptar els seus productes (innovació, 
producció de major valor afegit) i obtenir accés als nous 
mercats (exportació, presència virtual). Per a que el Garraf 
sigui una comarca emprenedora, innovadora i creativa 5 cal 
activar polítiques i mecanismes de participació i col·laboració 
público-privada capaces de desenvolupar les estratègies 
empresarials següents i solventar, en la mesura del possible, 
les dificultats que les empreses, autònoms i emprenedors es 
troben per desenvolupar-les: 
 
i) Les 3 I’s: Innovació, Internacionalització, Internetització 
ii) Les 2 E’s: Exportació i Eficiència 
iii) Reindustrialització 
 
i) Les tres “I”: Innovació, Internacionalització, 

Internetització 

 
Innovació: Els costos de producció dels països emergents 
imposen uns preus inassolibles per als productors europeus si 
es vol mantenir la capacitat adquisitiva d’empresaris i 
treballadors i mantenir, tant com sigui possible, l’Estat del 
Benestar. La competitivitat dels sectors econòmics europeus 
passa, per tant, per generar valor afegit en els productes, 
aprofitant millor allò que ens caracteritza i diferencia: la 
major formació i experiència dels treballadors i empresaris, la 
major capacitat dels centres de recerca i desenvolupament i 
la major força dels teixits associatius, tota vegada que molts 
dels factors clàssics de competitivitat – les infraestructures, 
els aranzels- ja no marquen tant les diferències en el mercat 
global. 
 
Internacionalització: les empreses locals han de tenir 
major presència internacional. La Generalitat de Catalunya, a 
través del programa ACC10, i l’Estat a través de lICEX  
(Instituto de Comercio Exterior) treballen en la detecció de 
nous mercats potencials per a les empreses catalanes (i 
espanyoles respectivament), promouen eines d’assistència 
per l’accés de les empreses a nous mercats i afavoreixen les 
relacions entre empreses petites i mitjanes i empreses 
expertes en els mercats a obrir. Tanmateix és oportú que la 

                                                 
5 Acords pel desenvolupament econòmic del Garraf, Declaració 1, 
març de 2012 

base local, configurada per agents econòmics i socials i 
administracions públiques locals, estableixi i reforci xarxes de 
col·laboració i informació per a detectar noves oportunitats i 
facilitar l’accés als programes de les altres administracions 
públiques a empreses i xarxes d’empreses que per si soles no 
poden accedir. 
 
Internetització: un estudi recent sobre el teixit empresarial 
dels Polígons d’Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú 
mostra que la presència de les empreses del Garraf a 
Internet, i l’aprofitament de les oportunitats que se’n 
confereixen, és encara relativament baix6. Moltes petites 
empreses dels sectors més madurs troben dificultats en 
posicionar-se virtualment, formar els seus treballadors de 
forma contínua en les eines de creació i actualització de 
pàgines web, presència en les xarxes socials, e-commerce. El 
creixent volum de negocis i vendes per internet i el número 
cada cop més gran d’usuaris acostumats a cercar, comparar i 
fer les seves compres de forma telemàtica conviden a 
analitzar les possibilitats de millorar les perspectives de 
moltes empreses a través de reforçar la seva presència a 
internet. 
 
ii) Les dues “E”: Exportació i Eficiència 

 

Exportació: si bé en la estratègia de la internacionalització 
ens referíem a la conveniència de que les empreses del Garraf 
tinguin major presència internacional, la estratègia 
d’exportació es centra en la possibilitat d’ampliar la quantitat i 
volum de produccions locals destinades a mercats externs. 
Cal analitzar quines produccions locals serien susceptibles de 
ser exportades, i si es disposa dels medis suficients i 
adequats per a la venda dels petits productors. Cal estimular 
la interacció entre sectors diferents –per exemple una 
col·laboració entre turisme, restauració i agricultura pot 
afavorir la demanda de vins locals als mercats d’on provenen 
els turistes, si hem estat capaços de crear marca –associar el 
producte i/o la marca local a una experiència- en la seva 
visita. 
 
Eficiència: les empreses locals han d’augmentar els seus 
graus d’eficiència per fer-se menys vulnerables davant la 
competència internacional (per exemple reduint el consum 
energètic davant les eventuals pujades del cost del 
combustible) i han de trobar recolzament per poder 
incorporar aquells elements tecnològics, formatius i humans 
que els permetin millorar les seves perspectives de negoci.  
 

iii) Reindustrialització 
 
L’augment dels preus de l’energia i de les matèries primeres, 
el pes creixent de les tecnologies “R” (reducció, reutilització, 
reciclatge), l’enduriment de les normatives ambientals 
comunitàries i el desplegament de tecnologies més lleugeres, 
flexibles i adaptables, com el 3-D printing (impressió en 3 
dimensions) fan albirar que a mig termini es pugui produir 
l’inici d’un procés de reindustrialització a Europa. La 
consideració dels residus com a recursos i, de forma més 
general l’extensió de les pràctiques “R” poden permetre situar 
el Garraf  en un bon punt per competir per aquestes noves 
inversions industrials més intensives en mà d’obra i menys 
extensives en consum de sòl per lloc de treball amb altres 
regions europees on les activitats de tecnologia mitjana-alta i 
alta són molt presents. 

                                                 
6 Estudi sobre les Polígons d’Activitat Econòmica de Vilanova i la 
Geltrú, Institut d’Estudis Territorials: Júlia Bosch, Laura Capel, 
François Cougoule, Gissel Ferrari i Sergi Solanas, Barcelona, 2010. 
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Estratègies des del territori 
 
El territori no és un mer suport passiu sobre el qual es 
desenvolupen les activitats econòmiques, és agent actiu i 
protagonista a través de l’organització espacial dels seus 
hàbitats i fluxos, de les persones i de les activitats que 
desenvolupen quotidianament. Cal per tant desplegar totes 
les potencialitats que es puguin desprendre de la seva 
estructura espacial per reforçar els elements de competitivitat 
i cohesió social així com esforçar-se per corregir aquelles 
dinàmiques que dificulten la seva performance. 
 
Breument s’apunten algunes de les estratègies territorials que 
caldria tenir en compte per a reforçar la competitivitat 
territorial del Garraf: 
 
_ Polítiques d’aglomeració: són aquelles destinades a 
treure el màxim profit del capital social i físic del territori.  
 
i) Reforç de les economies d’urbanització: aquelles 

vinculades a les inversions públiques, a la presència dels 
serveis públics, a la dimensió del mercat i als factors 
d’innovació endògens. 

 
ii) Reforç de les economies en xarxa: construcció en 

xarxa de relacions amb la RMB, Alt i Baix Penedès, Camp 
de Tarragona, Megarregió Barcelyon. 

 
iii) Reforç de les economies derivades de les 

infraestructures: millora en l’accessibilitat general. 
 
_ Polítiques Cluster: són les polítiques locals dirigides a 
potenciar la especialització productiva i els sistemes de 
petites i mitjanes empreses (cluster) i les polítiques locals de 
recolzament a empreses que segueixen estratègies de valor 
compartit (filiere). 
 
_ Polítiques de diversitat: són aquelles polítiques locals que 
afavoreixen la construcció de relacions virtuoses entre 
producte, productors i ciutat/territori que afegeixen valor al 
producte (consum com a experiència): diversitat i rendes 
complementàries per activitats i sectors socials 
 
_ Polítiques de salari urbà: són aquelles polítiques locals 
destinades a millorar l’accés físic i econòmic dels ciutadans als 
serveis i activitats urbanes. 
 
 
 
Components de l’Anàlisi: Coherència funcional i 
Eficiència territorial 
 
Per tal de poder concretar i posar en agenda les accions, 
projectes i propostes recollides en el capítol 04 
APORTACIONS, aquestes són analitzades des de la 
perspectiva de la coherència funcional i de la eficiència 
territorial.   
 
La coherència funcional es proposa entendre l'encaix 
d'accions, projectes i propostes en el territori sota la lupa de 
les dinàmiques i cicles més decisius en el funcionament del 
territori i en la seva capacitat d' innovació i d’adaptació, tot 
destacant-ne els seus punts forts, les seves debilitats i 
amenaces, marges de maniobra i oportunitats (DAFO).  Els 
sistemes escollits per a l'anàlisi de la coherència funcional del 
territori són:  

 
 
a) el territori paisatge  
b) el territori de proximitat 
c) la connectivitat del territori 
d) la competitivitat del territori 
 
La justificació de la elecció i abast dels sistemes escollits es 
troba en el capítol 6 del present document BASES 
CONCEPTUALS DE L’ESQUEMA DE COHERÈNCIA FUNCIONAL. 
 
La eficiència territorial és entesa com a “la expressió 
mesurable i comparable en el compliment de nivells acceptats 
de sostenibilitat ambiental i factibilitat econòmico-social que 
donen una resposta adequada a les sol·licitacions 
d’habitabilitat, activitat i mobilitat d’un territori determinat” 
(C.Llop). Per al present anàlisi, es pren com a referència de 
compliment de nivells acceptats de sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica el model socioeconòmic definit pels pactes 
del Garraf i pel que fa a la factibilitat econòmico-social 
s’analitza des dels següents descriptors: 
 
i) Eficiència material i energètica: capacitat de reducció 
dels insums materials i energètics, particularment dels 
externs al territori (per exemple, millorar l’aïllament dels 
edificis per reduir-ne el consum energètic o reduir l’ús del 
vehicle privat en favor d’altres modes de mobilitat). 
ii) Eficiència de cicle: capacitat d’augmentar l’aportació local 
en clau energètica, material i de capital social, augmentant 
per tant la complexitat i mallat de la societat local (per 
exemple, millorar l’aprofitament de la biomassa local o 
incentivar l’ús de productes locals en el turisme i la 
restauració). 
iii) Eficiència social: capacitat d’augmentar i/o potenciar la 
presència de la societat local (per exemple, afavorir 
l’emprenedoria i la experimentació en la formació pre-
universitària) 
iv) Eficiència de viabilitat: capacitat de complementar 
rendes, afavorir viabilitats parcials (per exemple, potenciar el 
turisme en la flota pesquera per complementar les rendes 
dels pescadors) 
v) Eficiència de complementarietat: capacitat de generar 
sinergies amb tercers (per exemple, coworking de les 
incubadores empresarials de Cubelles, Sitges i Vilanova i la 
Geltrú) 
vi) Eficiència d’ordinalitat: capacitat d’augmentar la 
viabilitat del desenvolupament i desencadenament d’altres 
accions i projectes considerats (per exemple, la execució del 
pla d’obres i serveis a la xarxa de camins comarcals per 
afavorir el turisme d’interior) 
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03 METODOLOGIA DE TREBALL  
  
El document es configura com a un estudi de recopilació i 
anàlisi d’aquelles accions, estratègies i projectes d’abast 
territorial que han estat proposades i es proposen per a 
millorar la cohesió social i la competitivitat econòmica de la 
comarca, un territori on sigui possible viure i treballar millor.  
 
El document s’estructura en tres parts i tretze capítols que 
segueixen la seqüència recopilació/ anàlisi/ posada en agenda 
raonada en el primer capítol del present document. 
  
La primera part del document consta dels primers cinc 
capítols i correspon a la part de recopilació del document: 
 
_ En el primer capítol Objecte de l’estudi s’estableixen els 
objectius i l’abast del present document, en relació al 
desenvolupament dels Acords pel Desenvolupament Econòmic 
del Garraf de març de 2012 subscrits pel conjunt de les 
administracions locals de la comarca, així com pels principals 
agents econòmics (patronals i sindicats).  
 
_ En el segon capítol Marc teòric es recullen les aportacions 
de la literatura científica que a parer dels redactors permeten 
justificar millor l’abast i validesa del present treball en relació 
als models de desenvolupament local i consideració de les 
variables socials, econòmiques i ambientals en la definició de 
les polítiques públiques per afavorir una trajectòria de major 
cohesió i eficiència territorial. 
 
_ En el tercer capítol Metodologia de treball –el present 
capítol- s’enuncien els elements considerats per a la redacció 
del document: documentació i fonts consultades, sistema de 
participació pública emprat, elements i dades considerats en 
el desenvolupament de l’esquema de coherència funcional, 
bibliografia, webgrafia i bases de dades de referència. 
 
_ En el quart capítol Aportacions es llisten totes les accions, 
propostes i projectes que han estat considerades per a la 
redacció del present document. S’han obtingut a partir de tres 
categories: 
 
a) Base documental: la taula de treball conjunta de Node 
Garraf i el Consell Comarcal ha recopilat els estudis existents 
elaborats en els darrers vint anys en relació al 
desenvolupament econòmic, social i territorial de la comarca 
que permeten situar el debat sobre el model socioeconòmic 
de la comarca en un bon punt de partida. L’equip redactor del 
present document ha elaborat uns resums executius de la 
documentació, procurant destriar allò que és encara vigent, 
els quals són recollits en els resums estratègics del present 
document. Per a fer més operativa la lectura i comparació de 
la documentació, els resums executius han estat sintetitzats 
en forma de taules que s’incorporen a l’inici del capítol. 
 
b) Propostes obtingudes mitjançant participació 
pública: el 28 de gener de 2014 es celebrà una taula de 
debat on foren convocats agents representatius de la comarca 
per respondre a la pregunta “Quines tres accions, projectes o 
propostes, que per la seva transcendència, 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 favorable 
pel desenvolupament en l’activitat econòmica i/o  en el teixit 
social de la comarca”. Els participants disposaven prèviament 

a l’acte del conjunt de la documentació recollida al punt a) 
Base documental del present capítol, així com de les taules de 
síntesi i de l’annex estadístic que permetien oferir una visió 
inicial de conjunt de la situació de la comarca, a través del 
web de Node Garraf. Així mateix, la pregunta es va fer 
extensiva a altres agents socials i econòmics representatius 
de la comarca que no van assistir a la Taula de debat 1, els 
quals han fet arribar també les seves propostes via web. En el 
capítol es detallen els participants de la Taula de Debat 1 així 
com les altres persones que han volgut contribuir al procés de 
participació pública i es llisten les propostes que n’han sorgit. 
Amb posterioritat a l’acte es va demanar als participants que 
votessin les propostes: es van rebre entre el 28 de gener i el 
15 de febrer 15 votacions que permeten entendre quins són 
els problemes que més preocupen els agents socials i 
econòmics de la comarca així com la seva valoració de les 
propostes sorgides d’altres agents. 
 
c) Anàlisi territorial: l’equip redactor del present treball 
ha elaborat cartografies del conjunt de la comarca per tal de 
poder analitzar l’estat actual dels principals sistemes 
estructurants del territori (detallats al capítol 6). Les 
cartografies realitzades s’elaboren per tal de poder analitzar 
espacialment l’encaix de les propostes analitzades als punts 
a) i b) del present capítol en relació amb la seva capacitat 
d’afavorir la millor expressió i articulació de les aptituds i 
vocacions del territori, i per tant ser congruents amb el model 
territorial que es desprèn del model socioeconòmic de 
referència dissenyat pels Acords pel Desenvolupament 
Econòmic del Garraf de març de 2012. El dibuix de les 
cartografies s’ha fet en base a la següent documentació: 
cartografia vectorial 1/5000 vigent de l’ICC, ortofotografies de 
resolució 25 cm./pixel i 50 cm./pixel de l’ICC; cartografia 
vectorial 1/1000 dels nuclis de població; bases de dades 
espacials de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya; dades estadístiques de l’IDESCAT; informacions 
extretes de la documentació de referència; pàgines web 
municipals. 
 
Totes i cada una de les propostes recopilades al capítol són 
codificades segons la seva procedència per al seu tractament 
en els següents capítols del document (codis reflectits a 
l’annex 1 ). 
 
_ En el cinquè capítol a mode de resum de la primera part del 
treball s’organitzen el conjunt de propostes en relació als 
marcs d’anàlisi proposats al marc teòric del present 
document, classificats segons els pactes dels Acords pel 
Desenvolupament Econòmic del Garraf de març de 2012. 
 
El capítol procura organitzar el conjunt d’ estratègies, 
propostes i accions recollides en el capítol 4 del present 
document, tot procurant reflectir: 
 
_  com poden les estratègies, accions i projectes 
desenvolupar els acords?  
_ són les estratègies, accions i projectes coincidents entre 
elles i amb els Acords? 
_  hi ha propostes que no han estat recollides entre els 
objectius compartits per les Administracions locals? 
 
Es tracta per tant de definir un relat conjunt, i en la mida del 
possible coherent, de les més de 1.000 entrades que s’han 
anat incorporant en el procés de recopilació d’ estratègies, 
accions i projectes, tot seguint el guió dels Acords– per tal de 
dotar la lectura d’un ordre el més entenedor possible. 
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La segona part del document consta dels capítols sis a deu i 
correspon a la part d’ anàlisi del document: el present treball 
es proposa superar els plans estratègics tradicionals que 
apunten actuacions puntuals per un model de 
desenvolupament més preocupat pel mallat social, econòmic, 
ambiental i territorial de les actuacions, més atent per tant a 
les sinergies i complementarietats que les iniciatives 
estudiades poden desencadenar. A imatge d’altres referents 
europeus –com el Planejament Territorial dels Països Baixos o 
l’Esquema de Coherència Funcional de l’Àrea Metropolitana 
d’Estrasburg-  l’anàlisi es centra sobre els processos dinàmics 
o sistemes dels quals depèn en major mesura la 
competitivitat territorial, la seva resiliència i capacitat 
d’adaptació i innovació tant a curt com a mig i llarg termini. 
Cal aproximar-se tant com sigui possible a valors òptims de 
cohesió social, d’activació de les aptituds i vocacions 
territorials (capital natural, patrimonial, social), per 
augmentar la competitivitat per al desenvolupament tot i 
mantenint i millorant els equilibris ambientals i la eficiència 
econòmica. 
 
_ El capítol 6 Bases conceptuals de l’esquema de coherència 
funcional justifica en base a les anteriors premisses la elecció 
dels sistemes d’anàlisi i representació territorial: Paisatge, 
Proximitat, Connectivitat i Competitivitat així com els 
elements que són tractats en cada un d’aquests. 
 
_ El capítol 7 Paisatge detalla els elements que es consideren 
així com el seu estat actual (capital natural, identitat 
territorial, patrimoni cultural) no com a catàleg d’elements a 
preservar sinó per a  raonar com es poden fer evolucionar per 
integrar-los millor en l’ús quotidià del territori. El paisatge, 
reposicionat al cor de les reflexions i dels debats sobre el 
model territorial constitueix una entrada ineludible per a 
construir un territori sostenible: reforça la seva identitat i la 
seva especificitat, és factor d’atracció i motor per al 
desenvolupament econòmic i social.  
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre una major 
identificació dels habitants amb el seu entorn, reforçar la 
qualitat del medi per esdevenir una comarca més atractiva 
per a les activitats econòmiques més atentes a la quality of 
place i permetre la integració de més activitats i agents en la 
cura del territori. Un cop grafiades les accions, projectes i 
propostes l’anàlisi de coherència funcional permet revelar 
aquelles accions complementàries que es fan necessàries per 
a la bona articulació de conjunt de les primeres (per exemple, 
refer uns espais residuals que formen part d’un polígon 
d’activitat econòmica quan han de ser travessats per un 
itinerari patrimonial). El relat de l’anàlisi de coherència 
funcional s’acompanya d’un diagrama general que posa en 
relleu els principals elements identitaris del paisatge, així com 
d’un conjunt de gràfics que permeten identificar l’encaix de 
les propostes en el territori i les accions complementàries que 
requereixen. 
 
_ El capítol 8 Proximitat es centra en el caràcter dels 
assentaments urbans, analitzant-ne el seu capital cívic, la 
seva organització espacial i la seva capacitat d’integració i 
adaptació de les persones i les activitats quotidianes que 
aquestes realitzen. Partint de la detecció dels elements més 
senzills que configuren la vida quotidiana- la situació dels 
comerços alimentaris, de les farmàcies, de les escoles, dels 
llocs de treball- l’anàlisi de proximitat revela el caràcter dels 
diferents teixits urbans, permet comprendre quina capacitat 

té cada un d’aquests per donar resposta a les demandes 
socials més habituals ja sigui de comerç, d’equipaments, de 
disponibilitat de transport públic o bé d’ocupació. A mesura 
que la detecció es centra en elements de la vida urbana 
menys comuns (eixos comercials, equipaments culturals...) 
l’estudi de la proximitat permet revelar el pes de la centralitat 
i de la referència cívica, així com entendre com aquesta 
s’articula amb els habitants del territori per fer-ne un ús 
quotidià: com s’hi arriba?, l’accés en transport públic és fàcil i 
competitiu?, resulta més còmode accedir a un centre 
comercial de carretera que a un eix cívic urbà?  La proximitat 
és un factor crític per al territori: en els darrers decennis la 
proximitat dels comerços, dels llocs de treball i dels serveis ha 
quedat sovint supeditada a nous models de ciutat més 
centrats en la dispersió dels teixits monofuncionals (per 
exemple, l’habitatge unifamiliar i el centre comercial de 
carretera). Aquest ús allargat del territori explica augments 
més que proporcionals en la demanda de la mobilitat privada, 
de la pol·lució ambiental, de consum de sòl, de consums 
energètics i materials, de sobrecost econòmic... però també 
de segregació social i aïllament espacial. La millora de les 
condicions de proximitat, en fi, esdevé crucial en un moment 
de canvi de model socioeconòmic, permet la millor articulació 
entre producció local i el consum local, confereix més 
oportunitats a la població i permet als habitants del territori 
establir nous vincles i noves xarxes relacionals per a la 
creació de noves activitats. 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre “fer ciutat”, 
afavorir la vida cívica i apropar als col·lectius més dependents 
les oportunitats que la ciutat ofereix (“salari” urbà). Un cop 
grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, dissenyar 
els usos complementaris que poden anar associats a una 
parada de transport públic per millorar el contingut cívic 
d’aquest nou punt de centralitat i el seu atractiu pels 
habitants de la rodalia). El relat de l’anàlisi de coherència 
funcional s’acompanya d’un diagrama general que posa en 
relleu els principals elements definidors de la proximitat i de 
la seva articulació, així com d’un conjunt de gràfics que 
permeten identificar l’encaix de les propostes en el territori i 
les accions complementàries que requereixen. 
 
_ El capítol 9 Connectivitat analitza les capacitats que es 
presenten en el territori de connectar habitants, teixits 
urbans, nuclis... tant en termes de desplaçaments físics com 
de relacions socials. La lectura fa referència tant a la 
connectivitat interna de la comarca com a la connectivitat 
externa, amb una tesi de fons ben clara: els territoris que no 
estan ben connectats físicament i telemàticament perden 
oportunitats en les economies de xarxa. L’anàlisi de 
connectivitat per tant permet fer una lectura de la relació 
entre la comarca i els grans nodes (aeroport, universitats...) i 
xarxes de referència, però també investiga l’accessibilitat més 
propera: la de la relació dels habitants amb les comoditats i 
potencialitats urbanes, la de l’apropiació del territori i la del 
sentiment de pertinença que se’n desprèn (desplaçar-se, anar 
a llocs diferents dins el seu veïnat, mantenir els vincles socials 
i crear-ne de nous...) 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre “mallar”, 
afavorir l’ús de la mobilitat ambientalment i econòmicament 
més responsable (a peu, en bicicleta, en transport públic) en 
el dia a dia i afavorir connexions eficients “en xarxa” amb 
territoris llunyans que permetin a la comarca ser un territori 
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d’oportunitats. Un cop grafiades les accions, projectes i 
propostes l’anàlisi de coherència funcional permet revelar 
aquelles accions complementàries que es fan necessàries per 
a la bona articulació de conjunt de les primeres (per exemple, 
repensar els encreuaments entre elements viaris per afavorir 
la seguretat de vianants i ciclistes). El relat de l’anàlisi de 
coherència funcional s’acompanya d’un diagrama general que 
posa en relleu els principals elements definidors de la 
connectivitat i de la seva articulació, així com d’un conjunt de 
gràfics que permeten identificar l’encaix de les propostes en 
el territori i les accions complementàries que requereixen. 
 
_ El capítol 10 Competitivitat interroga el territori en relació a 
la seva capacitat de potenciar la seva singularitat i identitat 
en el desenvolupament de les activitats productives (vocació 
productiva) i procura entendre com la organització urbana i 
territorial indueix efectes de guanys i pèrdues d’eficàcia 
econòmica. Es tracta de delinear les grans malles de la 
ordenació de l’activitat econòmica, més o menys conscients, 
per tal de poder-les pensar en conjunt amb altres 
determinants de l’organització urbana i territorial. Per intentar 
representar el funcionament econòmic territorial s’analitzen 
tres grans perspectives:  
 
_ els nodes d’excel·lència territorial, és a dir, els referents per 
a l’activitat econòmica de la qual en són motors, espais de 
concentració de la innovació i seu de les activitats més 
específiques i de major valor afegit. 
 
_ la localització dels grans sectors econòmics; s’identifiquen 
les àncores –o peces de referència- per a impulsar la creació 
de filières (activitats en cadena per a maximitzar localment el 
valor afegit) 
 
_ la presència de la població activa sobre el territori i els 
espais de referència que poden activar a través de l’atracció 
d’aquesta la massa crítica necessària per a la implantació de 
noves activitats. 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre reforçar la 
competitivitat de localització en el territori, afavorir la 
implantació de noves activitats més denses en coneixement i 
en ocupació  (ateses la escassa disponibilitat de sòl per a 
activitats econòmiques i del cost relativament alt dels factors 
de localització tradicionals) i reflexionar sobre les oportunitats 
que confereix el territori per diversificar l’estructura 
productiva i retenir el valor afegit.  
 
Un cop grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, qualificar 
el paisatge urbà de la Via Europa i de la Rambla del Garraf 
per afavorir-hi la vida cívica i, per tant, resultar un espai més 
atractiu per a la localització d’espais d’oficines per a les noves 
activitats productives). El relat de l’anàlisi de coherència 
funcional s’acompanya d’un diagrama general que posa en 
relleu els principals elements definidors de la competitivitat i 
de la seva articulació, així com d’un conjunt de gràfics que 
permeten identificar l’encaix de les propostes en el territori i 
les accions complementàries que requereixen. 
 
La tercera part del document consta dels capítols onze 
Valoracions dels agents a les estratègies, accions i projectes 
proposades i dotze Conclusions. El capítol 11  resumeix en 
format d’acta les observacions dels participants a la Taula de 
Debat 2 en relació al conjunt acotat de propostes que, a la 
llum dels anàlisis anteriors, tenen major capacitat de 

desencadenar efectes més favorables per les sinergies que es 
generen entre els quatre sistemes a parer de l’equip redactor. 
 
El capítol 12 Conclusions es proposa proposar de forma 
sintètica arguments per posar en agenda les accions, 
projectes i estratègies de base territorial continguts en el 
document, tota vegada que aquests han estat analitzats sota 
la perspectiva de la coherència funcional. Per tal d’esdevenir 
una eina útil en la redacció del Pla Socioeconòmic, així com 
per poder-les comunicar i impulsar amb els agents implicats –
tant administracions de tots els ordres com privats- les 
actuacions proposades són avaluades en termes d’eficiència 
segons descriptors (eficiències material i energètica, de cicle, 
social, de viabilitat, de complementarietat, d’ordinalitat).  
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04   APORTACIONS 
 
04.1 Base Documental 
 
a. Índex dels documents i codificació 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CODI TÍTOL DOCUMENT AUTOR(S) ANY 
MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 
 

Se01 Estudi socioeconòmic de la comarca del Garraf 2005 Cambra de Comerç de Barcelona  2005 
Se02 Model de Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf Taller de Ideas 2009 
Se03a Elements comarcals en els programes d’orientació per als equipaments 

comercials a la comarca del Garraf 
 2003 

Se03b Efectes sobre el caràcter restrictiu de la normativa comercial sobre la 
competitivitat de l’economia catalana 1997-2012 

Autoritat Catalana de la 
Competència 

2012 

Se04 Propostes de modernització del sector Agrari a Vilanova i la Geltrú. 
Document de Síntesi 

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

 

Se05 Informe: Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de 
la crisi i vocacions productives de futur per als territoris 

Diputació de Barcelona 2011 

Se06 El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a la 
comarca del Garraf: Estudi per la detecció i anàlisi de les agències TIC 

Institut d’Estudis Territorials 2010 

Se07 Estudi sobre els polígons d’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú Institut d’Estudis Territorials 2010 
Se08 El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el 

Garraf 
Cambra de Comerç de Barcelona 2010 

Se09 Acords pel desenvolupament econòmic del Garraf Node Garraf 2012 
Se09a Taules de treball pel desenvolupament econòmic del Garraf. Pla 

executiu 2011 
Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

Se09b Conclusions inicials. Taules de Treball pel desenvolupament turístic del 
Garraf 

Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

Se09c Conclusions inicials. Taules de Treball pel desenvolupament econòmic 
del Garraf. Infraestructures d’acollida empresarial 

Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

Se09d Accions a desenvolupar en l’àmbit de les infraestructures d’acollida 
empresarial i captació d’inversions 

Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

Se09e Taules de Treball: Coordinació i reassignació de serveis municipals Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

Se09f Taules de Treball: Recursos energètics Node Garraf- Agència de 
Desenvolupament 

2011 

MODEL TERRITORIAL 
 
T01 Estratègies per al Garraf 2003-2011 Joaquim Clusa- CPVC/UPC 2004 
T02 Diagnosi estratègica territorial per la comarca del Garraf (en el marc 

de la Diagnosi Estratègica del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i 
Ocupació del Garraf) 

Ricard Pié i Josep Mª Vilanova, 
DUOT/UPC 

2004 

T03 L’ Arc Metropolità: la nova realitat territorial Conferència d’Alcaldes de l’Arc 
Metropolità de Barcelona 

2005 

T03a L’ Arc Metropolità: la nova realitat territorial. Recull de continguts Conferència d’Alcaldes de l’Arc 
Metropolità de Barcelona 

2005 

T03b Estudi territorial de la Segona Corona Metropolitana No signat 2005 
T03c El potencial urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Document de Síntesi 
CSPV/UPC. Dir. Josep Roca i 
Cladera 

2005 

T03d L’anàlisi territorial dels espais lliures de l’Arc Metropolità de Barcelona, 
en el marc del projecte SITxell 

Carles Castell 2005 

T03e L’Arc Metropolità de Barcelona: Fórmules Jurídiques Alfredo Galán Galán, Tomàs Font i 
Llovet 

2005 

T04 Proposicions per al Planejament Territorial del Garraf Ricard Pié, Josep Mª Vilanova 2006 
T04a Proposicions per al Planejament Territorial del Garraf: Actes de les 

Reunions 
Ricard Pié i Ninot, Josep Mª 
Vilanova i Claret 

2006 

T04b Futura demanda d’habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona 
entre 2006 i 2026 (V15CAT). Assignació per proximitat i nodalitat. 

Mur i Clusa, CPVC/UPC 2006 

T04c La coordinació municipal en temes de fiscalitat i urbanisme Joan Angelet 2006 
T04d Usos del sòl per activitat de la Comarca del Garraf. Treballs pel pla 

territorial metropolità de Barcelona 
Mur i Clusa associats, Consell 
Comarcal del Garraf 

2006 

T04e Disseny de la xarxa integrada d’infraestructures de la mobilitat bàsica 
a la comarca del Garraf (Memòria, annexos i plànols) 

Manuel Herce 2006 

T04f Directius d’Ordenació del Paisatge del Garraf Equip BcpN, Ricard Pié i Josep Mª. 
Vilanova 

2006 

T04g Equipaments supramunicipals de la comarca del Garraf Joan Antoni Páez 2006 
T04h La qüestió de l’habitatge al Garraf PIVSAM, Carles Babot i Maria Alias 

Echevarría 
2006 

T04i Proposicions per al Planejament Territorial del Garraf: Document de 
resum i conclusions 

Ricard Pié i Ninot, Josep Mª 
Vilanova i Claret 

2006 
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T05 Aportacions i al·legacions al Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona 

  

T05a Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona Consell Comarcal del Garraf  
T05b Informe del Pla Territorial Metropolità de Barcelona Francesc López  
T05c Aportacions a l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona i per l’avaluació de l’informe de sostenibilitat ambiental 
Consell Comarcal del Garraf. Àrea 
d’Ordenació Territorial i Habitatge 

2008 

T05d Al·legacions de l’Ajuntament de Cubelles al Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona 

Ajuntament de Cubelles- serveis 
tècnics 

2008 

T05e Al·legacions de l’Ajuntament d’Olivella al Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona 

Ajuntament d’Olivella- serveis 
tècnics 

2008 

T05f Consideracions i aportacions de l’Ajuntament de Sitges a 
l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

Ajuntament de Sitges- serveis 
tècnics 

2008 

T05g Consideracions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre 
l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú- 
Narcís Tusell SLP 

2008 

T06 Eines urbanístiques de Planejament General en revisió   
T06a Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles. Avanç de 

Planejament. 
_ Memòria, plànol topogràfic, plànol del règim de sòl, plànol de 
tipologia i usos de les edificacions 
_ Informe preliminar de sostenibilitat ambiental. 

Narcís Tusell SLP 2011 

T06b Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’ Olivella. Avanç de Planejament 
_ Memòria, Normativa, Catàleg de béns a protegir, Plànols d’informació 
i ordenació 
_ Resposta a les propostes i al·legacions 
_ Informe preliminar de sostenibilitat ambiental 

Pons-Julian SLP 2013 

T07 Un Garraf un futuro ISOCARP-UPAT 2007 
T08a Consorci dels Colls i Miralpeix: activitats al litoral del Garraf Consorci dels Colls i  Miralpeix 2011 
T08b Instal·lació pilot del parc d’Esculls del Garraf Consorci dels Colls i  Miralpeix 2010 
T08c Monitorització del parc d’Esculls del Garraf Consorci dels Colls i  Miralpeix 2011 
T08d Estudi de l’accessibilitat a l’espai natural dels Colis i Miralpeix inclòs 

l’inventari dels camins existents i l’anàlisi de llur titularitat dominical 
Consorci dels Colls i  Miralpeix 2008 

T08e Projecte de camí pedalable de la costa del Garraf (fase 1 de Cubelles a 
Vilanova i fase 2:Vilanova a Sitges a través dels Colls) 

Consorci dels Colls i  Miralpeix 2011 

T09 Pla Especial de protecció i restauració de la Riera de Ribes (delimitació) Consorci dels Colls i Miralpeix, Aj. 
de Sant Pere de Ribes i Aj. de 
Sitges/ La Vola 

2009 

T10 Pla Estratègic Penedès: Objectius i línies estratègiques corresponents 
al bloc de territori 

Arnau Gomez Ferrer, Antoni Ferran 
i Mèlich, Pau Batlle Solé 

2014 

T11 Inventari de Camins Consell Comarcal del Garraf 2003 
    
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
M01 Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport Públic 

Col·lectiu a la comarca del Garraf 
Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

 

M01a Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport Públic 
Col·lectiu a la comarca del Garraf. Document 1: Estat actual 

Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2006 

M01b 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 

Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2007 

M01c Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport Públic 
Col·lectiu a la comarca del Garraf. Document 3: Propostes de millora 
del servei de transport públic per carretera a la comarca del Garraf 

Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2008 

M02 Estudi de les infraestructures de transport de les comarques de 
l’Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia 

OCI 2006 

M02a Estudi de les infraestructures de transport de les comarques de l’Alt 
Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia: Memòria 

OCI 2006 

M02b Estudi de les infraestructures de transport de les comarques de l’Alt 
Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia: Definició planimètrica de les 
propostes 

OCI 2006 

M03 Informe territorial de la comarca del Garraf 2009. Mobilitat i 
Infraestructures de Transport 

Cambra de Comerç de Barcelona 2009 

M04 Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de 
sòl per a la línia orbital ferroviària 

Ifercat- Gencat 2006 

M05 Bici-net. Creació d’una base de dades que ajudi a gestionar la 
planificació de la xarxa ciclista del Garraf. Memòria Tècnica 

Consell Comarcal del Garraf- dsd 2007 

M06 Reflexions per a la implantació d’un model de distribució urbana de 
mercaderies en els municipis del Garraf. Informe Final 

Consell Comarcal del Garraf- 
Advanced Logistics Group 

2009 

M07 Línies de transport públic del Garraf   
M07a Línies de l’ATM al Garraf: plànols ATM  
M07b Línies de bus intermunicipal per municipi: Canyelles, Cubelles, Olivella, 

Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú 
Consell Comarcal del Garraf  

M07c Línies de bus intermunicipal: guia busos TCM, xarxes intramunicipals 
de busos 
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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 

(Se01)  2005 ESTUDI SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF - 1 
Jordi Pons i Modest Guinjoan, Consulting Barcelona Economia SL, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

DIAGNOSI DIAGNOSI INDÚSTRIA 
 
_ 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 
 
_ 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 
 

TURISME 

 
_ Una part significativa del flux 
d'immigració captat pel municipis 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 
 
_ S'infereix de les dades disponibles que 
en el període 1994-2004 molta segona 
residència va passar a convertir-se en 
primera residència 
 
_ Les rigideses pròpies del mercat de 
l'habitatge generen un fort augment de 
preus en el període 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 canviar el model cap a un 
desenvolupament més sostenible 
 

URBANISME 
 
_ 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 
 
_ 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 
 

 
_ 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 
sedentarietat que redueix la fidelització 
dels clients 
 
_ 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 
 
_ 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 

ORDENACIÓ DEL PAISATGE TECNOLOGIES  TIC 

 
_ 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 
 
_ El teixit industrial continua tenint un 
paper cabdal en l'economia comarcal i 
està molt concentrat en el continu urbà 
Vilanova-Roquetes 
 
_ 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 
 
_ De 2001 a 2004 el PIB va créixer el 
2.1%, per sota de la mitjana catalana. 
S'explica pel pes fort de la construcció 
(menor valor afegit) 
 
_ En el període 1994-2004, el creixement 
econòmic es va traduir en la forta creació 
de llocs de treball, tot i que de valor 
afegit moderat 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_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, essent la mobilitat obligada 
molt alta en particular en relació amb 
l'AMB i Barcelona en concret 

 
_ 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 

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

(Se01)  2005 ESTUDI SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF - 2 
Jordi Pons i Modest Guinjoan, Consulting Barcelona Economia SL, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

INNOVACIÓ TRANSPORT PÚBLIC MODEL SOCIOECONÒMIC 
 
_  Potenciar la transferència de tecnologia 
entre centres tecnològics i les empreses 
de la comarca.  
 
_ Desenvolupar el Centre Tecnològic de la 
U.P.C. de Vilanova i la Geltrú i altres 
iniciatives públiques 
 

 
_ Cal solucionar els problemes endèmics 
de saturació en hora punta dels trens de 
Rodalies en l’accés a Barcelona 
 
_ Cal reforçar els serveis de transport 
interurbà atès l’augment de població i 
demanda i facilitar l’accés a les estacions 
de tren als teixits que n’estiguin més 
distants, en particular urbanitzacions 
 

FORMACIÓ PORT DE VILANOVA 
 
_ 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 

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

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT GOVERNANCE I ORGANITZACIÓ 
 
_  Cal millorar la carretera de les costes 
C-31, tenint en compte la seva integració 
paisatgística 
_ Cal completar la C-15. 

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

 
_ (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, com s'ha fet des dels 90, de la 
urbanització del sòl per convertir el Garraf 
en una zona residencial, atès que en pocs 
anys es generaria un perill de congestió i 
posaria en risc l'aposta per atreure un 
turisme de qualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 17

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 18

 
RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF 
 
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. Universitat Politècnica de Catalunya 2014 
 

PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES 

(Se02)  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 CREACIÓ DE NOVES CENTRALITATS ÀREES DE DESENVOLUPAMENT 

ESTRATÈGIC 
 
_ Suport a l’empresa 
_ La Paperera (Vilanova i la Geltrú) 
_ Laboratori de Ciutats (Sitges) 
_ e-ATLAS Garraf, comarca digital 
 
NOVES INFRAESTRUCTURES DE 
MOBILITAT 

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

INTEGRACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
NATURALS, SOCIALS I DE TRANSPORT  
 
_ 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 

 
_ Apostar decididament pels següents 
sectors estratègics de desenvolupament: 
 
1)  Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú 
2) Sectors de Sant Camil i Roquetes a 
Sant Pere de Ribes 
3) Sectors de la Plana de Sitges 
 
_ Proveir d’elements de referència urbana 
i equipaments als teixits de baixa 
densitat: 
 
1) Sobre el centre urbà i la nova estació 
de Canyelles 
2) Nou centre lligat a un nou sistema de 
transport públic d’aportació a Olivella 

POSAR LÍMIT A LA CIUTAT 
INTERACCIONS I COMPLEMENTARIETATS 
ENTRE ELS MUNICIPIS I AMB 
BARCELONA I L’ALT PENEDÈS 

 
_ 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 

 
_ 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) 
_ Nova carretera independent de la C-32: 
(DESDOBLAMENT DE LA C-31 A 
VILANOVA) constitueix una nova 
connexió entre Vilanova, Sant Pere i 
Sitges 
_ Soterrament de les vies de tren a 
Vilanova i Sitges 
_ Ampliació de la C-32: El PITC proposa 
ampliar la C-32 (Autopista Pau Casals). 
És un tema controvertit: 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. 
 
  

HABITATGE I POBLACIÓ: ORIENTACIÓ 
DEL CREIXEMENT 

CONNECTIVITATS SUPRAMUNICIPALS I 
INTERMUNICIPALS 

 
_ 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 
 

 
_ Fomentar la política activa de promoció  
de la localització a la comarca d’activitat 
econòmica centrada en tres accions: 
 
(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. 
 
_ 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 

 
_ 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 
_ 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 
_ Millorar les comunicacions interiors de 
la comarca per un sistema urbà integrat 
 
_ Garraf mobilitat sostenible 

CREACIÓ DE NOVES CENTRALITATS ÀREES DE DESENVOLUPAMENT 
ESTRATÈGIC 

GOVERNANCE I ORGANITZACIÓ 

 
_ Crear noves centralitats a partir de 
l’augment de l’edificabilitat de les noves 
estacions del Tren Orbital 
_ Permutar l’edificabilitat per habitatge i 
dotacions en els centres de les 
urbanitzacions, intentant reduir l’extensió 
de les mateixes 
_ Dotar de centres urbans i de serveis a 
les urbanitzacions 
_ 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 

 
_ 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 
_ Garraf, ocupació activa 
_ L’espai de la tecnologia i les idees 
_ El model de desenvolupament 
econòmic del Garraf 
_ Parc Tecnològic Soci-sanitari a 
Sant Pere de Ribes 
_ Projecte Soci-sanitari a Vilanova i 
la Geltrú 
_ Recerca, Desenvolupament i 
Investigació al Garraf 

 
_ Fer convergir la política fiscal lligada a 
les qüestions del territori i d’urbanisme 
per fer una política conjunta sobre aquest 
espai 
_ Treballar conjuntament municipis i 
consell comarcal per redactar figures del 
planejament supramunicipals. El Consell 
Comarcal com a figura que impulsi i 
coordini aquest treball 
 
_ Els Productes de la Terra del Garraf 
_ Monestir Budista d’Olivella 
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DIAGNOSI DIAGNOSI DIAGNOSI 

(Se03)  2003 ELEMENTS COMARCALS EN ELS PROGRAMES D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS 
COMERCIALS A LA COMARCA DEL GARRAF (1) 

DINÀMICA COMERCIAL ENTRE 
ASSENTAMENTS 

OFERTA COMERCIAL: ESTABLIMENTS I 
SECTORS DEMANDA COMERCIAL 

 
_ El Garraf té un caràcter cada cop més 
urbà en el conjunt dels sis municipis, fet 
que s’ha reforçat des de la inauguració de 
la C-32 (autopista Pau Casals).  
_ Progressivament es va definint un 
model territorial en el qual, d’una banda, 
s’aferma la centralitat dels tres grans 
nuclis urbans (Vilanova i la Geltrú, Sitges, 
Sant Pere de Ribes) – cada un amb la 
seva singularitat i vocació- i de l’altra, es 
reforcen les relacions interlocals del 
conjunt de la comarca. 
_ Cada un dels petits assentaments 
(barris, urbanitzacions, petits nuclis) 
requereix d’un equipament comercial 
mínim, mentre pel que fa a les compres 
fortes quotidianes els desplaçaments 
siguin més importants i per a les compres 
de no alimentació es mantinguin les 
vocacions de centralitat dels tres nuclis 
més poblats.  
_ La dinàmica entre els nuclis centrals i 
els petits nuclis es farà cada vegada més 
complexa evolucionant cap a una 
dinàmica d’àrees de clientela 
segmentades per les compres més 
quotidianes i les compres especialitzades 
dins d’un espai comercial força unificat. 

 
_ Els augments de població molt 
importants de la darrera dècada, que en 
gran mida han estat propiciats per les 
noves oportunitats d’accessibilitat, no 
han estat seguits per un augment 
consegüent de l’oferta comercial 
especialment pel que fa als sectors de 
consum quotidià i l’equipament personal. 
_ Només en el sector de l’equipament de 
la llar es poden trobar uns indicadors que 
es corresponguin a comportaments de 
seguiment del mercat, degut molt 
possiblement als importants augments de 
nou habitatge. 
_ La dimensió dels locals comercials està 
per sota de la dimensió mitjana de 
Catalunya, especialment en el cas de 
Sitges, el que abona els perills d’una 
situació de minifundi. 
_ Els locals responen molt a la trama 
urbana en que estan implantats- en els 
centres històrics de Sitges i Vilanova i la 
Geltrú corresponen a parcel·lacions molt 
petites. Cal incentivar l’ordenació 
urbanística per afavorir un augment de la 
dimensió mitjana dels locals. 

OFERTA I EQUIPAMENT COMERCIAL PER 
MUNICIPIS: ESTRATÈGIA D’ORDENACIÓ 

OFERTA COMERCIAL PER MUNICIPIS: 
DIAGNOSI 

 
_ (2003) Els municipis més poblats –
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, 
Sitges i Cubelles- apleguen la pràctica 
totalitat de les activitats comercials 
(1.971 establiments de 1982 totals). Per 
contra Olivella i Canyelles només sumen 
11 establiments comercials. La diferència 
entre estructures comercials convida a 
pensar en estratègies de desplegament 
dels plans d’ordenació d’equipament 
comercial diferents: 
 
_ Per als municipis més poblats, endegar 
instruments propis d’ordenació i 
dinamització comercial: en forma de 
plans de dinamització i/o programes 
d’orientació per als equipaments 
comercials. 
 
_ Per a Canyelles i Olivella les polítiques 
comercials hauran de centrar-se més en 
fórmules de dinamització del comerç 
rural, per tal d’evitar la desertització, i 
alhora endegar accions orientades als 
consumidors com la compra a distància i 
el servei a domicili. 
 
OFERTA COMERCIAL: ESTABLIMENTS I 
SECTORS 
 
_ Establint una gran divisió dels sectors 
comercials entre aquells que donen un 
servei a les necessitats de compra 
quotidiana i la resta de sectors, el conjunt 
de la comarca mostra una certa feblesa 
del sector de compra quotidiana en 
relació al conjunt de Catalunya, 
especialment pel que fa a formats més 
moderns. 
 

 
_ CUBELLES: l’oferta comercial respon a 
un caràcter de demanda marcadament 
residencial, amb una certa influència 
sobre les àrees de segona residència del 
Baix Penedès, amb un impacte 
relativament important dels establiments 
polivalents en forma de gran 
supermercat. 
_ SANT PERE DE RIBES: l’important 
creixement de població del municipi no 
ha estat seguit per un creixement de 
l’oferta comercial que es correspongui 
amb la seva dimensió demogràfica. L’únic 
sector que manté certa correspondència 
amb les necessitats dels consumidors 
localitzat a Sant Pere de Ribes és el 
d’equipaments de la llar, estenent la seva 
influència més enllà dels seus límits 
municipals. 
_ SITGES: la oferta comercial està en 
gran part determinada per la població no 
resident i el seu comportament. Per una 
part genera un bon nivell en el sector 
d’equipament personal, per bé que amb 
mancances qualitatives. Per altra banda 
l’oferta és molt feble en els sectors de 
compra quotidiana possiblement per 
l’existència de pautes d’alimentació entre 
els no residents lligades a la restauració. 
_ VILANOVA I LA GELTRÚ: l’anàlisi de 
l’estructura comercial vilanovina revela 
un bon posicionament en els sectors de 
les compres quotidianes degut a la 
existència i pes específic dels mercats 
municipals i de la concentració de 
superfícies mitjanes d’alimentació que 
contrasta amb una feble implantació dels 
sectors que comporten més centralitat i 
capitalitat comercial, com són els 
establiments de productes d’equipament 
personal. 

 
_ En els diferents municipis de la 
comarca del Garraf es detecta una 
dispersió en el volum de la renda familiar 
disponible. Sobre una mitjana comarcal 
identificable amb les famílies de Vilanova 
i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, les 
famílies de Sitges assoleixen un 139% 
respecte de la mitjana, per un 88% de 
les famílies de Cubelles. 
_ La despesa comercialitzable generada 
per les famílies del Garraf, és a dir, les 
vendes potencials sense tenir en compte 
fluxos externs, és de 324 milions d’euros 
anuals (2003) distribuïts entre: 159 
milions d’euros en despesa d’alimentació 
i 165 milions d’euros en despesa no 
alimentària. 
_ La preferència pels tipus d’establiment 
en el que es realitzen les compres, el que 
anomenem Formats Comercials (com a 
combinació de superfície, forma de 
venda, polivalència i política comercial), 
responen bé a la possibilitat de realitzar 
les compres amb un mínim d’actes o 
desplaçaments, bé a la capacitat d’elecció 
entre diferents productes dins d’un 
mateix format. 
_ En els sectors de l’alimentació cal 
destacar l’alta quota de mercat dels 
mercats municipals tant entre les famílies 
residents allà on hi ha mercat (Sitges i 
Vilanova i la Geltrú), com entre les 
famílies de Cubelles i Sant Pere de Ribes 
que s’hi desplacen. 
_ En vendes d’alimentació seca els 
supermercats mitjans i de caràcter urbà 
són altament competitius, tant en front 
dels mercats pel que fa al producte fresc, 
com als hipermercats pel que fa als 
productes secs. Sitges i Sant Pere de 
Ribes, en els quals els supermercats 
tenen una menor quota, es corresponen 
amb una menor oferta d’aquest tipus 
d’establiment que es supleix amb petites 
botigues i desplaçaments. 
_ En els sectors no alimentaris les 
botigues especialitzades són el format 
àmpliament preferit, per bé que la 
preferència ve condicionada per diversos 
factors: els alts nivells de renda i la 
recerca de varietat en el producte fan 
que les vendes de les botigues 
especialitzades de Sitges siguin menors, 
fet que es compensa amb desplaçaments 
a fora. A Sant Pere de Ribes les dificultats 
d’implantació en la trama urbana fan que 
aquest tipus de botiga tingui menor 
presència. A Vilanova el centre i el seu 
entorn urbà faciliten les compres en 
aquest tipus de botigues. 
_ La penetració dels formats polivalents 
està per sota de les mitjanes catalanes, 
tant en el cas dels grans magatzems com 
dels hipermercats, que sovint actuen com 
els seus succedanis o substituts. 
_ La localització dels establiments on es 
realitzen les compres denota una 
importància gran dels desplaçaments per 
comprar, tant en les compres quotidianes 
d’alimentació (fora del barri de 
residència) com en les compres no 
alimentàries (cap altres municipis). 
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DIAGNOSI PROPOSTES PROPOSTES 

(Se03)  2003 ELEMENTS COMARCALS EN ELS PROGRAMES D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS 
COMERCIALS A LA COMARCA DEL GARRAF (2) 

DEMANDA COMERCIAL (2) CONCEPTE DE MODEL COMERCIAL 
DETERMINACIONS DEL PTSEC* A LA 
COMARCA DEL GARRAF I ELS SEUS 
MUNICIPIS 

 
_ La causa dels desplaçaments fora de 
l’entorn residencial es troba en la 
preferència per les compres als mercats 
municipals, situats als centres urbans, 
que fins i tot atrauen clients d’altres 
pobles, i en els supermercats, sovint 
perifèrics per manca d’espais en la trama 
urbana. 
 
_ Els desplaçaments fora del municipi de 
residència per les compres no quotidianes 
tenen com a causa la inadaptació de 
l’oferta a la demanda perquè: 1) no hi ha 
prou demanda per mantenir una oferta 
rendible; 2) els creixements de l’oferta no 
han seguit proporcionalment els 
creixements de la demanda com a 
conseqüència dels forts increments 
demogràfics; 3) la manca d’oportunitats 
d’implantació del comerç especialitzat per 
falta de locals adequats dins els espais 
centrals de les trames urbanes; 4) en 
alguns casos es detecta manca de 
correspondència en varietat, gamma i 
qualitat de l’oferta en relació a les 
expectatives de la demanda. 
 
_ En termes quantitatius l’evasió de les 
compres no alimentàries es xifra en un 
20% de la demanda, en particular per 
compres fetes a Barcelona (15%). És 
especialment significativa la evasió de la 
despesa en productes d’equipament de la 
persona en les famílies de major renda 
disponible (particularment a Sitges i 
Vilanova i la Geltrú). 
 
_ Els fluxos intracomarcals de compres 
responen a la vocació pròpia dels 
municipis i generen entre ells un cert 
reequilibri compensatori. 
_ Els fluxos intracomarcals per compres 
d’alimentació responen als nivells 
d’equipament i en especial a la manca 
d’adaptació de l’oferta als importants 
creixements demogràfics recents (en 
especial a Sant Pere de Ribes). 
_ Els fluxos intracomarcals per compres 
no alimentàries responen a diferents 
factors d’oportunitats que ofereixen els 
municipis:  
1) Vilanova i la Geltrú es caracteritza per 
un entorn urbà que facilita el comerç de 
centralitat;  
2) Cubelles rep fluxos per a comprar en 
comerços que requereixen grans 
extensions superficials (com per exemple 
jardineria);  
3) Sant Pere de Ribes disposa de 
capacitat d’implantació i bona localització 
sobre la traça de l’antiga carretera 
general (C-246a Rambla del Garraf), 
rebent compradors d’equipament de la 
llar i vehicles;  
4) Sitges no és un receptor important de 
fluxos intracomarcals, amb una oferta 
comercial dedicada a la projecció exterior 
(turisme). 

 
_ El model comercial comarcal i local ha 
de concretar el marc de 
desenvolupament futur de l’equipament 
comercial, donant resposta a quatre 
grans aspectes: 
 
Quin comerç pels municipis del 
Garraf i quin comerç per a la 
comarca?: cal definir quins sectors 
comercials són de presència necessària a 
la ciutat per donar resposta a les 
necessitats dels consumidors. 
On localitzar aquest comerç?: Cal 
ubicar l’equipament comercial distingint 
entre aquell d’abast local i el que és 
capaç de generar atractivitat i fluxos 
comercials. Per tant cal establir quins 
eixos comercials cal consolidar i situar els 
emplaçaments pel que fa a les 
locomotores comercials. 
Quant equipament comercial és 
necessari?: Cal concretar el dimensionat 
comercial en particular pel que fa a 
mitjans i grans establiments comercials, 
establint un equilibri entre equipaments 
locals i els de funcionalitat comarcal. 
Com organitzar el comerç del Garraf?: 
Cal definir les tipologies o formats del 
comerç, especialment en els seus 
elements locomotors. 
 
_ En rigor també seria necessari definir el 
quan?, és a dir, la temporalització de les 
actuacions proposades especialment pel 
que fa a la implantació de nous 
equipaments, per bé que això compet a 
cada municipi. Cal procurar harmonitzar 
les actuacions del conjunt de la comarca 
a través d’una comissió de seguiment del 
Consell Comarcal. 
_ Els models comercials comarcals i 
locals s’acaben concretant en uns 
principis, uns objectius i unes actuacions. 
Incorporen així mateix elements de 
caràcter general: percepció dels 
consumidors en relació a l’oferta, 
impactes del comerç en la creació i 
manteniment de llocs de treball, qualitat 
del comerç en relació a la professionalitat 
i continuïtat dels treballadors del sector, 
la jerarquia local i comarcal de les àrees 
comercials proposades, així com la seva 
especialització. 
_Tant a nivell municipal com comarcal la 
concreció del model comercial és una 
variant important en la definició del 
model territorial, en la mesura en que 
condiciona la mobilitat del consumidor 
vinculada als seus actes de compra, la 
percepció del medi urbà i l’encaix de les 
empreses comercials en el dinamisme 
social i econòmic de la comarca. 
_ El model comercial ha de potenciar els 
valors de l’estructura comercial actual, 
els comerciants i les seves 
característiques com a valor singular del 
Garraf i factor d’atractivitat externa.  
_ El model comercial ha de ser capaç de 
constituir-se en un dels elements 
locomotors de l’economia en termes de 
creació de riquesa i llocs de treball. 

 
* PTSEC: Plans Territorials Sectorials 
d’Equipament Comercial formulats al 
1997 i al 2001. 
 
_ Els criteris de la Llei d’Equipaments 
Comercials i del seu desenvolupament en 
Plans Territorials Sectorials són d’abast 
comarcal, establint el PTSEC les seves 
quantificacions per comarques. 
 
_ El càlcul de dimensionament del 
creixement de les superfícies comercials 
es fan a nivell comarcal, i només després 
es concreten les característiques per 
municipi. 
 
_ La tramitació dels POEC’s (Plans 
municipals d’Ordenació dels Equipaments 
Comercials) exigeix per a la seva 
aprovació l’informe preceptiu i vinculant 
del Consell Comarcal. 
 
_ En base a les anteriors raons el Consell 
Comarcal del Garraf pren en consideració 
la necessitat de definir un model 
comercial que doni coherència al conjunt 
dels models municipals, en base a dos 
aspectes generals: a) les previsions que 
els PTSEC’s de 1997 i 2001 fan en relació 
a la comarca i b) la consideració d’un 
conjunt de criteris de caràcter general 
coherents amb el model de 
desenvolupament territorial formulat pel 
mateix Consell Comarcal. 
 
_ Les diferències més significatives entre 
els PTSEC de 1997 i 2001 convé destacar: 
1) el PTSEC de 1997 assenyalava una 
limitació dels creixements de nous 
equipaments comercials a nivell comarcal, 
és a dir, els creixements en un municipi 
podien esgotar el creixement comarcal 
conjunt en detriment del creixement i les 
necessitats dels municipis considerats 
individualment i 2) en sentit contrari el 
PTSEC 2001-2004 “fa un tractament de 
l’equilibri a nivell municipal, sense 
limitacions en el seu creixement”.  
 
_ El PTSEC 1997-2000 determinaria els 
creixements comercials en mitjanes i 
grans superfícies de Sant Pere de Ribes, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú (Cubelles 
encara no havia assolit els 25.000 
habitants), permetent un creixement total 
de 1900 m2 de superfície dedicada a 
l’alimentació (800 m2 a Sitges i 1100 m2 a 
Vilanova i la Geltrú) i de 13100 m2  a 
comerç no alimentari (3000 m2 a Sant 
Pere de Ribes, 2400 m2 a Sitges i 7700 
m2 a Vilanova i la Geltrú). 
 
_ El PTSEC 2001-2004 admetria 
creixements suplementaris a Sant Pere de 
Ribes (1305 m2) i Sitges (1466 m2) en 
comerç alimentari, però ja no 
determinaria els creixements en el 
comerç no alimentari. Des d’aleshores els 
POEC’s de cada municipi podrien plantejar 
les possibilitats de creixement de les 
respectives ofertes comercials no 
alimentàries, tenint en compte els dèficits 
de cada un dels municipis i els papers que 
jugaran en el context comarcal. 
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FORMULACIÓ DEL MODEL COMERCIAL 
COMARCAL DEL GARRAF 

PAPER MUNICIPAL EN EL MODEL 
COMARCAL  

 
Conseqüentment el paper específic de 
Vilanova i la Geltrú en el model comercial 
local ha de ser capaç de desplegar el 
següents elements: 
 
1) Vilanova i la Geltrú ha de jugar un 
paper fonamental en la contenció de la 
despesa en aquells sectors comercials 
més propis de centralitat: l’equipament 
de la persona i els productes de lleure i 
de cultura. Cal, doncs, reforçar el comerç 
de centralitat urbana; 
 
2) El comerç de centralitat urbana ha de 
tenir com a referència la Rambla, en un 
model d’espiga  que incorpori les noves 
oportunitats derivades del 
desenvolupament de l’Eixample de Mar 
(antiga Pirelli). Alhora, cal complementar 
aquest espai de centralitat comercial 
comarcal amb aquelles implantacions que 
permetin centralitats de barri i àrees de 
descentralització pròpies de la ciutat, més 
concebudes per a cobrir les demandes 
locals. 
 
Sitges: destaquen a Sitges la potència 
del seu entorn urbà i la seva 
especialització econòmica en la recepció 
de visitants externs. La seva 
especialització comercial, doncs, ha de 
centrar-se en la potenciació del caràcter 
sinèrgic de les relacions entre el turisme, 
el lleure i les activitats comercials, 
fomentant un servei comarcal. 

DEFINICIÓ DELS MODELS COMERCIALS 
LOCALS 

 
_ La voluntat expressada pel Consell 
Comarcal i els diferents municipis és 
d’avançar cap a un model comercial 
comarcal compartit, que faci compatibles 
els criteris locals i els objectius dels 
programes d’orientació de cada municipi 
amb criteris més generals de caràcter 
comarcal que permetin un model en 
xarxa comarcal amb implantacions locals. 
 
_ Els criteris principals de definició del 
model comercial són: 
  
1) Contenir l’evasió de despesa: 
cal fomentar la consolidació d’un 
equipament comercial a cada municipi 
que respongui al criteri general de 
minimitzar la necessitat de 
desplaçaments per la compra dels 
productes més necessaris i de consum 
quotidià – criteri de comerç de 
proximitat. Aquest principi es basa en la 
voluntat de a) millorar la sostenibilitat 
ambiental i econòmica, reduint l’ús del 
vehicle privat; b) facilitar l’accés al 
comerç dels sectors socials amb més 
dificultats de desplaçament, especialment 
per la gent gran i c) fomentar l’espai de 
relació social que facilita el comerç urbà 
 
2) Disposar d’un equipament 
comercial complet a la comarca: la 
població comarcal suposa un gruix de 
demanda suficient per a disposar d’un 
equipament comercial complet. El 
creixement demogràfic, el pes específic 
de la demanda de turistes i en general 
població estacional així com la possibilitat 
d’atraure compradors d’altres comarques, 
en particular del Baix Penedès per raó de 
disposar d’una estructura urbana més 
consolidada, fan pensar en un augment 
de la demanda comercial. Cal aprofitar 
els marcs d’implantació urbà (equipament 
de la persona, lleure, cultura) com les 
possibilitats de localització més 
periurbana (equipament de la llar, 
automòbil, subministraments industrials). 
3) Aprofitar les oportunitats 
d’especialització municipal del model 
comercial: Garraf és una comarca de 
caràcter preeminentment urbà, altament 
intercomunicada amb importants fluxos 
de compradors i de desplaçaments 
quotidians residència - treball. Alhora 
cada municipi té unes característiques 
pròpies que afavoreix la especialització 
comercial: 1) la localització del municipi 
en el marc comarcal, la seva centralitat i 
ubicació en relació a la vialitat que 
canalitza els grans fluxos; 2) l’estructura 
urbana: trama, parcel·lació, usos, eixos 
comercials i, en definitiva, les actuacions 
urbanístiques en el comerç; 3) 
l’estructura econòmica local i la seva 
especialització sectorial; 4) la 
complementarietat d’usos urbans i 
sectors econòmics, sinèrgies entre ells i 
4) l’especialització municipal permet en 
determinats sectors completar la seva 
demanda pròpia i, per tant, aconseguir 
un volum de demanda suficient o llindar. 

 
_ Criteris d’especialització municipal 
en el model comarcal: 
 
Cubelles: municipi amb forta presència 
de segona residència i disponibilitat 
d’espais urbanitzables per a noves 
implantacions. D’altra banda, la seva 
relació amb el Baix Penedès li permet 
projectar la seva activitat cap a aquesta 
comarca. La especialització comercial de 
Cubelles podria basar-se en: 
 
1) Ser espai comercial de referència 
per als consumidors de les zones de 
segona residència del Baix Penedès, 
especialment en les compres més 
quotidianes i especialitzades i en el sector 
de l’equipament de la llar;  
2) Localitzar sectors de comerç amb 
importants necessitats de superfície com 
poden ser els garden centers o empreses 
de jardineria i mobiliari exterior. 
 
Sant Pere de Ribes: els elements 
determinants a l’hora de configurar el 
model comercial del municipi són la seva 
centralitat comarcal i la proximitat i bona 
interconnexió amb els nuclis de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú. La nova ordenació 
urbana de Sant Pere de Ribes 
determinada pel seu POUM consolida 
estructures urbanes que relliguen el 
territori i dota d’oportunitats al municipi: 
 
1) La Rambla del Garraf (antiga traça de 
la carretera C-246a) amb bona 
accessibilitat per a la consolidació d’una 
centralitat terciària especialitzada;  
2) Les oportunitats d’implantació sobre la 
Rambla del Garraf han de permetre 
compaginar un equipament local propi, 
amb especial atenció a cobrir les 
demandes del nucli de les Roquetes, amb 
un equipament comercial especialitzat i 
d’abast comarcal centrat en els sectors 
d’equipament de la llar, comerç 
d’exposició, mitjanes superfícies 
especialitzades i serveis de lleure. 
 
Vilanova i la Geltrú: el Pla Territorial 
Sectorial d’Equipaments Comercials 
assigna un paper destacat a les capitals 
comarcals. Es proposa consolidar el 
comerç no alimentari per tal d’afavorir el 
reequilibri territorial en el conjunt de 
Catalunya i enfortir internament les 
comarques. 
El desplegament d’un model comercial 
basat en la especialització i la centralitat 
es fa en base a la estructura comercial ja 
existent, amb una forta implantació en 
els sectors més especialitzats, i a la 
existència d’uns entorns urbans amb 
capacitat de localitzar i atraure aquestes 
implantacions. 
 

 
Els models comercials locals han de ser 
conseqüents amb el model comercial 
comarcal definit en el punt anterior i 
desenvolupar uns criteris de caràcter 
general: 
 
1) Requeriments locacionals pels 
diferents sectors comercials:  
 
. Per a les compres de caràcter quotidià, 
en particular les d’alimentació, el criteri 
fonamental de localització ha de ser la 
proximitat a l’espai residencial. La 
localització ha d’anar lligada a l’espai 
residencial per minimitzar els 
desplaçaments com per aconseguir una 
qualitat habitacional suficient a cada 
entorn, tant en la consideració de 
possibles nous establiments polivalents o 
en la consolidació del comerç tradicional o 
especialitzat. 
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DEFINICIÓ DELS MODELS COMERCIALS 
LOCALS (2) 

2014: ACTUALITZACIÓ DELS ELEMENTS 
DE PROGRAMACIÓ COMERCIAL  

 
. Els comportaments en les compres de 
moda, lleure i cultura estan condicionats 
per tres factors principals: la necessita de 
concentració de l’oferta per permetre una 
comparació entre les diferents 
oportunitats, una compra més o menys 
lligada a l’impuls, la utilització del temps 
lliure i compaginar l’acte de compra amb 
activitats de lleure. Atesos aquests 
condicionants l’equipament comercial 
destinat a moda, lleure i cultura hauria 
de localitzar-se preferentment en els 
centres urbans més potents, ajudant a 
consolidar el paper de referent de les 
àrees centrals. 
 
. En el sector d’equipament de la llar, en 
cada un dels diferents sots-sectors i 
formats, l’element determinant a 
considerar és la necessitat de superfície 
dels establiments. 
 
2) L’espai comercial ha de ser 
concebut com a espais de relació 
social: els programes d’orientació per als 
equipament comercials dels municipis del 
Garraf han de fonamentar-se en un 
principi general d’aposta urbana pel 
comerç de  centralitat, és a dir, cercant 
localitzacions centrals per aquells sectors 
que ajuden a configurar les polaritats 
comercials. A més l’aposta d’un comerç 
integrat en trama urbana persegueix fer 
de l’espai comercial un espai de relació 
social amb continuïtat amb els espais 
públics d’equipament, lleure i passeig. 
 
3) Cal aplicar el principi de 
sostenibilitat en el desenvolupament 
del model comercial: cal limitar tant 
com sigui possible els desplaçaments en 
vehicle privat per motiu de compra per 
afavorir la sostenibilitat a les ciutats En 
base a això caldrà procurar dotar a cada 
barri, urbanització, nucli poblacional... 
d’equipament comercial per a la compra 
de proximitat en les compres diàries. 
Aquestes implantacions han de ser 
dimensionades d’acord a la població 
consumidora resident en cada un d’ells i 
en l’aplicació d’uns estàndards 
comunament acceptats. D’altra banda cal 
afavorir un bon servei de transport públic 
en relació al comerç especialitzat i a les 
noves implantacions. 
 
4) El comerç ha de fer ciutat: s’ha 
d’afavorir la consolidació de les 
centralitats urbano-comercials; per tant 
les noves implantacions hauran de fer-se 
a partir de la continuïtat dels actuals 
eixos del comerç urbà. 
 
 

 
( Extret del document Efectes sobre el caràcter 
restrictiu de la normativa comercial sobre la 
competitivitat de l’economia catalana 1997-2012, 
de l’Autoritat Catalana de la Competència). 
 

_ La normativa comercial catalana d’ençà 
de l’aprovació  de la Llei 3/1987, de 9 de 
març, d’Equipaments Comercials, s’ha 
caracteritzat pel seu elevat grau 
d’intervenció administrativa, 
especialment a partir de la introducció de 
la segona llicència.  Aquesta intervenció 
ha donat lloc a nombroses restriccions a 
la competència, bàsicament en forma de 
barreres d’entrada (urbanístiques, 
sectorials) que han dificultat i fins i tot 
impedit la implantació de nous 
establiments, sobretot els de gran 
format. També existeixen restriccions a 
l’exercici de l’activitat, que consisteixen 
en la limitació dels horaris comercials. 
_ Les restriccions a la competència que 
emanen de la normativa comercial 
catalana –i espanyola- han estat 
repetidament qüestionades per part 
d’organismes internacionals, derivant 
finalment en la Directiva 2006/123/CE 
relativa als Serveis en el Mercat Interior. 
La transposició d’aquesta directiva ha 
obligat a una revisió dels criteris 
d’intervenció comercial. Les proves 
econòmiques passen a estar prohibides i 
qualsevol restricció a l’accés i exercici ha 
d’estar sotmesa als principis de 
necessitat, proporcionalitat i no 
discriminació i, en definitiva, prohibint 
models de programació econòmica per 
part de les administracions públiques. 
_ S’ha avaluat si efectivament la 
regulació ha assolit els objectius pretesos 
– la protecció del comerç tradicional i la 
consecució d’una ciutat compacta, 
complexa i socialment cohesionada que 
permeti disposar d’un comerç de 
proximitat que eviti desplaçaments 
innecessaris- i d’altra banda els efectes 
de la normativa per a la competitivitat del 
sector. 
_ Pel que fa a l’assoliment dels objectius 
pretesos, l’informe conclou que la 
normativa comercial catalana no ha estat 
efectiva per evitar la caiguda del comerç 
tradicional i ha estat contraproduent per 
fomentar la seva modernització i 
especialització, factors clau per a la seva 
supervivència. Així mateix, “limitar noves 
implantacions ha estat contrari a 
l’objectiu expressat de disposar d’un 
comerç de proximitat i evitar problemes d 
e mobilitat obligada”. 
_ Els efectes detectats de la normativa 
per a la competitivitat del sector es 
relacionen amb i) efectes del valor de la 
llicència, ii) efectes sobre la 
competitivitat, iii) efectes sobre l’oferta, 
iv) efectes sobre els agents econòmics. 
 
 

 
_ Efectes sobre el valor de la llicència: en 
un mercat regulat i restrictiu, la llicència i 
la seva transmissió genera unes rendes 
regulatòries que no es sustenten en raons 
de mercat i han induït i indueixen a una 
forta especulació; d’altra banda les 
restriccions no es compleixen sempre de 
manera homogènia, amb els consegüents 
efectes derivats de discrecionalitat 
administrativa i d’ inseguretat jurídica per 
als operadors. 
_ Efectes sobre la competitivitat de 
l’economia catalana: les barreres 
d’entrada no són efectives com a 
mecanismes de manteniment dels llocs 
de treball; per contra, els inversors 
deriven els seus projectes (i la creació de 
nous llocs de treball) a altres regions; les 
barreres d’entrada encareixen 
necessàriament els productes. 
_ Efectes sobre l’oferta: la limitació en 
relació a formats comercials (en 
particular l’hipermercat i els establiments 
de descompte) ha provocat que l’oferta 
global sigui menor a la potencial i ha 
generat menor intensitat competitiva dels 
operadors en la variable preus. 
_ Efectes sobre els agents econòmics: es 
generen privilegis per als ja establerts, la 
qual cosa acaba repercutint negativament 
en el benestar dels consumidors. 
_ Atès el creixement imparable del 
comerç electrònic és un contrasentit 
establir barreres a l’establiment físic de 
comerços així com restriccions al seu 
exercici quan el món virtual no té 
fronteres i està obert 24 hores al dia. És 
a dir, perquè el comerç “físic” pugui 
competir en igualtat de condicions amb el 
comerç electrònic cal dotar-lo de més 
flexibilitat tant per a l’establiment com en 
l’exercici de l’activitat. 
_ Seria desitjable que el model comercial 
fos en realitat conseqüència del model de 
planejament urbanístic i territorial el qual 
ha de ser un instrument suficient per 
evitar implantacions en llocs inadequats 
amb mala comunicació en transport 
públic o massa allunyat de zones 
densament poblades. D’aquesta manera 
no caldria fer ús d’una regulació 
comercial addicional que té un caràcter 
marcadament restrictiu perquè incideix 
en aspectes com la tipologia 
d’establiment, la seva dimensió o el tipus 
d’activitat, i que s’assimila en realitat a 
una planificació econòmica. Aquest 
caràcter intervencionista fa necessari 
haver de recórrer posteriorment a 
excepcions cas a cas, amb els riscos de 
discrecionalitat administrativa associats: 
en un moment de crisi com l’actual és 
convenient una regulació comercial que 
no introdueixi traves a l’activitat 
econòmica.  
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OBJECTIUS I DIAGNOSI EIX ESTRATÈGIC 2: ORDENACIÓ DE L’ESPAI AGRARI AMB UNA VISIÓ 
SUPRAMUNICIPAL 
 
OBJECTIU 2.1.- MILLORA DE 
L’ORDENACIÓ TERRITORIAL EN 
BENEFICI DEL SECTOR 

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

 
_ 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 de forma orientativa a 
l’apartat cartogràfic. 
 
 
 
EIX ESTRATÈGIC 1: MILLORA DE 
L’ORGANITZACIÓ DEL SECTOR 
 
OBJECTIU 1.1.- MILLORA DE LES 
TASQUES GENERALS DE 
COORDINACIÓ 

 
(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) Revisar els usos permesos concrets 
en les zones definides actualment amb la 
clau 18 –agricultura- i 18.b –sòl agrícola 
de valor 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)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. 
 

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

 
OBJECTIU 2.2.- MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES 

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

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

OBJECTIU 4.2.- DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA AL VOLTANT DEL MÓN 
DEL CAVALL 

EIX ESTRATÈGIC 6: INTRODUCCIÓ DE 
NOUS CRITERIS INTEGRALS DE 
TRANSFORMACIÓ, PROMOCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ EN EL SECTOR 

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

OBJECTIU 6.1.- IMPULSAR ELS 
PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ PER 
A LA GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT 
EN EL PRODUCTE S I SERVEIS DE 
SUPORT A L’ACTIVITAT AGRÀRIA 

 
(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) 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) 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. 

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

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

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

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

 
(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)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. 

 
OBJECTIU 3.3.- ORDENACIÓ I 
MODERNITZACIÓ RAMADERA 

OBJECTIU 5.2.- ACTUALITZAR LES 
ESTRUCTURES DEL SECTOR 

 
(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 7: CREACIÓ D’UNA 
VINCULACIÓ DIRECTA AMB LES 
ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE LLEURE 

OBJECTIU 7.1.- MILLORA DELS 
ASPECTES 
ORGANITZATIUS I DE PROMOCIÓ 

 
(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) Millorar la incidència del sector 
vitivinícola del Garraf en l’estructura de la 
DO Penedès. 
 

(2) Modernitzar i incrementar la projecció 
de la Cooperativa. 

 
EIX ESTRATÈGIC 4: REGULACIÓ DE LES 
ACTIVITATS EQUINES I REORIENTACIÓ 
PER A LA GENERACIÓ DE SINÈRGIES 
AMB ALTRES SECTORS 

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

 
(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 4.1.- MILLORA DE 
L’ORDENACIÓ DEL SECTOR 
 

OBJECTIU 7.2.- DINAMITZACIÓ 
D’ACTIVITATS LÚDIQUES I 
TURÍSTIQUES 

 
(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) 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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INTRODUCCIÓ UTILITATS DE L’INFORME ELEMENTS PER A UNA ESTRATÈGIA 
LOCAL D’ACTUACIÓ (continuació) 

 
_ Les vocacions productives constitueixen 
una dimensió fonamental en el diàleg 
entre local i global; 
 
_ Els objectius de competitivitat, cohesió i 
sostenibilitat del desenvolupament 
econòmic local atorguen centralitat al 
caràcter territorial dels governs locals i a 
la seva funció de nodes, en una 
governança marcada per l’emergència 
d’escales i la proliferació d’actors. 
 
_ Vocació productiva: activitats cap a 
les quals s’inclina en termes d’estructura 
sectorial i dinamització econòmica un 
determinat territori. S’associen a un 
projecte col·lectiu i manifesten una 
orientació cap a l’acció amb la mirada 
posada al futur. Incorporen una major 
complexitat  que els enfocaments 
sectorials tradicionals atès que fan 
referència a la trajectòria de medis locals 
que es consideren específics, amb les 
seves característiques territorials, cultura 
del desenvolupament i organització social. 
 
_ S’assumeixen com a territoris d’anàlisi i 
proposta els 31 sistemes territorials 
proposats pel planejament territorial, 
sense ànim de fer una relectura 
territorial, sinó d’aportar elements que 
facilitin la concurrència entre planificació 
física i promoció econòmica; es tracta de 
prefigurar plans territorials com a 
instruments per alinear polítiques 
públiques de caràcter proactiu i sensibles 
al fet espacial. 
 

OBJECTIUS DE L’INFORME 

 
_ Les utilitats de l’informe són: 
 
a) Donar suport a la presa de decisions 
dels agents locals al voltant de les opcions 
econòmiques sectorials dels territoris 
corresponents 
b) Introduir criteris d’orientació de les 
estratègies locals en l’àmbit de les 
vocacions productives 
c) Establir elements per a la connexió del 
planejament territorial amb les polítiques 
de desenvolupament econòmic 
d) Aportar coneixement al voltant de 
l’impacte de la crisi sobre les activitats 
econòmiques i els territoris 
e) Proveir informació relativa a 
l’estructura i dinàmica empresarial i 
d’ocupació assalariada 
f) Identificar enfocaments, tendències, 
casos, etc., emergents en el 
desenvolupament econòmic local 
g) Quantificar els factors de 
desenvolupament econòmic territorial a 
escala local 
h) Visibilitzar amb arguments quantitatius 
i qualitatius la importància de les 
activitats productives per a la sortida de la 
crisi 
i)Detectar patrons econòmics que 
permetin la col·laboració entre territoris i 
alinear estratègies 
j) Facilitar la comparació entre territoris 
 
_ Es pretén aportar elements de valoració 
per a la construcció d’estratègies que 
contribueixin a la resiliència per mitjà de 
l’articulació entre economia i territori, els 
vincles intersectorials i l’activació de 
l’organització social. Així mateix, des de 
l’escala intermèdia es pretén reforçar el 
caràcter multinivell de les polítiques de 
desenvolupament, potenciar els 
avantatges derivats de la col·laboració 
entre entitats locals i afavorir 
l’aprenentatge en xarxa. 

ELEMENTS PER A UNA ESTRATÈGIA 
LOCAL D’ACTUACIÓ 

 
_ Objectius: Analitzar l’impacte de la 
crisi a la província de Barcelona, posar de 
manifest els punts forts i dèbils de les 
economies territorials, servir de suport a 
les decisions estratègiques de les entitats 
locals i 
aportar elements que aproximin 
enfocaments econòmics i els enfocaments 
territorials de les polítiques públiques. 
 
_ Es parteix de la idea que el 
desenvolupament econòmic local és 
una/es trajectòria/es que realitza el 
territori al llarg del temps, a través de 
processos dinàmics, que no són 
necessàriament convergents i amb 
presència de l’anomenada path 
dependence. La vocació productiva 
enllaça amb les característiques 
territorials, la cultura de 
desenvolupament i l’organització social de 
l’àmbit geogràfic; forma part del projecte 
territorial i té una dimensió estratègica; 
orienta l’acció col·lectiva des de les 
atmosferes productives; constitueix una 
inclinació per a la dinamització local en 
termes d’activitats econòmiques; és més 
complexa i integradora que la 
consideració per sectors productius, 
doncs recull bé la hibridació que es dona 
actualment en la relació entre les 
activitats econòmiques i d’aquestes amb 
els medis locals (milieu). 

 
_ La província de Barcelona ofereix un 
panorama de complexitat geogràfica i 
productiva.  
 
_ La rugositat és la nota més 
característica de l’anàlisi realitzada per 
mitjà de 31 sistemes territorials. 
 
_ Es realitza una aproximació a una 
estratègia local relacionada amb les 
economies territorials. Aquesta parteix de 
cinc elements que deriven de l’evidència 
pràctica i que han estat àmpliament 
abordats per la literatura. Es recopilen 
aquí per remarcar la seva rellevància com 
a punts de suport, és a dir, com a 
fonaments per a l’actuació local. 
 
 

 
_ Fonaments per a una estratègia 
local d’actuació: 
 
1. El desenvolupament ha de ser 
promogut des del nivell microeconòmic. 
L’evolució macroeconòmica no pot 
deslligar-se del que succeeix en les 
geografies concretes. Ben altrament, el 
desenvolupament es produeix en territoris 
delimitables geogràficament, des d’on 
s’expandeix cap amunt i cap als costats. 
 
2. Els territoris no són continus físics, 
àrees administratives ni espais isotròpics. 
Es tracta de realitats en què els actors 
estan connectats per relacions 
econòmiques i socials i amb presència 
d’economies d’aglomeració. 
 
3. El desenvolupament econòmic és un 
procés que es produeix al llarg del temps, 
una realitat dinàmica que no és 
predeterminada ni lineal. Els territoris 
evolucionen de forma irreversible i 
acumulativa descrivint trajectòries que 
no tenen només a veure amb el passat 
sinó també amb la capacitat d’acció 
col.lectiva contemporània. Els fenòmens 
associats al desenvolupament tenen unes 
escales temporals pròpies que oscil.len de 
la immediatesa en la lluita contra l’atur a 
les dècades de la transformació del 
territori. L’estratègia vetlla, entre altres, 
pel ritme i consistència de les actuacions. 
 
4. La visió integrada del 
desenvolupament. L’aproximació 
territorial possibilita el tractament 
simultani i coherent de les variables 
econòmiques, socials i ambientals, i en 
certa manera el fa soluble. El territori no 
és solament un entorn que contribueix a 
la competitivitat i a la innovació 
econòmica sinó també un espai de 
solidaritat. La cohesió social és a llarg 
termini una condició necessària per al 
desenvolupament. Per la seva banda, les 
variables associades a la sostenibilitat 
entren a la funció de l’oferta territorial i 
tenen una influència creixent en l’esfera 
de la producció i el consum. 
 
5. El mercat és un mecanisme 
d’assignació de recursos, però que 
funciona i actua a l’interior d’una sèrie de 
regles, criteris i valors elaborats per la 
societat. A les diferents escales, les 
dinàmiques econòmiques es mostren 
sensibles a l’entorn institucional. 
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_ Proximitat entre sectors i 
localització (destacats d’àmbits 
rellevants per al Garraf) 
 
Garraf 
 Increment destacable de la població 
absoluta, solament superat per l’AMB. 
 Tercer sistema territorial amb menor 
especialització sectorial. 
 Elevada localització dels sectors de 
l’hostaleria i turisme i del metall, tot i que 
ambdós perden ocupació, especialment el 
del metall. 
 
Àrea metropolitana de Barcelona 
 Sistema territorial diversificat i amb 
presència de serveis avançats. 
 Sistema territorial amb el percentatge 
més elevat d’ocupació assalariada a la 
gran empresa. 
 83 de les 100 primeres empreses per 
import net de negocis de la província es 
troben al sistema. 
 Les 100 primeres empreses generen el 
40% de l’import net de negocis de la 
província. 
 Quart sistema territorial amb una 
menor pèrdua d’ocupació assalariada. 
 
 
Martorell 
 Tercer sistema territorial amb un major 
creixement poblacional. 
 Segon sistema territorial amb una 
major facturació de les seves societats 
mercantils, només 
 per darrere de l’Àrea Metropolitana. 
 Tercer sistema territorial amb un 
percentatge més elevat d’ocupació 
assalariada en activitats d’alt contingut 
tecnològic. 
 Elevada localització del sector de 
l’automoció, tot i que ha perdut ocupació. 
 
Vilafranca 
 Tercer sistema territorial amb el patró 
sectorial més diversificat. 
 Elevada localització del sector de 
l’agroindústria, especialment la fabricació 
de begudes, que concentra el 5% de 
l’ocupació provincial del sector. 
 És l’únic sistema territorial, juntament 
amb Sabadell, on els serveis financers 
presenten una elevada localització. 
 

PERFIL SECTORIAL 

 
_ En el conjunt de la província de 
Barcelona l’informe classifica els 31 
sistemes territorials en 8 categories en 
relació a la presència de sectors 
econòmics en ells, expressant una imatge 
de diversitat, sinecisme i articulació. 
 
_ GARRAF: Territori de serveis amb 
indústria de tecnologia alta. 
Predominen els serveis els quals, però, 
presenten una àmplia gamma. Són els 
espais turístics tradicionals de la 
demarcació, que compten també amb el 
millor posicionament amb educació i 
recerca i TIC després de Barcelona. Així 
mateix presenten una importància alta del 
comerç i els serveis socials i de salut. La 
indústria, que encara manté presència, és 
de tecnologia alta. 
 

 
_L’anàlisi realitzada en els capítols 
anteriors se sintetitza en el quadre DAFO 
que segueix. La matriu permet tamisar la 
informació rellevant i identificar les 
variables més significatives pel que fa a 
l’impacte de la crisi i perspectives de les 
activitats econòmiques a la província de 
Barcelona. 
 
DEBILITATS 
 
 Pèrdues de llocs de treball assalariat 
acusades a la majoria dels sistemes 
territorials: disminucions superiors al 20% 
en 12 dels 31 sistemes; i d’entre el 10 i el 
20% en 17. 
 Impacte de la crisi sobre el conjunt 
d’activitats: 17 grans sectors expulsen 
ocupats mentre que només 4 en guanyen, 
amb serveis socials i educació i recerca al 
capdavant 
 Comportament negatiu dels principals 
grans sectors ocupadors: comerç, serveis 
a les empreses, construcció i edició, 
cultura i lleure principalment, associat en 
part a la forta contracció de la demanda 
interna 
 Decreixement d’activitats de forta 
tradició i de gran importància per a 
territoris concrets, com fusta i mobles 
(Vall del Ges, Orís i Bisaura, Lluçanès, 
Moianès o Granollers-Congost); tèxtil 
confecció (Cònca d’Òdena, Arenys, 
Mataró, Calella, Terrassa o Sabadell); 
metall (Riera de Caldes, Martorell o 
Tenes-Besòs); etc. 
 Pèrdua de pes de la indústria de 
contingut tecnològic, significativa en la 
mitjana-alta 
 Estructura empresarial dominada per 
establiments petits i mitjans (la dimensió 
mitjana provincial és de 10,3 treballadors 
per empresa, de 8,3 si no es té en 
consideració l’AMB), amb febles relacions 
interempresarials en un nombre important 
de sistemes territorials 
 Impacte i transmissió de la crisi en els 
sectors clau, i dificultats en els sectors 
estratègics a molts territoris 
 Dependència de l’ocupació, directa, 
indirecta i induïda, a les grans empreses 
especialment en alguns territoris (37% 
AMB, 32% Sabadell, 27% Riera de Caldes 
o 25% Mataró) 
 Rigidesa de determinades polítiques i 
instruments de suport respecte a les 
diferents condicions econòmiques i 
territorials donada la falta de visions 
comparades a escala europea i 
internacional i la generalització de 
fórmules 
 Atomització i descoordinació de les 
organitzacions intermèdies locals i 
regionals vinculades al desenvolupament 
econòmic 
 

 
FORTALESES 
 
 Estructura econòmica complexa que 
contribueix a la resiliència territorial 
 Economies de localització i cultures 
productives fortament arrelades a la 
majoria de territoris en forma de sistemes 
productius locals 
 Terciarització amb manteniment de la 
importància de la indústria i el capital 
productiu 
 Grau elevat de diversificació econòmica 
a escala provincial i a bona part dels 
sistemes territorials (Conca d'Òdena, Pla 
del Bages, Vilafranca, Montseny, Terrassa, 
Martorell o Tenes-Besòs) 
 Capacitat de recerca i desenvolupament 
en determinades àrees i avanços 
significatius en l’economia del 
coneixement especialment en determinats 
territoris (AMB, Tenes-Besòs, Riera de 
Caldes, etc.) 
 Obertura econòmica i capacitat 
exportadora que interactua amb el fons 
econòmic dels sectors residencials, el qual 
es revela de notable potència 
 Territori econòmic que combina una 
capçalera global i una estructura 
policèntrica 
 Relatiu bon comportament de l’àrea 
metropolitana de Barcelona (perd un 
11,5% d’ocupació assalariada de 2008 a 
2012, per sota de la reducció mitjana del 
20% de la resta de sistemes territorials) 
 Projecció de Barcelona a l’exterior i 
impuls alineat d’estratègies de 
visibilització des dels diferents territoris i 
nivells 
 Protagonisme del món local en les 
polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic i tradició de concertació 
 
AMENACES 
 
 Dificultats per disminuir l’atur donada 
l’absència de sectors compensatoris i la 
necessitat d’un període llarg de 
creixement 
 Pèrdues de població absoluta en 
determinats territoris perifèrics (Alt i Baix 
Berguedà, Berga, Calaf, Cardona, 
Lluçanès, etc.) per efecte combinat de 
l’envelliment, el predomini d’indústries de 
baixa intensitat tecnològica, la disminució 
de la inversió en infraestructures, la fuga 
de despesa, etc. 
 Competència aferrissada entre 
territoris, dins i fora de la província 
 Incertesa sobre l’evolució futura dels 
sectors econòmics oberts més arrelats 
 Risc d’augment de les diferències 
territorials internes associat al canvi 
tecnològic i les tendències localitzatives de 
les activitats emergents 
 Retard en el canvi del model productiu 
 Dependència de les trajectòries locals 
de les condicions macroeconòmiques i la 
seva evolució 
 Disminució del pes relatiu en 
l’economia mundial i desplaçament dels 
centres de poder 
 Insuficient capacitat de finançament 
tant per a les empreses com per a les 
iniciatives de desenvolupament econòmic 
 Limitació de l’actuació del món local en 
la promoció econòmica i el foment de 
l’ocupació en la reforma del règim local 
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OPORTUNITATS 
 
 Formació o reforçament de noves 
entitats geoeconòmiques com la 
megalòpolis Barcelona- Lió, l’Arc 
Mediterrani, etc. 
 Ampliació dels mercats exportadors a 
fora d’Europa 
 Sensibilitat i preparació per a la 
transició a l’economia verda 
 Foment de la varietat relacionada a 
partir de les especialitzacions actuals 
 Presència d’entorns innovadors, 
capacitat d’atracció de talent i 
desenvolupament de la creativitat 
 Recursos endògens per explorar vies 
pròpies de desenvolupament autocentrat, 
aprofitant la creixent emergència de 
pràctiques a escala internacional i avanços 
conceptuals (Cittàslow, resiliència, etc.) 
 Visió compartida entre els agents 
institucionals, econòmics i socials sobre 
els grans reptes de futur de l’economia 
catalana i els seus sectors productius 
 Concurrència de la programació 
econòmica negociada (plans estratègics, 
plans directors, acords per al 
desenvolupament econòmic, etc.) i la 
planificació territorial i urbanística 
 Articulació local-regional, tant pel que 
fa a les estratègies com als òrgans de 
gestió 
 Optimització dels instruments de 
desenvolupament econòmic (serveis 
locals, agències, clústers, etc.) a partir 
dels criteris de massa crítica, capacitat 
d’impacte i adaptació a les 
característiques reals dels sistemes 
productius 
 

 
_ A partir d’aquí apareixen tres vectors 
que progressivament han deixat de ser 
entesos en termes compensatoris o 
complementaris, i que esdevenen 
veritables factors d’atracció en la mesura 
que són portadors d’externalitats, 
positives i negatives. Es tracta de la 
complexitat (16,5%), la cohesió (8,3%) 
i la sostenibilitat (9,9%). Plegades 
aquestes estratègies incideixen fortament 
en la qualitat territorial que defineix la 
capacitat de localització i aporten 
diversitat i profunditat a l’entorn 
econòmic, facilitant un mix productiu en 
què els sectors residencials contribueixen 
a sostenir la base econòmica. 
 
_ El darrer vector és el de la 
governabilitat, amb un 22,8% de les 
estratègies és el més important 
quantitativament. Presenta una notable 
diversitat interna i, en realitat, amaga dos 
plans separats: el primer, relatiu al 
capital relacional local. Val a dir que 
aquesta importància és coherent amb la 
rellevància que aquests planejaments han 
tingut tradicionalment en l’impuls 
econòmic de la província i també amb la 
seva creixent importància teòrica. El 
segon engloba els temes clàssics de la 
governabilitat territorial: participació, 
eficiència i rendiment governamental, 
amb un pes destacat de la planificació, la 
cooperació territorial i els serveis locals. 
 
_ Les estratègies econòmiques guanyen 
importància amb la crisi. Els factors de 
desenvolupament org i soft augmenten 
més que no pas els hard. 

VECTORS DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC ALS PLANS ESTRATÈGICS 
TERRITORIALS 

ESTRATÈGIES SEGONS ELS FACTORS DE 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

 
_ La planificació estratègica territorial 
constitueix un instrument d’acció 
col·lectiva que a través de processos 
sistemàtics de concertació entre agents 
permet definir la visió a llarg termini d’un 
territori i les línies i projectes estratègics 
per assolir-la. 
 
_ A la província de Barcelona, en el 
període 2008-2011 s’han aprovat 29 
plans estratègics. A continuació es 
presenten els resultats d’una anàlisi de 
contingut realitzada sobre 1.117 mesures 
corresponents a les parts propositives 
dels documents. En general aquests 
s’estructuren en diversos nivells: objectiu 
central, línies estratègiques, objectius de 
línia i projectes i actuacions. L’anàlisi es 
basa en el major nivell de concreció 
possible per a cada un. S’han obtingut 38 
categories d’actuacions que al seu torn, 
s’han agrupat en 8 grans vectors. 
 
 

 
_ El primer vector és el relatiu a 
l’obertura de les economies locals i es 
refereix a tres grans qüestions: la 
promoció externa, l’atracció 
d’activitats i inversions i 
l’accessibilitat externa, que sumades 
signifiquen el 8,1% del total. 
 
_ El segon vector inclou les estratègies 
que se situen en l’esfera de la 
competitivitat del teixit productiu. 
Signifiquen el 21,7% del total. Al costat 
de les infraestructures de transport i les 
xarxes de serveis, el sòl, el sostre i les 
àrees per a activitat econòmica 
configuren els principals elements 
materials del desenvolupament econòmic 
local. Sobre aquests se sobreposen els 
factors intangibles, tals com l’ocupació, la 
formació i el capital humà, que tenen un 
pes molt elevat, i l’organització 
productiva de l’altra. Ara bé, si hi ha una 
nota característica dels plans estratègics 
en aquest àmbit és la cerca de 
vocacions productives, en forma 
d’activitats sectorials. Els serveis 
avantatgen la indústria per la importància 
del turisme i el comerç, però també de la 
salut i els serveis avançats. A la indústria 
les apostes són més diversificades. 
Segueixen les especialitzacions locals 
però també les oportunitats que obren 
determinats sectors emergents. 
 
_ El tercer vector és relatiu a la 
innovació i el coneixement. Per la 
seva importància en les formulacions del 
desenvolupament econòmic local s’ha 
considerat oportú tractar-lo d’una forma 
separada, per bé que manté una clara 
connexió amb el bloc anterior. 
Representa el 5,8% de les estratègies, 
però és una variable decisiva en termes 
qualitatius. La seva importància 
augmenta amb el temps. 
 
_ El vector de la funcionalitat interna 
apareix en el 6,9% de les estratègies. 
Malgrat que en ocasions no se li atribueix 
la suficient importància econòmica, en 
canvi, es refereix a algunes de les 
qüestions que han marcat l’agenda del 
desenvolupament espacial, la dels 
planificadors físics, de la província: la 
mobilitat interna, l’habitatge i les 
xarxes de telecomunicacions i 
serveis urbans. L’eficiència de les 
estructures físiques ha de considerar-se 
un component de competitivitat. Un 
aspecte destacat en aquest àmbit és que 
l’ampliació dels mercats de treball que 
depèn de la localització de llocs de 
treball, habitatge i infraestructures de 
mobilitat, en la dinàmica de 
metropolitanització, estimula les 
economies d’urbanització. 

 
_ Estratègia de projecció 
 
El sistema de l’àrea metropolitana central 
conté el 70% de l’ocupació assalariada. És 
el quart que presenta una evolució més 
positiva. Té una diversificació i densitat 
elevades que expliquen la importància de 
les economies d’urbanització. Igualment, 
sobresurt la presència de grans empreses. 
Desenvolupa els serveis de major rang 
(amb elevat pes d’educació i recerca i TIC, 
serveis a les empreses i també edició, 
cultura i lleure) amb relacions de 
complementarietat i jerarquia amb la 
resta de sistemes. 
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ESTRATÈGIES SUPRALOCALS 

 
_ Estratègia d’associació 
És un sistema de proximitat a l’àrea 
metropolitana. Hi comparteix alguns trets 
factorials com l’accessibilitat i la densitat 
(malgrat que disminueix clarament), però 
s’hi diferencia en la majoria. Pertany a la 
categoria que anteriorment s’ha 
identificat com a territoris de serveis amb 
indústria de tecnologia alta i presenta una 
notable obertura. En canvi compta amb 
una dimensió empresarial petita. En 
general podem parlar d’un patró que es 
beneficia de la vinculació amb 
Barcelona, però que també acusa una 
certa dependència. L’associació fa 
referència simultàniament a enfortir la 
relació i a fer-la més equilibrada. 
 
_ Estratègies de polaritat urbana 
Sabadell, Terrassa i Mataró són tres 
sistemes que presenten una gran 
proximitat en els factors analitzats. Es 
tracta dels espais de polinucleació per 
excel·lència de la regió metropolitana. 
El seu potencial en aquest sentit deriva de 
la diversificació, el caràcter urbà, la 
importància dels serveis a les empreses i 
la dimensió empresarial. La dotació 
d’activitats tecnològiques és elevada, però 
superada pels espais de major intensitat 
(àrea metropolitana i sistemes agrupats 
en estratègies de tecnologia que es 
veuran a continuació). Ara bé, és el grup 
que presenta una major pèrdua 
d’assalariats donat l’impacte de la crisi 
sobre serveis que hi tenen molta 
presència relativa (comerç, financers i a 
empreses principalment) 
 
_ Estratègies de tecnologia  
Aquest conglomerat apareix marcat, 
respecte la resta, per l’ocupació d’alt 
nivell tecnològic. És un espai rellevant 
pel que fa a l’ocupació, donat que inclou 
sistemes de certa entitat demogràfica. 
Presenta dades favorables de dimensió 
empresarial, localització de grans 
empreses i obertura a l’exterior. Val a dir 
que si observéssim solament l’ocupació 
en activitats tecnològiques, els sistemes 
de Riera de Caldes, Montseny i Terrassa 
també formarien part d’aquest grup. Ara 
bé, l’anàlisi multivariant que inclou 
factors com la densitat, l’accessibilitat al 
municipi de major dimensió i la 
diversificació fan que es classifiquin en 
altres conglomerats. En conjunt és 
coherent amb la formulació de 
l’anomenat arc tecnològic metropolità. 
A la Declaració de Martorell (2005) de la 
xarxa Ciutats de l’Arc Metropolità de 
Barcelona s’estableix que aquest espai 
“s’ha d’entendre i promoure com un gran 
Parc tecnològic metropolità”. Així mateix, 
al treball Escenaris per a la metròpoli de 
Barcelona (2011) es reconeix aquest 
espai com una “gran oportunitat”. 

 
_ Estratègies de xarxa territorial 
Aquests espais que es relacionen amb 
els de l’arc tecnològic a escala 
metropolitana i penetren per diversos 
corredors cap als sistemes de les 
planes interiors presenten una elevada 
diversificació que es combina amb 
l’especialització sectorial donada la 
presència d’economies de localització. Els 
valors són intermedis en la resta de 
variables. Això els atorga un paper 
fonamental en l’estructuració del territori 
provincial. 
 
 
 
 
 
_ Estratègies de singularitat 
Són sistemes que agrupen perfils de 
desindustrialització i ruralitat amb 
característiques de perificitat des del punt 
de vista de la distància, però també amb 
poca capacitat d’influència a l’exterior per 
l’escassa població, la feblesa de les 
activitats d’intensitat tecnològica, una 
estructura empresarial de petita 
dimensió, amb poca activitat exterior i 
una baixa obertura sectorial. En canvi, 
presenten especialitzacions d’interès i un 
comportament intermedi de l’ocupació. 
Les estratègies de desenvolupament 
derivades de les formulacions ortodoxes 
hi provoquen una certa desorientació 
donada la desigual dotació de factors, fet 
que recomana l’adopció de vies pròpies 
de desenvolupament des de la 
diferenciació. 
 
 
 
_ En síntesi, en aquest apartat es posa de 
relleu la presència de diversos perfils 
estratègics per als sistemes de la 
demarcació de Barcelona. El grau d’ajust 
entre els factors de desenvolupament i els 
plantejaments realitzats pels agents dels 
territoris és elevat. Les diferents 
dotacions impliquen cursos d’actuació 
diferenciats, però tenint en compte els 
potencials de les interdependències 
donades les propietats emergents dels 
sistemes econòmics de l’àmbit geogràfic 
estudiat i la necessitat d’una coevolució 
harmònica.  
 
 
 
_ Els factors de desenvolupament 
estudiats i les estratègies dels 
territoris constaten l’existència de 
perfils diferenciats i la necessitat de 
relacions des de l’autonomia de cada 
model territorial. 
 

 
_ Les estratègies supralocals es presenten 
en forma d’elements de referència per a la 
definició de les estratègies locals: es 
tracta d’una lectura dels objectius des del 
punt de vista de la seva incidència en les 
economies locals.  
 
_ Donada la impossibilitat, en el marc 
d’aquest treball, de realitzar una anàlisi 
global i completa s’opta per introduir 
estratègies de caràcter estructurant en 
base als criteris de: rellevància política; 
influència en les economies territorials; 
diversitat d’escales; i reconeixement 
d’objectius associats a l’eficàcia 
econòmica, l’equilibri territorial, l’equitat 
social o la sostenibilitat ambiental. 
 
_ Estratègia Europa 2020: Estableix 
tres prioritats: 1) Creixement intel·ligent: 
desenvolupament d’una economia basada 
en el coneixement i la innovació; 2) 
Creixement sostenible: convertir Europa 
en una de les economies més verdes del 
món amb un ús dels recursos eficient i 
una indústria diversificada i competitiva; i 
3) Creixement integrador augmentant 
l’ocupació i la formació. 
 
_ Política de cohesió: Defineix un menú 
d’objectius temàtics: 1) investigació i 
innovació; 2) TIC; 3) competitivitat de les 
PIME; 4) canvi a una economia 
hipocarbònica; 5) adaptació al canvi 
climàtic i prevenció de riscos; 6) protecció 
ambiental i eficiència dels recursos; 7) 
transport sostenible i eliminació de 
congestió en infraestructures de xarxes 
principals; 8) ocupació i suport a la 
mobilitat laboral; 9) integració social i 
lluita contra la pobresa; 10) educació, 
competències i aprenentatge permanent; i 
11) augment de la capacitat institucional i 
efectivitat de l’administració pública. 
 
_ Agenda Territorial de la Unió 
Europea 2020: Els objectius d’Europa 
2020 solament podran assolir-se si es té 
present la dimensió territorial d’aquesta 
estratègia. Les prioritats territorials per al 
desenvolupament de la UE són:  

Promoure un desenvolupament territorial 
policèntric i equilibrat. S’anima les ciutats 
a formar xarxes innovadores per millorar 
els resultats en la competència europea i 
global. Importància d’evitar la polarització 
territorial; 2) Fomentar un 
desenvolupament integrat en les ciutats, 
les regions rurals i regions específiques, 
amb un enfocament integrat i multinivell 
del desenvolupament urbà. 3) Integració 
territorial en les regions funcionals 
transfrontereres i transnacionals; 
 
 
 
 
(continua) 
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_Agenda Territorial de la Unió 
Europea 2020: (continuació) 
...4) Garantia de la competitivitat global 
de les regions sobre la base d’unes 
economies locals sòlides. Paper primordial 
del capital social, els actius territorials, el 
desenvolupament de la innovació i 
estratègies d’especialització intel·ligents 
amb un enfocament orientat als territoris. 
Millora de les economies locals a través 
del desenvolupament de productes i 
mercats locals, entorns empresarials, 
provisió orientada a l’àmbit local, 
autosuficiència parcial i creació de 
comunitats cohesionades i fortes. La 
diversificació de l’economia pot reduir la 
vulnerabilitat; 5) Millora de la 
connectivitat de particulars, comunitats i 
empreses; i 7) Gestionar i connectar els 
valors ecològics, paisatgístics i culturals 
de les regions. 
 
_ Estratègia d’especialització 
intel.ligent en recerca i innovació 
(RIS3): Les estratègies RIS3 contenen 
cinc elements rellevants: 1) Concentren el 
suport polític i les inversions en prioritats 
clau, reptes i necessitats per al 
desenvolupament basat en el 
coneixement, incloent mesures 
relacionades amb les TIC; 2) Es 
construeixen sobre la base de les 
fortaleses, avantatges competitius i 
potencial per a l’excel·lència de cada regió 
o país; 3) Donen suport tant a la 
innovació tecnològica com a la innovació 
basada en la pràctica, i pretenen 
estimular la inversió privada; 4) 
Involucren plenament els agents i 
promouen la innovació i l’experimentació; 
i 5) Estan basades en evidències, incloent 
sistemes sòlids de control i avaluació. 
 
_ Desenvolupament local a càrrec de 
les comunitats locals (DLCL): Al si de 
la Política de Cohesió, els principals 
objectius del desenvolupament local a 
càrrec de les comunitats locals són: 1) 
Animar les comunitats locals a 
desenvolupar enfocaments ascendents 
integrats; 2) Generar capacitat en la 
comunitat i estimular la innovació (inclosa 
la innovació social); 3) Augmentar la 
participació i generar un sentiment 
d’implicació i propietat que augmenti 
l’eficàcia de les polítiques de la UE; i 4) 
assistir la governança en diversos nivells. 
 
_ Ley de Economía Sostenible: Els 
principis d’acció dels poders públics per 
impulsar la sostenibilitat de l’economia 
són: 1) Millora de la competitivitat de les 
empreses; 2) Estabilitat de les finances 
públiques; 3) Racionalització de les 
administracions públiques; 4) Foment de 
la capacitat innovadora de les empreses; 
5) Estalvi i eficiència energètica; 6) 
Promoció de les energies netes; 7) 
Racionalització de la construcció 
residencial; 8) Extensió i millora de la 
qualitat de l’educació i impuls de la 
formació contínua; i 9) Enfortiment i 
garantia de l’estat social. 

 
_ Ley de Empleo: Estableix els àmbits de 
les polítiques actives d’ocupació: 1) 
Orientació professional; 2) Formació i 
requalificació; 3) Oportunitats d’ocupació i 
foment de la contractació; 4) Oportunitats 
d’ocupació i formació; 5) Foment de la 
igualtat d’oportunitats en l’ocupació; 6) 
Autoocupació i creació d’empreses; 8) 
Promoció del desenvolupament i l’activitat 
econòmica territorial; i 9) Foment de la 
mobilitat. 
 
_ Estrategia Española de Empleo Entre 
els seus 14 objectius estratègics figuren: 
13) donar suport a l’emprenedoria en 
activitats econòmiques emergents o amb 
potencial de creació d’ocupació i promoure 
la sostenibilitat del treball autònom i 
l’economia social mitjançant la formació 
per la millora de les competències i 
capacitats empresarials; i 14) Donar 
suport a l’estudi, la planificació i la 
implantació d’estratègies de creació 
d’ocupació i activitat, i de valorització de 
recursos en l’àmbit local o comarcal, i 
desenvolupar intercanvi d’experiències de 
bones pràctiques de dinamització del 
mercat de treball local. 
 
 
_ Estratègia Catalunya 2020: Delimita 
8 eixos estratègics en el marc de fixat per 
la UE a Europa 2020: 1) Millorar de 
l’ocupabilitat, en especial a través de 
l’orientació professional i la formació; 2) 
Millorar el funcionament del mercat de 
treball; 3) Facilitar l’accés de les empreses 
al finançament; 4) Promoure la 
reorientació estratègica de les empreses; 
5) Promoure l’emprenedoria; 6) Impulsar 
la transició cap a una economia més 
eficient en l’ús dels recursos; 7) Impulsar 
la modernització de l’administració i la 
simplificació administrativa; i 8) Impulsar 
les infraestructures estratègiques que 
necessita el teixit productiu. 
 
 
_ Llei de barris i àrees urbanes que 
requereixen atenció especial:  Entre 
les àrees d’actuació per a la millora 
urbana figuren: 1) Rehabilitació i 
equipament dels elements col·lectius dels 
edificis; 2) Provisió d’equipaments per a 
ús col·lectiu; 3) Incorporació de 
tecnologies de la informació i la 
comunicació dels edificis; 4) Foment de 
l’eficiència energètica, estalvi de consum 
d’aigua i reciclatge de residus; i 5) 
Desenvolupament de programes que 
comportin una millora social, urbanística i 
econòmica del barri. 

 
_ Pla d’Actuacions Industrials i 
Empresarials del Govern de 
Catalunya: Estableix els àmbits 
d’actuació de la política industrial i 
empresarial: 1) Política de manteniment 
d’empreses i llocs de treball amb 
racionalització de la política de clústers; 2) 
Estratègia d’innovació tecnològica: massa 
crítica i concentració de centres 
tecnològics, polítiques tech-push, compra 
pública i mobilització de recursos privats; 
3) Estratègia d’internacionalització, 
augmentant l’exportació, desenvolupant el 
talent i alineant els agents; 4) Estratègia 
de captació d’inversions estrangeres; 5) 
Start-up Catalunya amb creació i 
consolidació d’empreses d’alt creixement; 
6) Simplificació administrativa i 
normativa; 7) Finançament alternatiu; 8) 
Elements d’entorn amb el III Pla de 
Formació Professional; 9) Plans tractors 
(Barcelona Mobile World Capital, Mobilitat 
Sostenible, entre altres; i 10) 
Organització. 
 
_ En síntesi, els aspectes que són 
tendencialment rellevants i que tenen 
implicacions de calat des del punt de vista 
de l’acció local són: 
 
 Elevada alineació de les diferents 
estratègies amb les prioritats fixades a 
Europa 2020 
 Dimensió local poc reconeguda i 
que tendeix a confondre’s amb 
l’enfocament regional a nivell de les 
actuacions per al desenvolupament 
 Transició a l’economia verda com a 
eix de modernització econòmica 
 Presència de diferents formes de 
governança multinivell 
 Integració intersectorial de 
polítiques incompleta 
 Canvis en les prioritats tradicionals 
del desenvolupament des dels factors 
materials als aspectes intangibles i 
qualitatius 
 Importància de la massa crítica i les 
lògiques de xarxa en el desenvolupament 
econòmic 
 
_ Amb aquest balanç, el territori apareix 
com un espai apropiat per a la recepció i 
aplicació coordinada de les estratègies 
supralocals. Ara bé, els municipis i 
organitzacions intermèdies topen amb 
l’obstacle de la falta de competències i de 
recursos financers. 
 
_ La massa crítica i les lògiques de 
xarxa guanyen importància en els 
plantejaments del desenvolupament 
econòmic. El territori apareix com un 
espai per coordinar l’aplicació de les 
diferents estratègies supralocals. 
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_ L’anàlisi presentada fins aquí combina 
aspectes estructurals i conjunturals. Com 
sigui, la identificació d’una agenda local 
d’actuació ha d’observar també els 
diferents camins de futur que poden obrir 
les actuacions del present. Donada la 
dependència de la trajectòria i la incertesa 
al voltant de l’evolució de les variables 
clau de les vocacions productives, cal 
delimitar les orientacions bàsiques de la 
intervenció econòmica territorial: 
existeixen dos elements determinants per 
a qualsevol escenari de futur: la 
resiliència i l’acomodació entre local i 
global. La resiliència i la tensió entre 
global i local delimiten les 
possibilitats per a la sortida de la crisi 
dels territoris. 
 
_ A partir dels elements assenyalats és 
possible dibuixar tres opcions 
contrastades que marquen diferents 
camins per a la sortida de la crisi. Es 
tracta d’una interpretació amb valor 
exploratori i delimitatiu, en cap cas d’un 
exercici de caràcter prospectiu. 
 
_ Retorn a la situació anterior 
_ Adaptació a l’entorn 
_ Esclat de possibilitats 
 
EIXOS ESTRATÈGICS DEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
_ Els eixos estratègics estableixen un 
marc de treball per al món local en l’àmbit 
de les economies territorials. Existeixen 
característiques internes de la 
província que al llarg del temps han jugat 
un paper estructurant i que avui 
constitueixen una via eficaç 
d’intervenció, en la mesura que es 
basen en variables influents i sobre les 
quals els governs locals, al costat de la 
resta d’agents, mantenen certa capacitat 
d’incidència. Es tracta, per exemple, 
d’elements assenyalats al DAFO com la 
complexitat de l’estructura territorial, les 
especialitzacions basades en el 
coneixement, la diversitat productiva, la 
cultura de la concertació o la capacitat 
d’innovació de la societat.  
 
_ D’altra banda, les tendències 
estudiades així com els casos d’interès 
identificats apunten que ens trobem en un 
moment de discontinuïtat: de canvi 
profund al si de les indústries, 
d’assaig de nous paradigmes de 
desenvolupament i de reforç del 
paper de les comunitats. 
 

 
_ I. EIX CONCURRÈNCIA 
 
En un context de competència entre 
ciutats i territoris i de mobilitat de factors 
com el capital, les mercaderies i la 
informació, l’acció local ha d’articular 
adequadament la promoció i l’oferta 
territorial, és a dir i essencialment, les 
polítiques desenvolupament econòmic i la 
planificació física. La interacció entre les 
estructures materials i les relacions 
socioeconòmiques ha de garantir i afavorir 
els elements fonamentals del model 
territorial. En aquest sentit, les estratègies 
enteses primerament com a regles de joc 
són elements de regulació i dinamització 
de les forces que intervenen en l’evolució 
dels territoris. 
 
I.1 Incorporar els requeriments de les 
vocacions productives a la planificació 
territorial 
“Els elements estructurants que 
introdueixen els plans territorials 
influeixen en la competitivitat” 
 
I.2. Posar en marxa estratègies 
d’aprofitament d’infraestructures 
“L’aprofitament d’infraestructures implica 
convertir-les en un recurs endògen” 
 
I.3 Utilitzar l’urbanisme per al foment 
de les economies locals 
“Els guanys d’escala que poden assolir-se 
des del planejament en aspectes com 
l’organització de la producció, els espais 
d’activitat, la provisió de serveis o el 
transport fan aparèixer estalvis de 
despesa i economies d’urbanització”. 
 
_ II. EIX CONNEXIÓ 
 
A banda dels recursos naturals, el capital 
fix localitzat o l’ordenació física de l’espai, 
la trajectòria dels diversos àmbits 
geogràfics té a veure amb les economies 
d’aglomeració que es desenvolupen als 
territoris i la retenció del valor. En aquest 
eix es presenten estratègies 
complementàries entre elles que tenen 
sentit si situem els establiments i sectors 
en contextos específics des del punt de 
vista del mercat de treball, el consum, la 
formació, la capacitat d’innovació o les 
xarxes d’empreses. Així, es proposen tres 
tipologies de connexió: en l’esfera de la 
producció, entre sectors i amb el territori. 
 
 

 
_ II. EIX CONNEXIÓ (continuació) 
 
II.1 Estimular economies externes 
territorials 
“Les economies de localització, 
d’urbanització i de xarxa contribueixen a 
la resiliència dels sistemes territorials. 
Donada l’estructura espacial i sectorial de 
la província, la lògica reticular pot 
representar una font d’avantatge 
competitiu molt important en l’horitzó 
immediat” 
 
II.2 Desenvolupar especialitzacions 
intel·ligents potenciant la varietat 
relacionada 
“Les estratègies d’especialització 
intel·ligent són un enfocament clau de la 
política regional europea en la perspectiva 
2014-2020” 
 
II.3 Localitzar el valor 
“La política de desenvolupament no 
pot ser única ni plantejar-se a un sol 
nivell. Les estratègies cerquen 
autocentrar els processos de 
desenvolupament local” 
 
_ III. EIX SECTORS 
Les vocacions productives s’associen a un 
projecte de territori. Tenen un caràcter 
més comprensiu que els sectors ja que fan 
referència a la trajectòria de sistemes 
locals que es consideren específics, amb 
unes característiques i una organització 
social pròpies. El grau d’articulació entre 
els capitals locals i la cultura productiva 
existent al si de la comunitat condicionen 
la capacitat d’avançar en la senda del 
desenvolupament. Més enllà de quina 
sigui concretament, les tendències 
identificades permeten afirmar que vindrà 
marcada per la sostenibilitat. 
 
III.1 Alinear els diferents actius a les 
cultures productives locals 
“La formació de capital i la seva alineació 
a les vocacions productives és un procés 
acumulatiu” 
 
III.2 Revaloritzar les vocacions 
productives dins i fora de les 
empreses 
“El manteniment i modernització dels 
sectors tradicionals és rellevant per la 
seva contribució a l’ocupació i a la cohesió 
territorial” 
 
III.3 Accelerar la transició a 
l’economia verda 
“El món local reuneix experiència i 
recursos per convertir-se en un 
dinamitzador de l’economia verda” 
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_ IV. EIX INNOVACIÓ 
 
La innovació és des dels anys vuitanta un 
dels principals focus d’atenció de les 
estratègies d’intervenció territorial. Es 
tracta d’un procés d’aprenentatge de 
caràcter col·lectiu que té lloc en entorns 
concrets i determinats. Depèn de la 
transmissió de coneixement tàcit i de les 
interdependències. A partir d’aquí es 
presenten tres grans elements que 
tendeixen a guanyar importància en 
l’agenda d’actuació local. 
 
 
 
 
IV.1 Incorporar noves visions del 
desenvolupament local 
“La renovació de l’agenda del 
desenvolupament econòmic local implica 
incorporar noves visions i enfocaments” 
 
IV.2 Reforçar els territoris creatius 
“La qualitat territorial i una gestió òptima 
formen part dels territoris creatius” 
 
IV.3 Afavorir la innovació social 
empoderant les persones 
“Les innovacions socials capaciten la 
societat per innovar i guanyaran 
importància en el futur” 
 

 
_ V. EIX GOVERNANÇA 
 
En aquest darrer bloc es fa referència a la 
forma d’articulació dels eixos presentats 
fins aquí. La governança emergeix en un 
moment de complexitat creixent dels 
problemes territorials i es dirigeix a la 
construcció de visions per a ciutats i 
territoris, la identificació de projectes 
mobilitzadors, l’enfortiment del capital 
relacional, la integració vertical entre 
nivells de govern o la participació dels 
ciutadans en les decisions que els afecten. 
Des d’aquest marc necessàriament ampli, 
veurem les principals prioritats en l’àmbit 
de les vocacions productives. 
 
V.1 Assumir una perspectiva 
multiescalar del desenvolupament 
que reconegui les vocacions com a 
realitat decisional 
“Les vocacions, en termes de política 
pública, impliquen cooperació 
intermunicipal per aplegar massa crítica” 
 
V.2 Promoure l’enfocament ascendent 
del desenvolupament 
“Involucrar la població i formes de 
governança de baix a dalt caracteritzen 
l’enfocament ascendent” 
 
V.3 Adequar els instruments de 
desenvolupament local 
“La qualitat dels instruments influeix en 
l’èxit de les polítiques d’intervenció 
territorial. Les organitzacions intermèdies 
tenen funcions econòmiques, però també 
de lideratge i governança” 

 
_ La crisi és una realitat polièdrica. 
L’anàlisi sistemàtica dels impactes que 
produeix sobre els sectors i àmbits 
territorials de la província de Barcelona 
constitueix una necessitat per orientar la 
presa de decisions. Els governs locals 
s’interroguen sobre quins han de ser els 
enfocaments i les combinacions 
d’activitats que, en cada espai geogràfic, 
permeten millorar la competitivitat i 
satisfer les necessitats de les persones. 
Les vocacions productives esdevenen una 
aproximació útil al desenvolupament 
econòmic local des de l’escala intermèdia. 
Des del punt de vista anal·lític aporten 
una imatge inèdita del territori provincial, 
que resulta congruent amb els treballs de 
referència. Des del punt de vista de les 
pràctiques la seva perspectiva estratègica, 
autocentrada i mobilitzadora obre 
oportunitats per alliberar el potencial dels 
territoris per crear ocupació. 
L’endogeneïtat dels processos de 
desenvolupament influeix en la resiliència 
davant el context actual de contracció de 
les economies locals i diàleg entre 
globalització i localització. 
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INTERACCIÓ UNIVERSITATS-EMPRESA 

 
INICIATIVES PÚBLIQUES PER MILLORAR 
LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR TIC 
COMARCAL 

PERSPECTIVES DE FUTUR DEL SECTOR TIC 
AL GARRAF 

 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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) 
 
_ Seguir el model del País Basc en la 
relació universitat-empresa: crear 
fundacions participades per a recerca i 
desenvolupament de més llarg termini 
 
_ Es proposa que el Centre Tecnològic de 
la UPC sigui un organisme autònom per 
des-burocratitzar-lo 
 
_ Cal potenciar i millorar els programes 
de becaris i estudiants en pràctiques per 
a que siguin més utilitzats per part de les 
empreses del Garraf 
 

INTERACCIÓ ENTRE TOTS ELS AGENTS 
TIC 

 
_ Definir clarament les competències de 
cada administració pública en relació a la 
promoció econòmica i a l'assessorament 
de les empreses 
 
_ Cal adequar l'assignació de recursos 
humans i materials de les administracions 
públiques en relació a la oferta de serveis 
TIC, evitant duplicitats 
 
_ 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 
 
_ Crear un pla de treball que estudiï les 
polítiques i accions a seguir per a la 
potenciació i desenvolupament del sector 
TIC 
 
_ Treballar per potenciar la creació de 
xarxes entre empreses, i afavorir el 
treball conjunt de les empreses per oferir 
productes i serveis conjunts 

 
_ 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 
 
_ Comprar solucions tecnològiques a 
empreses del Garraf i prioritzar a les 
empreses locals en la contractació 
d'obres i serveis 
 
_ La comarca hauria de tenir una 
empresa líder en el sector TIC amb 
capacitat d'arrossegament 
 
_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 
 
_ Promoure l'activitat econòmica per 
augmentar el teixit empresarial de la 
comarca, amb baixa autocontenció 
laboral i comercial 
 
_ Procurar generar un clúster d'empreses 
TIC a la comarca 
 
_ 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... 

 
_ Els agents TIC presents són optimistes 
respecte del futur del sector, amb molt 
potencial de desenvolupament 
 
_ El sector TIC té un volum creixent de 
negoci i diversificació 
 
_ La tendència en les TIC és afegir valor 
als productes- adaptar infraestructures 
tecnològiques de clients, virtualitzar els 
processos remots 
 
_ Cal una aposta política clara per les TIC 
que permeti fer el salt d'escala de mercat 
fora de la comarca 
 
_ 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 
 
_ Reforçar la relació entre UPC- càtedra 
d'accessibilitat, Neàpolis, empreses locals 
TIC per al desenvolupament de les TIC 
aplicades a la dependència 
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_ Afrontar els reptes de la deslocalització 
industrial i de l'atracció de  noves 
activitats demanda, per tant, una 
diagnosi dels polígons d'activitat 
econòmica i de les empreses que s'hi 
ubiquen, per tal d'identificar les línies 
d'acció que permetin elaborar polítiques 
dinamitzadores de l'activitat econòmica. 

CENS D’EMPRESES 

 
_ Vilanova i la Geltrú concentra el 60% 
del sòl industrial de la comarca del 
Garraf, la qual cosa reflecteix una 
activitat industrial molt polaritzada (Pacte 
Industrial, 2006) 
 
_ Font i Vecslir, 2007: Vilanova i la Geltrú 
encapçala l'eix Cubelles-Sitges, un dels 
12 eixos de la RMB destacats per a la 
localització dels espais de la producció, el 
consum i el lleure sorgits al voltant de les 
principals infraestructures de transport. 
 
_ La presència en el corredor Cubelles-
Sitges de peces destinades a les noves 
formes de producció i consum (parc 
empresarial, àrea logística, parc científic 
o tecnològic, centres de R+D, edificis o 
peces singulars, parcs comercials, parcs 
d'oci, agrupació de comerços 
especialitzats) és relativament baixa, i 
només es dona als PAE's situats a l'est de 
Vilanova i la Geltrú: Torrent de Santa 
Magdalena, Vilanoveta i Mas d'en Serra 
 
_ Vilanova i la Geltrú és per tant un 
municipi que presenta fortaleses per 
esdevenir un pol d'activitat productiva, 
però, per tal de poder desenvolupar tot el 
seu potencial cal identificar les 
mancances per a que, en la mida del 
possible, puguin ser subsanades per les 
polítiques publiques locals. 
 
_ Les dificultats vinculades a la 
localització de noves activitats 
productives a Vilanova i la Geltrú són la 
manca d'espai disponible, l'elevat cost del 
sòl industrial i l'amenaça de la 
deslocalització d'algunes activitats. 
 
_ L'estudi socioeconòmic de la comarca 
de 2005 de J.Pons i M.Guinjoan (Cambra 
de Comerç) assenyala la necessitat de 
que el sector industrial de la comarca 
funcioni de manera més eficient i 
competititiva. 
 
_ L'estructura econòmica de Vilanova i la 
Geltrú es caracteritza per un fort pes de 
sectors tradicionals i poc intensius en l'ús 
de les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació (TIC). 
 
_ Cal “modernitzar” la estructura 
econòmica de la comarca per tal d'evitar 
el risc, a mig i llarg termini, d'una baixa 
competitivitat a l'hora d'atreure activitat 
econòmica en un món cada cop més 
globalitzat on les TIC són el motor 
fonamental. 
 
_ A escala europea, molts sistemes de 
producció industrial locals estan exposats 
als desafiaments de les noves indústries 
dels països emergents. Per respondre 
idòniament a aquests reptes cal millorar i 
incrementar la innovació de les 
empreses, així com obtenir avanços en la 
qualitat de les infraestructures i en els 
actius públics dedicats als sistemes de 
producció industrial locals existents i 
potencials. 
 
 

 
_ Als 8 PAE's analitzats a l'estudi -Bòbila, 
Masia d'en Barreres, Marquès, Masia d'en 
Frederic, Pastera, Roquetes, Santa 
Magdalena, Sínia de les Vaques- s'han 
censat un total de 293 empreses (55 
menys que les presents al directori 
municipal de 2003). 
 
_ Del total d'empreses identificades un 
58% formes part del sector serveis, un 
30,2% del sector indústria, un 9,5% al 
sector construcció i l'1,4% restant es 
dediquen al sector primari. 
 
_ La representació en número 
d'empreses als PAE's és molt similar a 
l'estructura municipal de Valor Afegit Brut 
de 2001, i en tot cas demostra la 
complexitat dels polígons d'activitats 
econòmiques front a la percepció de que 
bàsicament acullen activitats industrials. 
 
_ Del sector indústria es destaquen com 
a branques d'activitat preponderant la 
fabricació de productes metàl·lics, 
metal·lúrgia en general i fabricació de 
maquinària d'equips (43,8% de les 
empreses industrials). Segueixen la 
indústria de la fusta (10% de les 
empreses industrials) i l'agroalimentària 
(9%). 
 
_ Del sector serveis destaca el subsector 
del comerç, amb un 25% de les 
empreses dedicades a la venda al detall i 
un 18% a l'engròs. El transport i 
emmagatzematge agrupa un 9,9% de les 
empreses de serveis. 
 
_ Els PAE's de Roquetes, la Sínia de les 
Vaques i Santa Magdalena són els 
polígons amb major presència del sector 
terciari. A Masia d'en Barreres, Masia 
d'en Frederic i la Pastera, en canvi, és 
major el pes de les activitats industrials. 
 
_ Als polígons més grans es detecta la 
seva especialització: Roquetes i Masia 
d'en Frederic destaquen per la seva 
especialització en comerç; a Santa 
Magdalena i la Bòbila destaca més el 
subsector de venda i reparació de 
vehicles. A la Bòbila destaca la fabricació 
de mobles; a la resta dels PAE's la 
majoria de les empreses es dediquen a la 
metal·lúrgia. 

 

_ L'entorn en el qual les empreses estan 
implantades té una incidència significativa 
sobre les condicions laborals dels 
treballadors, en aspectes com el 
màrqueting empresarial i l'atractivitat de 
les empreses. La diagnosi territorial fa una 
anàlisi crítica de l'entorn físic dels polígons 
de Vilanova i la Geltrú -en relació a la 
localització, l'accessibilitat, la qualitat 
espacial i estat de la urbanització i els 
serveis que s'hi ofereixen. 
 
_ Els PAE's s'ubiquen en sòl urbà i, per 
tant, s'han d'articular amb una visió 
territorial més global que els permeti tenir 
més relació amb la resta del teixit urbà de 
Vilanova i la Geltrú i amb els principals 
corredors viaris. La diagnosi territorial 
també permet identificar l'estat intern dels 
polígons per tal d'establir, en els casos 
que sigui necessari, propostes de millora 
dels serveis i les infraestructures dels 
mateixos. 
 
_ Els PAE's de Vilanova i la Geltrú (i, en 
general, els del conjunt de la comarca) 
destaquen per la seva excel·lent 
accessibilitat, la qual és el factor de 
localització més important d'acord amb el 
que comuniquen les pròpies empreses. La 
Ronda Europa és un eix de gran capacitat 
que uneix la C-32 amb el port i que 
vertebra els conjunt dels PAE's vilanovins 
sense travessar directament els polígons, 
la qual cosa facilita el trànsit de llarga 
distància, disminueix les afectacions del 
trànsit i permet les empreses irrigar el 
territori. 
 
_ La C-32 (autopista Pau Casals) és una 
infraestructura d'alta capacitat que 
permet a les empreses l'accés als seus 
principals pols d'interès- Ports de 
Barcelona i Tarragona, aeroports del Prat i 
de Reus, CIM's- i rarament pateix 
col·lapses viaris. La posició central de 
Vilanova, a menys d'una hora de tots 
aquests punts, la fa molt interessant per a 
la localització de noves empreses, per bé 
que el cost molt alt del peatge fa que les 
empreses no es beneficiïn prou d'aquesta 
infraestructura. Per tal d'evitar els peatges 
es pot utilitzar la C-31 que permet un 
trànsit ràpid a una escala més local. El 
problema d'aquest eix es situa en el tram 
entre Sitges i Castelldefels, la carretera de 
les costes del Garraf, no apta per als 
vehicles pesants. 
 
_ Els connectors urbans que estructuren 
les relacions entre el nucli urbà de 
Vilanova i la Geltrú i els PAE's són la 
ronda Ibèrica i l'avinguda Eduard Toldrà. 
Ambdós suporten un trànsit molt 
important, amb freqüents col·lapses, on 
es barregen les mobilitats pròpies de 
l'activitat i la vinculada a usos domèstics.  
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_ Connectors urbans: la Ronda Ibèrica 
travessa el polígon Torrent de Santa 
Magdalena, en procés de consolidació 
amb els barris al nord del centre urbà. 
L'avinguda Eduard Toldrà és el carrer 
d'entrada principal al centre del municipi i 
serveix per enllaçar amb el centre del 
polígon d'activitat de Roquetes, i segueix 
més enllà fent el lligam amb els barris 
residencials del mateix nom i amb la 
Rambla del Garraf de Sant Pere de Ribes. 
L'avinguda Eduard Toldrà presenta 
notables problemes de congestió atès que 
per la seva dimensió i connectivitat no 
pot assumir la quantitat actual de trànsit; 
d'altra banda, en tant que porta d'entrada 
al centre de la ciutat, aquesta avinguda 
necessita un tractament especial, 
principalment pel que fa a la identificació 
visual. El darrer connector urbà important 
és la rambla dels Països Catalans que 
articula el Polígon Torrent de Santa 
Magdalena amb els barris de nova creació 
a nord de la ronda Ibèrica, la qual 
desdobla, de recent urbanització i 
pendent de finalitzar-se. 
 

_ Els carrers interiors dels polígons estan 
dedicats gairebé de forma exclusiva a la 
mobilitat pròpia de les activitats 
econòmiques. La majoria dels problemes 
detectats es situen al Polígon de 
Roquetes: manca d'aparcaments per als 
vehicles pesants, problemes de maniobra 
per l'ample de carrers, acumulació de 
dificultats per al trànsit de vianants amb 
barreres físiques importants. En general, 
atesa la barreja d'activitats dels polígons, 
cal repensar algunes solucions viàries per 
evitar l'efecte barrera i afavorir 
l'accessibilitat en tots els modes de 
mobilitat, com a gran valor diferencial 
dels PAE's del Garraf. 
 

_ En relació a l'entorn físic i les lògiques 
d'implantació cal distingir entre dues 
categories: els polígons situats al nord del 
nucli urbà, rodejats d'activitat agrícola 
periurbana, i la resta, ja integrats en 
entorns plenament urbans. Els polígons 
Masia d'en Notari, Masia d'en Frederic, 
Marquès i Masia d'en Barreres 
requereixen la integració dels espais de 
vora agraris, d'alt valor paisatgístic, la 
qual cosa no és només necessària per a 
mantenir una bona funcionalitat territorial 
sinó que s'ha de convertir en un element 
d'atracció d'activitats econòmiques més 
pendents dels valors paisatgístics i de 
qualitat urbana de les seves 
instal·lacions. Aquests PAE's estan 
implantats en una lògica de ruptura 
urbana,  no tenen una relació directa amb 
l'entorn urbà. El manteniment dels 
separadors naturals ha d'ajudar a la seva 
identificació i especialització 
 

 

 
_ Els polígons de Roquetes, Torrent de 
Santa Magdalena, la Bòbila i la Sínia de 
les Vaques s'inscriuen dins una lògica de 
continuïtat urbana. La transició entre els 
espais dedicats a la residència i les 
activitats econòmiques no està clarament 
definida: nombrosos espais d'activitat 
situats a l'entrada dels municipis poden 
generar problemes de desorientació i 
manca d'atractiu del conjunt comarcal 
per a la implantació de noves activitats 
de major valor afegit. 
 
_CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
DELS POLÍGONS:  
 
_ PAE MASIA D'EN FREDERIC, amb 
una superfície de 15,9 ha. I 29 empreses 
implantades és un dels polígons de millor 
qualitat del Garraf.  
. Accessibilitat:  La seva accessibilitat 
des de la C-15 és excel·lent, la qual cosa 
garanteix la seva connexió amb la xarxa 
viària bàsica; l'ample i urbanització dels 
carrers és adequat a les activitats que 
s'hi desenvolupen. Incorpora carrils per a 
desplaçament en bici i té integrat el 
transport públic.  
. Equipaments: Disposa d'un restaurant 
en funcionament; a la masia d'en 
Frederic es reuneix l'associació dels Tres 
Tombs.  
. Entorn: l'entorn és privilegiat, de 
camps agrícoles i vinyes, el qual cal 
potenciar i conservar treballant-ne 
específicament el seu contacte i 
controlant la implantació d'activitats en el 
sòl no urbanitzable proper. La qualitat 
espacial atorgada per l'entorn ha de ser 
aprofitada com a punt fort per a l'atracció 
de noves empreses  
. Mobiliari urbà: suficient. Disposa de 
cubells d'escombraries, d'enllumenat 
públic nou, i d'una senyalització discreta 
però eficient. 
 
_ PAE ROQUETES: superfície ha.,  acull 
151 empreses. És un polígon que 
demanda la seva actualització en 
consideració de la seva antiguitat, del seu 
entorn plenament urbà i pel fet de situar-
se sobre  les entrades principals a la 
ciutat (Ronda Europa, Avda. Eduard 
Toldrà i Ronda Ibèrica), a banda dels 
problemes de congestió presents.  
. Accessibilitat: té una bona 
accessibilitat a través de la Ronda Europa 
i els eixos secundaris estructurants 
(Ronda Ibèrica i Avinguda Eduard 
Toldrà). Tanmateix l'accessibilitat interna 
es veu dificultada per una congestió 
important, per la barreja del trànsit més 
domèstic de la ciutat amb el de les 
activitats que s'hi realitzen.  
. Equipaments: hi ha una important 
quantitat d'equipaments, atès que 
concentra la majoria de les activitats 
externes al centre urbà. Bars, restaurants 
i equipaments esportius són els més 
nombrosos. 

 
. Entorn: situat a ambdues bandes de la 
Ronda Europa i de l'avda. Eduard Toldrà, 
limita a nord amb la Ronda Ibèrica. El seu 
entorn és plenament urbà i de fet separa 
el nucli de Vilanova i la Geltrú dels barris 
residencials de Les Roquetes. Es fa 
necessari, per tant, un tractament més 
acurat del paisatge urbà i que les 
activitats més dependents del trànsit 
pesant donin pas a activitats més capaces 
de treure partit -i aportar- en un ambient 
plenament urbà i de barreja entre 
mobilitat d'usos residencials i d'activitats 
econòmiques. És un àmbit apte per a la 
barreja d'usos i la major densitat de 
l'edificació- amb la qual cosa 
s'aconseguiria un major atractiu urbà i 
més vida als carrers- sempre i quan es 
descongestioni el trànsit.  
. Mobiliari urbà: disposa de cubells 
d'escombraries, tot i que no són 
suficients, d'enllumenat públic i d'una 
senyalització suficient. Malgrat això, cal 
fer un esforç de tractament dels espais 
públics, de la senyalètica privada i de 
l'arquitectura de l'assentament per tal de 
generar un major atractiu per a activitats 
econòmiques més denses en ocupació i la 
implantació de tipologies edificatòries de 
major sostre com per exemple oficines, 
espais dedicats a R+D, etc. 
 
_ PAE MASIA D'EN BARRERES: El PAE 
Masia d'en Barreres consta de dues fases, 
de les quals només està executada la 
primera, amb una superfície de 10,4 ha. i 
19 empreses implantades. Fa de frontissa, 
a ponent de la Ronda Europa, entre els 
PAE's Masia d'en Frederic i Roquetes.  
. Accessibilitat: Des de la Ronda Europa 
(C-15). Els carrers interns són bastant 
estrets, la qual cosa dificulta la circulació 
de vehicles pesants i les maniobres 
d'aquests. El polígon disposa 
d'aparcament a carrer, si bé no sempre a 
ambdós voreres, per bé que dins de les 
parcel·les hi ha aparcaments per a les 
empreses. Té una bona accessibilitat amb 
transport públic (L1 i L2), que serveixen el 
polígon.  
. Equipaments: l'únic equipament 
present  és una estació de servei Cepsa, 
però es pot accedir als serveis del PAE 
Masia d'en Frederic fàcilment.  
. Entorn: tot i la seva posició de frontissa 
de la que n'hauria de treure partit, el fet 
de que la fase II de la urbanització no 
hagi estat executada fa que els seus 
contactes siguin encara poc clars, i la seva 
posició, sobre la entrada de Vilanova i la 
Geltrú, poc aprofitada. Cal repensar-lo en 
conjunt amb els PAE's situats a nord per a 
crear massa crítica i treure major partit 
dels avantatges de l'entorn  
. Mobiliari urbà: només enllumenat 
públic i contenidors de deixalles. Elements 
a repensar de la urbanització: incorporar 
les bicis, formalitzar les parades de bus 
amb marquesina, disposar de bancs. 
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_ PAE TORRENT DE SANTA 
MAGDALENA: Situat a llevant de la C-
15, per sota de la C-31. Superfície 35,3 
ha. i 65 empreses implantades.  
. Accessibilitat: Té uns bons accessos 
mitjançant la via ràpida C-31 i les vies 
estructurants Ronda d'Europa, ronda 
Ibèrica i Rambla dels Països Catalans. 
Dins el polígon els carrers tenen ample 
suficient per a la maniobrabilitat dels 
vehicles pesants.  
. Equipaments: el polígon no disposa de 
serveis de restauració; s'hi troba una 
discoteca i una empresa d'inserció laboral 
“Dins Garraf”. Prop del polígon es troba 
un tanatori.  
. Entorn: el polígon limita amb els 
polígons de Roquetes i Masia d'en 
Barreres. Hi ha habitatges sobre el límit 
amb l'avda. Toldrà; les activitats presents 
al polígon aparentment no generen 
molèsties als veïns (sorolls, olors). El 
polígon està inclòs en l'itinerari de 
turisme industrial.  
. Mobiliari urbà: el mobiliari és escàs, 
amb excepció de l'enllumenat. El PAE 
disposa de carril-bici i de senyalització 
suficient. 
 
_ PAE LA BÒBILA: Situat sobre l'avda. 
Eduard Toldrà (antiga c-246a) vora el 
centre urbà de Vilanova i la Geltrú. Té 
una superfície de 4,6 ha, i hi estan 
implantades 25 empreses.  
. Accessibilitat: L'accessibilitat està 
condicionada pel trànsit de l'avda. Toldrà; 
els carrers interiors tenen ample suficient 
per la maniobrabilitat dels vehicles 
pesants.  
. Equipaments: el polígon no disposa de 
cap servei de restauració en el seu 
interior.  
. Entorn: aquest polígon limita amb el 
PAE Roquetes. Sobre el carrer Josep 
Maria Bultó hi ha habitatges. La seva 
posició, molt central, la barreja de trànsit 
domèstic i d'activitats sobre l'avinguda i 
la imprecisió dels seus límits amb la 
residència aconsellen reconsiderar el 
sector per a la inclusió d'activitats i 
tipologies edificatòries més afins a 
l'ambient urbà i a reconsiderar la seva 
urbanització per a la seva millor 
integració urbana.  
. Mobiliari urbà: escàs, no hi ha carrils 
bici, ni bancs, els cubells d'escombraries 
escassegen. L'enllumenat públic és 
normal. 
 
_ PAE SÍNIA DE LES VAQUES: 
recentment desenvolupat, en contacte 
amb port i estació (a la banda mar de les 
vies del tren),  superfície de 3,4 ha. i 6 
empreses instal·lades  
. Accessibilitat: el PAE està plenament 
integrat en un entorn urbà, amb molt bon 
accés en transport públic- vora estació de 
tren- però amb dificultats per als vehicles 
pesants.  
. Equipaments: sense equipaments 
específics  
. Entorn i mobiliari urbà: per la seva 
posició està concebut per donar cabuda a 
activitats vinculades al Port no 
logístiques. Gaudeix d'un entorn urbà, 
sense facilitats d'aparcament 

 
_ PAE LA PASTERA: a sud de la C-32, a 
la qual no té accés directe. Superfície 11 
ha., hi són implantades 3 empreses.  
. Accessibilitat: l'accessibilitat és el 
major problema del polígon, tot i estar en 
contacte amb una via d'alta capacitat a la 
qual no té accés. L'accés al polígon s'ha 
de fer a través de vies que estan lluny 
dels eixos d'accés principal.  
.Equipaments: no disposa 
d'equipaments ni serveis de restauració.  
. Entorn: El polígon és adjacent a l'àrea 
on s'ha de desenvolupar en el futur 
l'Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú; 
un cop siguin colmatats els sòls 
urbanitzats i urbanitzables que el 
rodegen d'acord amb les previsions 
actuals quedaria com una illa industrial 
vorejada de sòl residencial, la qual cosa 
podria implicar un cert aïllament d'altres 
nuclis d'activitat en un futur. Cal tenir en 
compte que només hi són implantades 
tres empreses, dues de les quals 
industrials, amb una demanda important 
de càrrega i descàrrega.  
. Mobiliari urbà: és inexistent. No hi ha 
carrils-bici. L'enllumenat públic és 
normal. 
 
_ PAE MARQUÈS: Situat sobre la C-15  
Només hi és instal·lada una empresa, 
VENCA, de venda per catàleg, amb un 
magatzem de 42.000 m2.  
. Accessibilitat: Molt bona, directa a C-
15  
.Equipaments: sense equipaments   
. Entorn: A nord i ponent, sòls ja 
urbanitzats per a la implantació de noves 
activitats econòmiques; a llevant s'obre 
la plana agrària millor conservada de la 
comarca. És per tant un àmbit privilegiat 
per a potenciar la qualitat de l'entorn per 
a l'atracció de noves activitats.   
. Mobiliari urbà: només enllumenat 
 
_ PAE MASIA D'EN NOTARI: A ponent 
de la C-15. Només hi és implantada una 
empresa, la Prysmian, dedicada a la 
fabricació de materials i equips elèctrics.  
. Accessibilitat: molt bona  
. Equipaments: sense equipaments però 
amb accés fàcil als del PAE Masia d'en 
Frederic.  
. Entorn: Situat a nord del PAE Masia 
d'en Frederic; l'entorn és privilegiat, de 
camps agrícoles i vinyes, el qual cal 
potenciar i conservar treballant-ne 
específicament el seu contacte i 
controlant la implantació d'activitats en el 
sòl no urbanitzable proper. La qualitat 
espacial atorgada per l'entorn ha de ser 
aprofitada com a punt fort per a l'atracció 
de noves empreses i per a la integració 
dels tres polígons -Masia d'en Notari, 
Masia d'en Frederic i Masia d'en Barreres- 
situats a nord de la C-31 a ponent de la 
C-15.  
. Mobiliari urbà: només enllumenat. 

 
_ Proposta 1: Millorar el coneixement 
del teixit empresarial dels PAE. Cal 
una actualització contínua del cens 
d'empreses dels PAE, doncs el ritme 
d'obertura i tancament és alt en particular 
als PAE Roquetes, Torrent de Santa 
Magdalena i Masia d'en Barreres.  
Línies d'actuació: 1) creació d'una eina 
informàtica vinculada a les bases de dades 
ja existents d'activitats que permeti a les 
empreses dels PAE actualitzar la seva 
informació on-line; 2) Vincular aquesta 
eina a la pàgina web de les 
administracions competents en 
Desenvolupament Local, 3) Assignar el 
personal i recursos necessaris per a 
mantenir aquesta eina i, en general, el 
coneixement el més actualitzat possible 
de l'estructura econòmica del Garraf. 
 
_ Proposta 2: Adequació estratègica 
de l'oferta i demanda de sòl 
d'activitat. Gairebé un quart de les 
empreses dels PAE's preveien a 2010 que 
necessitarien més espai per ampliar el seu 
negoci; d'altra banda, en les enquestes a 
empresaris es detecta com a problemàtica 
fonamental per a la implantació de noves 
activitats la manca de disponibilitat de sòl 
per a ampliacions, noves implantacions i 
trasllats. Per tal d'evitar en el possible 
deslocalitzacions industrials i d'empreses 
en general a altres àmbits, així com per 
no perdre oportunitats de noves 
implantacions, s'ha d'adequar l'oferta i 
demanda de sòl d'activitat. Per aquesta 
raó es recomana definir els tipus 
d'activitat principal i secundària que de 
forma preferent s'haurien d'acollir a 
cadascun dels polígons (seguint l'exemple 
del PAE Sínia de les Vaques, que es 
defineix com a zona de suport a les 
activitats portuàries).  
Línia d'actuació: prenent com a exemple 
el model de gestió del 22@, les 
administracions competents haurien 
d'assessorar i acompanyar les empreses 
en la cerca dels espais més adients a les 
seves necessitats; aquest servei també 
s'hauria d'oferir via internet. 
 
_Proposta 3: Afavorir la utilització de 
TIC's. Es recomana que des de les 
administracions competents es posin a 
disposició dels empresaris eines 
informàtiques que facilitin la seva 
operativa, formació i promoció.  
Línies d'actuació: 1) Millorar l'accés a la 
pàgina PIMESTIC.cat, i difondre'n el servei 
als empresaris, 2) Facilitar l'accés a eines 
gratuïtes de creació de pàgines web, i 
acompanyar als empresaris en la seva 
gestió, 3) Facilitar la e-formació, en 
particular en els àmbits d'informàtica, 
seguretat, formació en riscos laborals, 
comptabilitat i atenció al client; 4) 
Promocionar els serveis web oferts per les 
administracions locals entre l'empresariat 
i fer-les més útils per les seves 
necessitats. 
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_ Proposta 4: Promoció dels PAE i les 
seves empreses. Entre l'empresariat 
consultat es detecta la demanda de que 
les administracions públiques facin 
promoció de les empreses locals, per 
atraure noves empreses als PAE, a més 
de propiciar l'atracció de més negoci a les 
empreses ja existents. Es recomana la 
realització de campanyes actives de 
promoció per part de les administracions 
competents, tant dels PAE com de les 
seves empreses.  
Línies d'actuació: 1) seguint l'exemple 
d' “Inverteix a Vilanova” promocionar els 
PAE; 2) Tenir presència del conjunt dels 
PAE en fires, esdeveniments empresarials 
nacionals i internacionals 
 
_ Proposta 5: Adequar l'estructura 
impositiva local. Cal adequar 
l'estructura impositiva local- en particular 
la taxa d'escombraries- per a convertir-la 
en un factor que incentivi pràctiques i 
activitats preferents.  
Línies d’actuació: 1) Es recomana una 
revisió de les taxes d'escombraries per 
adaptar-les a la tipologia d'empreses i a 
la seva generació real de residus.  2) 
Atesa la percepció generalitzada de que 
els impostos locals són més alts que en 
altres municipis comparables, realitzar les 
campanyes de comunicació que ho 
desmenteixin -si és el cas- o justifiquin el 
diferencial de preus, atès que entre 
l'empresariat es percep com a “molt car” 
implantar-se al Garraf. 
 
_ Proposta 6: Analitzar la possibilitat 
de millorar la connexió a internet 
dels PAE. Els empresaris declaren que la 
connexió a Internet municipal no és bona, 
té poca velocitat i freqüentment es perd 
la connexió (2010).  
Línies d’actuació: Es recomana: 1) 
revisar amb especialistes la qualitat de 
les connexions i dels serveis que 
ofereixen els operadors de telefonia, per 
a garantir serveis de qualitat i al preu 
més competitiu possible; 2) posar punts 
d'accés a Internet Wifi en els PAE, en 
punts de trobada dels empresaris. 3) Cal 
valorar la possibilitat d'arribar a pactes 
entre els operadors de telefonia i 
proveïdors de serveis internet per tal de 
poder oferir un paquet de serveis 
específicament destinats a les empreses 
del Garraf el qual permeti aconseguir, per 
economia d'escala, productes i serveis de 
la màxima qualitat amb la millor relació 
preu/qualitat possible. 
 
_ Proposta 7: Potenciar la R+D.  
La R+D és encara excepcional per a la 
majoria de les empreses del Garraf, fet 
que s'explica perquè gran part de les 
activitats econòmiques vinculades a la 
indústria són de tecnologia mitjana-baixa 
i baixa i les vinculades al sector de 
serveis són de coneixement baix. 

 
(proposta 7 continuació) Val a dir, 
però, que tant per treure partit de les 
potencialitats del Garraf com pels riscos 
de deslocalització pel baix valor afegit 
d'algunes activitats és prioritari prendre 
accions que puguin afavorir o 
incrementar les activitats de R+D. Seria 
convenient que empresaris, treballadors i 
especialistes en els sectors econòmics 
corresponents analitzessin els canvis 
sectorials i en fessin prognosi, per tal 
d'establir si és viable establir programes 
de R+D conjunts d'empreses amb la 
col·laboració de centres de recerca i 
universitat.  
Línies d'actuació: 1) Establir convenis 
entre les empreses, universitats i centres 
educatius locals o propers per propiciar 
que els alumnes d'estudis vinculats als 
sectors d'activitats dels PAE realitzin 
treballs d'investigació de finalització de 
carrera, màsters, doctorats... basats en 
experiències de les empreses dels PAE o 
els seus sectors d'activitat; 2)  Establir 
un sistema de pràctiques pels alumnes 
dels estudis vinculats a les activitats dels 
PAE en aquestes empreses; 3) Analitzar 
l'oferta formativa dels centres educatius 
de la comarca per determinar si es 
correspon amb les necessitats de les 
empreses dels PAE, i, en la mesura del 
possible, adaptar aquesta oferta; 4) 
Establir algun tipus de subvenció local o 
exoneració d'impostos locals per a les 
empreses que realitzin activitats de R+D 
o  inversions en R+D; 5) Facilitar més 
informació sobre subvencions, 
bonificacions i ajudes fiscals a la R+D, 
formació productes i processos a les 
empreses. 
 
__Proposta 8: Programa 
d'Identificació visual. Cal adequar la 
qualitat de la urbanització i de la imatge 
dels PAE als costos d'implantació i 
producció  per a les empreses, que són 
relativament alts. D'altra banda són 
moltes les activitats que escullen 
localitzacions sobre els eixos principals 
viaris per garantir-se tant la millor 
accessibilitat possible com la màxima 
visibilitat; per tant, defineixen l'imatge 
tant d'accés com de vora dels nuclis. Es 
recomana definir les bases d'un Programa 
d'Identificació Visual (PIV) que permeti 
una millor lectura de l'espai d'activitat 
econòmica, tant en els polígons ja 
consolidats com en els polígons en procés 
de consolidació i així proporcionar en 
aquests espais una imatge de conjunt 
coherent. 
Línies d'actuació: 1) Establir una 
diagnosi dels elements d'urbanització per 
tal de dotar els espais comuns dels 
elements mancants, amb especial atenció 
a l'enllumenat públic; 2) Definir, amb 
l'ajuda dels especialistes, una política 
conjunta per als rètols de les empreses  
que garanteixi la seva identificació i 
visibilitat sense trencar la imatge de 
conjunt; 3) Definir uns logos per cada 
polígon, trobant formes senzilles que 
permetin identificar els espais “a primera 
vista”. 

 
_ Proposta 9: Enjardinament dels 
espais comuns i privats. Hi ha poca 
presència d'arbrat i enjardinament en 
alguns dels polígons (Roquetes i Masia 
d'en Barreres principalment). Cal 
contribuir a millorar la imatge dels 
polígons, la seva habitabilitat (ombres, 
temperatura) i millorar la seva integració 
tant en els ambients urbans com en les 
vores agrícoles. Es recomana pensar en 
un tractament global de la vegetació dels 
espais comuns i privats. Els vegetals, a 
més a més de la seva funció 
d'embelliment de l'espai i de regulació de 
la temperatura ambient, permeten 
unificar aquests espais on la lògica 
d'implantació dels edificis és molt 
diversa.  
Línies d'actuació: 1) Trobar una 
manera d'incentivar l'enjardinament dels 
espais privats, a dins de les parcel·les, 
sense perjudici per a l'activitat principal 
de l'empresa; 2) Tenir cura a l'hora 
d'escollir les espècies arbòries principals, 
tenint en compte les al·lèrgies. 
 
_ Proposta 10: Tractament de 
l'entorn físic dels PAE amb criteris 
ambientals. Tendir cap a l'actualització 
dels PAE en termes de sostenibilitat, per 
la nova o renovada edificació (sistemes 
de recollida i aprofitament d'aigües 
pluvials, aïllament, ventilació creuada, 
control de la radiació solar...) així com un 
sistema de gestió de residus, aigües i 
energia conjunt a escala, com a mínim, 
dels polígons adjacents.  
 
Línies d'actuació: 1) afavorir les 
mesures d'estalvi energètic i material en 
les noves edificacions, assessorant 
tècnics i empreses; 2) Establir amb la 
màxima exactitud possible les demandes 
energètiques, d'aigua, de generació de 
residus per a poder gestionar aquests 
fluxos amb més eficàcia i aprofitant millor 
les economies d'escala comarcal; 3) de 
cara a afavorir, ni que sigui de manera 
demostrativa, la possible industrialització 
a través de les tres “R”, analitzar si els 
residus generats poden ser utilitzats per 
terceres activitats. 
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_ Proposta 11: Potenciar les xarxes 
entre empreses dels polígons. Sense 
la creació de xarxes d'empreses en els 
PAE no podem parlar de veritables 
districtes d'activitat econòmica. A 
l'enquesta s'ha vist que aquestes xarxes 
són pràcticament inexistents excepte en 
casos puntuals entre empreses del mateix 
sector. Només 20 de les empreses 
enquestades (sobre un total de 293,) 
diuen formar part de l'Associació 
d'Empresaris del Garraf. Es proposa 
insistir en la creació de xarxes inter-
empresarials, tant formals com informals, 
que permetin el millor coneixement de les 
altres empreses del Garraf (i del 
Penedès) i veure quines sinergies poden 
establir-se entre elles per afrontar els 
seus reptes. Malauradament aquestes 
relacions sovint no es donen de forma 
espontània i és important que les 
administracions locals facin de 
catalitzadors si més no del seu 
coneixement mutu i de facilitar que 
comparteixin la diagnosi de problemes 
comuns; per a que després els mateixos 
empresaris en base a interessos comuns 
puguin establir altres xarxes més formals. 
Línies d'actuació:  1) Crear una revista 
divulgativa dirigida exclusivament a les 
empreses dels PAE; 2) Crear grups de 
xarxes socials, e-mail... de tots els 
empresaris dels PAE com a eina de 
comunicació àgil. 
 
_ Proposta 12: Potenciar la relació 
administració-empresa. La diagnosi 
empresarial del document “ha permès 
identificar com gran part de les empreses 
del PAE estudiats tenen una visió bastant 
negativa de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, així com poc o nul coneixement 
de la tasca que duu a terme l'Observatori 
de la Regidoria de Desenvolupament 
Local del municipi. La informació i eines 
disponibles a la pàgina web de 
Vilanovaempresa és variada i recull 
qüestions com serveis d'assessorament o 
tràmits i gestions, però sembla que 
aquesta informació no arriba de manera 
adequada a les empreses dels PAE o que 
no responen a les seves necessitats reals” 
(op. Cit.). Es recomana millorar la 
comunicació i eines d'interfície 
Ajuntament-Empreses (NodeGarraf i 
Mancomunitat també), adequant l'oferta 
de serveis a les necessitats de les 
empreses dels PAE i augmentant la 
confiança i complicitat d'aquestes en les 
administracions locals. Cal “vendre” millor 
les accions de l'administració i procurar 
arribar a una diagnosi compartida amb el 
teixit empresarial de la comarca i 
augmentar la transparència de la 
destinació dels recursos i dels objectius 
que es desenvolupen  per canviar la 
percepció generalitzada d'anar en contra  
dels empresaris.  
 
 
 

 
(proposta 12 continuació) 
Línies d'actuació: 1) Organitzar 
laboratoris estratègics, com el que ja es 
fan, però específicament dirigits a les 
empreses dels PAE, explorant primer les 
qüestions que resulten més urgents(i 
compartint la diagnosi amb els agents 
econòmics); 2) Organitzar una fira 
d'empreses dels PAE, que serveixi tant 
per reforçar la relació amb l'administració 
com per donar a les empreses 
l'oportunitat de generar nous contactes; 
3) Difondre la tasca i programes de 
l'Observatori -i serveis de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Econòmic 
en general- entre el teixit empresarial. 
 
_ Proposta 13: Millora de la gestió 
interadministrativa.  Una conclusió 
rellevant de l'estudi està relacionada 
novament amb la percepció que les 
empreses tenen de l'administració local. 
“Una proporció important d'empreses 
enquestades perceben l'Ajuntament més 
com un impediment que com una ajuda a 
la seva activitat”, destacant aspectes com 
els elevats impostos, la manca de 
coordinació entre els diferents 
departaments municipals o la poca 
coordinació entre els impostos que es 
paguen i els serveis que s'ofereixen (com 
per exemple el tema de la gestió de 
residus). Es recomana millorar la 
coordinació entre regidories i organismes 
municipals, especialment aquells que 
afecten directament als PAE (finestreta 
única) i millorar els serveis de neteja i 
seguretat als polígons.  
Línies d'actuació: 1) Compartir les 
bases de dades sobre les empreses dels 
PAE, coordinant la informació sobre 
adreces físiques i virtuals, altes i baixes; 
2) Agilitzar els tràmits administratius que 
els empresaris realitzen davant les 
administracions, acompanyant-los si 
calgués; 3) Revisar a fons el sistema de 
recollida de residus i les seves bases 
impositives, és important que la fiscalitat 
sigui un element proactiu en la 
localització i creació de xarxes 
d'empreses; 4) Crear un Pla de Seguretat 
amb les diferents policies i cossos de 
seguretat privats per a la millora de la 
seguretat als PAE. 
 
_ Proposta 14: Creació d'un centre 
de serveis als PAE. Manquen espais 
comuns als PAE, en particular en aquells 
en els quals no hi ha serveis de 
restauració on trobar-se. Segons la opinió 
dels empresaris, sobretot de la petita 
empresa i del sector serveis, la manca 
d'espais comuns és un inconvenient als 
polígons. Es recomana la creació d'un 
centre de serveis per als empresaris i 
treballadors a cada conjunt de polígons 
adjacents, si més no als més grans. 
Línies d'actuació: 1) Disposar d'un local 
com a centre de serveis amb serveis 
similars (i compartits si s'escau) al de les 
incubadores empresarials. 

 
_ Proposta 15: Prioritzar a les 
empreses locals a l'hora de contractar 
obra i serveis públics. Tot i respectant 
el marc legal de lliure competència és 
evident que les administracions locals 
obtenen avantatges contractant empreses 
locals en termes de sinergies (menors 
costos ambientals i socials, millors 
resultats econòmics per recaptació i PIB 
local); cal per tant acordar sistemes de 
contractació que valorin els impactes 
ambientals, socials i econòmics de les 
actuacions en funció del prestador de 
serveis però a condició de que aquestes 
consideracions no generin situacions de 
monopoli ni favoritismes ni, per suposat, 
suposin un sobrecost per als contribuents.  
Línies d'actuació: 1) Acordar, amb 
tantes administracions locals com sigui 
possible, fórmules de contractació de la 
màxima transparència que valorin el preu 
compost de les obres i serveis 
contractades (entenent per preu compost 
el cost al qual se li sumen o resten els 
serveis ambientals, socials i econòmics 
que oferta cada prestador de serveis); 2) 
Analitzar de forma conjunta aquells 
elements d'economia d'escala i de 
sinergies entre prestacions de les 
administracions públiques que poden fer 
més competitiva la oferta empresarial 
local a l'hora d'obtenir licitacions 
públiques. 
 
_ Proposta 16: Millora de 
l'accessibilitat en transport públic. Es 
fa necessari un estudi molt aprofundit 
sobre la mobilitat dels PAE: cal tenir en 
compte que acullen multitud d'activitats -
no només industrials i serveis vinculats a 
la indústria- i cal per tant afavorir l'accés 
en tots els modes de transport, doncs els 
usuaris que necessiten/desitjarien accés 
són diversos; d'altra banda, la densificació 
desitjable d'alguns polígons per atraure 
activitats més denses en ocupació 
demanda a canvi unes prestacions de 
serveis de transport públic i millores per a 
bicicletes i vianants per a no entorpir la 
mobilitat interior dels polígons.  
Línies d'actuació: 1) Realitzar un estudi 
de mobilitat als polígons de la comarca, 
des de la perspectiva de la oferta i 
demanda, de la massa crítica necessària 
per fer viables alguns serveis de transport 
públic i, també, afegint la prognosi de 
mobilitat si alguns polígons es 
densifiquessin; 2) Crear un Pla de 
Mobilitat comarcal -o actualitzar-lo d'acord 
amb les precisions precedents- d'acord 
amb el marc legislatiu vigent (Llei de 
Mobilitat) i les Agenda 21 municipals i 
Programa del triple 20 Europeu. Aquest 
pla podria comptar amb la figura del 
Gestor de Mobilitat, que d'acord amb la 
llei podria ser un representant de les 
empreses dels PAE. 
 
_ Proposta 17: Designar un 
portantveu per polígon. A imatge de les 
associacions de veïns, es proposa la 
creació de la figura del portantveu del 
PAE, que pugui facilitar la transmissió de 
les inquietuds, queixes i preocupacions 
dels empresaris cap a les administracions 
d'una forma centralitzada i coordinada. El 
portantveu hauria de ser elegit per els 
empresaris de cada PAE i seria desitjable 
que fos un empresari del mateix polígon. 
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_Un nou marc territorial: les noves 
infraestructures de transport han 
significat un veritable canvi d’escala que 
ha modificat les relacions entre les tres 
comarques (Alt Penedès, Garraf i Baix 
Llobregat) i entre aquestes i Barcelona. A 
més, aquest fet ha comportat que els 
límits territorials i simbòlics del destí 
turístic Barcelona s’hagin ampliat més 
enllà dels límits purament administratius 
de la ciutat. 
 
_ Diversitat motivacional: d’ençà els 
Jocs Olímpics de 1992 s’ha creat a 
Barcelona i municipis propers una 
important infrastructura hotelera que ha 
anat acompanyada d’un increment 
espectacular en el nombre de visitants 
així com en la desestacionalització. El 
turisme ha esdevingut així la locomotora 
de l’economia de la ciutat, i ha arrossegat 
tota una sèrie d’altres activitats 
transversals. Es pot considerar que 
Barcelona –entès com a destí- és una de 
les ciutats europees amb més potencial 
de creixement futur, dins del ja per sí 
dinàmic turisme urbà.  
 
_ Els estudis sobre les pernoctacions als 
hotels de Barcelona reflecteixen un 
equilibri molt interessant entre la 
motivació vacacional o de lleure (un 
54%) i els negocis, fires i congressos (un 
43%); el 68% de les pernoctacions les 
realitzen estrangers, un 29% són 
persones que venen de la resta de l’Estat 
i finalment un 3% són persones que 
venen de la resta de Catalunya. Les 
estades vacacionals o de lleure van molt 
lligades a l’arquitectura i als creuers, 
mentre que una gran part del turisme de 
negocis està vinculat als grans certàmens 
firals.  
_ Barcelona és la tercera ciutat del món 
en la organització de congressos i la 
segona en nombre de participants (any 
2010, font ICCA International Congress 
and Convention Association).  
 
_ Barcelona és actualment el cinquè port 
del món en nombre de creueristes, un 
negoci en alça que s’ha desenvolupat 
d’ençà el 2000, amb vaixells cada cop 
més grans i luxosos que tot i la crisi ha 
continuat creixent. Aquesta tipologia de 
turisme no comporta allotjament a la 
ciutat, però el seu nivell de despesa és 
elevat, doncs es tracta de visitants amb 
un nivell de renda mitjà-alt. 
 
_ L’èxit de Barcelona es matisa per la 
creixent percepció de congestió dels 
principals destins turístics de la ciutat, fet 
a considerar en el desenvolupament 
turístic del Garraf, doncs una millor gestió 
del volum de visitants de Barcelona passa 
necessàriament per la seva distribució en 
àmbits territorials més amplis. 
 

 
_ La pluralitat de perfils de la demanda 
turística de Barcelona és molt alta, amb 
una gran diversitat de procedències 
geogràfiques, multiplicitat de motivacions 
i un creixent nombre de visitants que 
tornen a venir. Tot plegat afavoreix la 
desestacionalització de l’activitat i exigeix 
gestionar els impactes del turisme des 
d’àmbits territorials més amplis. 
 
_ Des de Barcelona es valora la relació 
amb altres ofertes properes com una 
potencialitat a tenir en compte per evitar 
els problemes derivats de la massificació 
i les dificultats de coexistència i 
convivència en els entorns urbans més 
pressionats. Aquests conflictes, així com 
la estandardització de l’oferta, podrien 
provocar un cert desgast turístic que 
acabaria perjudicant la seva imatge 
turística. 
 
_ El Pla Estratègic de Turisme de 
Barcelona (PET) 2015 posa en relleu la 
importància del sector i el seu potencial 
de creixement, afavorit per les 
tendències positives del turisme urbà, 
cultural i de curta durada, on les bones 
comunicacions incideixen de forma 
important. Barcelona ofereix una simbiosi 
cultura-lleure molt atractiva i 
competitiva, sovint comparada amb 
destinacions turístiques com París, Roma 
i Londres. De fet Barcelona ha estat una 
de les ciutat europees que més ha 
crescut en turisme en termes relatius. 
 
_ L’entorn econòmic i sòcio-cultural dels 
darrers anys ha afavorit la projecció 
internacional de la ciutat. A més el 
desenvolupament d’infrastructures de 
transport, com Aeroport i AVE, beneficien 
el creixement de la demanda turística de 
Barcelona: s’afirma l’avanç dels 
transports –vols- de baix cost a tot 
Europa, l’increment del nombre de 
viatges a tot el món i la popularització de 
les estades curtes de cap de setmana en 
centres urbans. 
 
_ Els principis inspiradors del Pla 
Estratègic de Turisme de Barcelona 2015 
són: Identitat de Ciutat; Sostenibilitat 
Econòmica, Social i Ambiental; 
Cooperació i Participació; Reequilibri i 
Diversificació Territorial; Qualitat, 
Innovació i Alt Valor Afegit; Orientació a 
la Demanda. En relació a la Diversificació 
Territorial, el PET 2015 proposa la 
desconcentració territorial a la ciutat 
metropolitana: detecta per tant la 
necessitat d’activar i- en el seu cas- crear 
noves zones d’atracció i de descongestió 
d’altres zones per equilibrar els efectes 
positius i negatius que comporta el 
desenvolupament de qualsevol activitat 
turística. 
 
_ Cal establir propostes en termes 
d’economia de xarxes per atraure part 
del turisme de Barcelona, tot i reforçant 
els valors turístics locals no presents a 
Barcelona (com, de fet, fa Sitges). 

 
_ Un valor diferencial de l’oferta de la 
marca turística que agrupa les comarques 
del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat 
és la seva diversitat, complementarietat i 
proximitat geogràfica i en temps al centre 
de Barcelona. 
 
_ Sol i platja actiu, Enoturisme, 
Modernisme, Espais Naturals i Hotels de 
qualitat són els grans reclams turístics del 
conjunt de les tres comarques. Els 
principals recursos turístics de l’àmbit 
són: 
. Més de 25 km. de costa amb una gran 
varietat de platges, ports i oferta nàutica. 
. Més de 19.000 hectàrees d’espais 
naturals protegits. 
. La zona vitivinícola del Penedès, vins i 
caves amb DO Penedès. 
. Destacat patrimoni modernista. Conjunts 
monumentals i de cultures prehistòriques, 
medievals, romanes i iberes. 
. Oferta d’oci, festivals i actes de cultura 
popular durant tot l’any i per a tots els 
públics. Castellers, carnavals, festes 
majors i verema. 
. Infraestructures apropiades per acollir 
reunions (auditoris, sales, espais 
singulars) i organismes que treballen 
aquest sector. 
. Capacitat hotelera de diferents 
categories. 
. Possibilitat de reforçar valors a aquest 
segment (clima, comunicacions, 
gastronomia, shopping, oci, 
esdeveniments). 
 
_ El Garraf és zona pionera del turisme a 
Catalunya, amb Sitges com a centre 
emblemàtic. La comarca, amb un 
microclima suau, ofereix una contínua i 
diversificada oferta cultural i de lleure 
durant tot l’any, platges i ports esportius 
dotats de tots els serveis i un conjunt 
d’espais naturals a cavall amb el Baix 
Llobregat i l’Alt i el Baix Penedès que 
configuren una anella verda. 
 
_ El Baix Llobregat, a només uns minuts 
del centre de Barcelona, compta amb 
extenses platges de sorra i un delta de 
gran riquesa ecològica. El modernisme és 
un estil recurrent en l’àmbit d’estudi, 
encapçalat al Baix Llobregat per la colònia 
Güell. També hi destaca una arrelada 
tradició festiva i escènica popular com el 
pessebre vivent de Corbera, les passions 
d’Olesa de Montserrat i d’Esparreguera i la 
Festa del Modernisme de la Colònia Güell. 
El monestir de Montserrat rep cada any un 
total de 2.350.000 visitants, essent el 
punt de l’àmbit amb més visites. 
 
_ El vi i el cava donen identitat a l’Alt 
Penedès, tota vegada que l’han projectat 
internacionalment. De la mà de 
l’enoturisme s’ha fiançat una oferta 
cultural i de qualitat que gaudeix d’un 
paisatge on s’escampen els cellers i els 
allotjaments rurals arreu dels vint-i-set 
municipis de la comarca al costat de les 
vinyes. Sant Sadurní d’Anoia, i 
especialment Vilafranca, la seva capital, 
estructuren la comarca i acullen un 
patrimoni arquitectònic notable i ofereixen 
activitats lúdiques i culturals. 
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_ A partir de diferents estudis i enquestes 
que valoren la capacitat de les platges, els 
visitants de dia i les dades de turistes que 
pernocten al llarg de la costa, s’estima 
que la oferta de sol i platja acull un total 
de 2.000.000 de visitants anuals, amb 
tendència estable des de mitjans dels 90. 
El repte que s’hi vincula no és tant 
ampliar la oferta com millorar-ne 
puntualment la qualitat en tant que destí 
madur que ha de fer front a alternatives 
turístiques de sol i platja emergents. 
 
 

TURISME ACTIU- ESPORTS 

 
_ Per nombre de visitants, descomptant 
el monestir de Montserrat, la principal 
estructura turística és la costa. El 
turisme de sol i platja acull, de forma 
força estable en el darrer decenni, dos 
milions de visitants per any. 
 
_ El turisme cultural, de tendència 
creixent, genera 1.490.000 visites per 
any, considerant les visites als museus i 
altres elements del patrimoni (390.000 
visitants), les rutes culturals guiades i 
l’assistència als esdeveniments singulars 
arrelats a la cultura popular de les 
diferents poblacions i comarques. 
 
_ L’enoturisme és un tipus turístic més 
recent i puixant, que gira entorn les 
grans caves Codorniu, Freixenet i Torres, 
amb 128.000, 81.000 i 80.000 visitants 
anuals respectivament, al qual es van 
sumant les visites a petites i mitjanes 
caves de la zona fins a totalitzar un total 
de 340.000 visitants anuals. 
 
_ El turisme de natura és el tipus 
turístic que més fortament s’ha consolidat 
d’ençà 2005: el conjunt dels Parcs 
Naturals de l’àmbit –Garraf, Olèrdola i 
Foix- sumen ja 240.000 visitants anuals. 
No es disposen dades de la resta d’espais 
protegits que gestionen els municipis i 
consorcis de la zona, com els Colls de 
Miralpeix. 
 
_ El turisme de congressos és també 
significatiu a la zona, destacant per la 
seva potència Sitges. 
 
 

TURISME DE SOL I PLATJA 

 
_ Entenem per turisme de sol i platja 
aquelles vacances en què la motivació 
principal del viatge és gaudir del sol i la 
platja, buscant principalment combinar 
descans i diversió. El contacte amb la 
natura és l’element principal i, atès que 
aquest àmbit gaudeix de nombrosos dies 
de sol i d’un extens litoral, caracteritzat 
per la varietat i qualitat en els serveis, 
aquesta oferta té una llarga tradició i està 
a l’abast de tothom. 
 
_ El turisme de sol i platja neix amb els 
inicis de l’activitat turística, despuntant 
fortament ja fa més de cinquanta anys, 
tot i que el concepte de sol i platja com a 
producte turístic és més recent: aquest 
sorgeix de la necessitat en destins 
madurs d’estructurar l’oferta amb la 
demanda i per oferir tots els serveis 
complementaris que necessita el visitant 
d’aquest tipus de turisme: allotjament, 
restauració i activitats. 
 
 

 
_ El Baix Llobregat i Garraf sumen un 
total de 48 km. de litoral, dels quals 33 
són sorrals. A partir d’aquest actiu 
“mare” s’ha desenvolupat una àmplia 
oferta d’activitats, de restauració i 
allotjament que es concentra en els 
municipis de la costa més allunyats del 
port de Barcelona, principalment 
Castelldefels i Sitges i, en menor mesura, 
Vilanova i la Geltrú. Aquestes localitats, 
en particular Sitges, són ben conegudes a 
l’Estat espanyol com a l’estranger i 
compten amb una important oferta 
complementària esportiva, nàutica i de 
lleure, així com de festivals i actes de 
cultura popular durant tot l’any i per a 
tots els públics. 
 
_ El nombre de places hoteleres 
vinculades principalment al turisme de 
sol i platja voreja les 8.000, concentrades 
en la seva majoria (més de 5.000 a 
Sitges) i en molt menor mesura a 
Vilanova i la Geltrú (menys de 1.000). 
 
_ El turisme de sol i platja, tot i centrar-
se principalment en el descans i la 
diversió, sovint participa d’altres ofertes 
turístiques (turisme cultural, enoturisme, 
gastronòmic, de natura, de golf, de 
tennis, de salut i benestar) i per tant 
valora molt positivament la oferta 
propera d’aquestes alternatives dins 
l’àmbit. A més tots aquests segments del 
mercat turístic, amb possibilitats de 
complementarietat entre ells, poden 
ajudar a fomentar la desestacionalització 
del turisme de sol i platja i allargar-ne la 
temporada (doncs hi ha alternatives en 
cas de mal temps). A més, d’acord amb 
les estadístiques, la visita a Barcelona és 
quasi obligada per als turistes de la zona. 
 
_ Principals nuclis vinculats al turisme de 
sol i platja: 
 
Sitges: és una destinació turística de 
primer nivell durant tot l’any, amb forta 
capacitat de desestacionalització; també 
és referent per al turisme de congressos. 
La qualitat del seu casc urbà que 
conserva un bon número d’edificis 
emblemàtics, la combinació de platja, 
ambient, restauració, comerç 
especialitzat en el turisme estranger, 
esdeveniments, festivals i oci nocturn 
molt apreciats i reconeguts defineixen 
una oferta equilibrada que en manté i 
amplia l’atractiu. 
 
Vilanova: té un perfil més baix que 
Sitges, amb una temporada turística més 
curta, pràcticament d’estiu, i més 
vinculada als càmpings, amb visitants 
generalment amb un nivell de renda 
menor. A canvi té un ampli recorregut 
per reforçar la oferta turística  
 
Castelldefels: va ésser la platja popular 
i multutidinària de Barcelona fins que 
d’ençà el 1992 la ciutat es va obrir el mar 
i va rehabilitar les seves pròpies platges. 
Després, ha estat la platja de referència 
del Baix Llobregat, per bé que 
progressivament Gavà, Viladecans i El 
Prat del Llobregat han anat recuperant 
també les seves platges. En l’actualitat és 
un destí pacificat i de qualitat, amb un 
nou passeig marítim planer sense trànsit 
i naturalitzat que té continuïtat al 
municipi de Gavà 

 
_ Moltes de les instal·lacions esportives 
destinades a la població metropolitana es 
situen als municipis de l’entorn de 
Barcelona; donen servei a la metròpoli i 
als seus residents, però també a turistes i 
estiuejants. L’autovia de Castelldefels ha 
estat un dels eixos tradicionals de 
localització de clubs de tennis, hípiques i 
altres instal·lacions esportives de qualitat. 
Destaquen entre les instal·lacions de 
tennis de referència l’Acadèmia Sánchez-
Casals, el Club de Tennis Andrés Gimeno; 
pel que fa a hípiques, destaca l’Open Club 
i, per últim, el Canal Olímpic de Rem a 
Castelldefels. 
 
_ Camps de Golf: la oferta de camps de 
golf i pitch & putt s’ha augmentat 
notablement en els darrers anys, passant 
en el conjunt de les tres comarques de 12 
a 16 en total entre 2000 i 2010. 
Destaquen com a camps de Golf el club 
Terramar, a Sitges, i el club de Sant 
Esteve Sesrovires. El club Terramar de 
Sitges és excepcional: és el segon més 
antic de Catalunya i a més està situat 
vora-mar, situació que no es repeteix en 
la resta de camps de Golf. A més del 
Terramar al Garraf es localitza un camp 
de pitch & putt. 
 
_ Ports esportius: el Garraf disposa de 
3676 amarratges distribuïts en quatre 
instal·lacions nàutiques esportives, tres de 
les quals a Sitges, població catalana amb 
més ports esportius. 
 
Vilanova i la Geltrú s’ha dotat d’una 
estació nàutica que s’encarrega no 
solament de tota la infraestructura 
necessària per gaudir del mar, sinó també 
de la resta de serveis (gastronomia i 
allotjament) i activitats complementàries. 
La diversitat, que pot ser un gran atractiu 
del port vilanoví, en la seva barreja d’usos 
esportius, de lleure, pesquers i 
comercials, introdueix alhora força 
complexitat en la gestió de les necessitats 
dels agents (seguretat, zones exclusives). 
 
_ La llista d’activitats vinculades al mar és 
llarga i variada: lloguer d’embarcacions, 
escoles de vela, motonàutica, surf, kite-
surf, submarinisme, snorkel (immersió 
lleugera), catamarans, creuers, xàrters. 
Amb la instal·lació d’esculls artificials per 
part del Consorci dels Colls Miralpeix, la 
oferta per a submarinistes s’amplia; es 
desitja també l’arribada de creuers petits 
al Port de Vilanova com al port de Roses. 
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_ El turisme cultural constitueix per sí 
mateix una gran oportunitat de 
potenciació turística per a aquelles 
localitats que disposen d’un patrimoni 
cultural –arquitectònic però també 
d’esdeveniments populars. Però és alhora 
un complement indispensable per al 
segment de “sol i platja” per a aquells 
turistes que a banda de descansar i 
divertir-se volen conèixer llocs nous i 
tenen inquietuds culturals i, per tant, 
escullen la seva destinació tenint en 
compte també les activitats culturals. 
 
_ Es calcula que el turista d’aquest 
segment fa una despesa un terç superior 
a la despesa mitjana. 
 
_ Barcelona s’ha convertit en pol 
d’atracció internacional del turisme 
cultural i concentra pràcticament la 
meitat d’aquest segment de demanda 
que visita Catalunya, a banda dels 
visitants d’àmbits propers com el Garraf 
que generalment també visiten 
Barcelona. Cal per tant estimular la 
economia de xarxa amb Barcelona, 
màxim quan el seu propi sector turístic 
desitja reduir la pressió sobre els àmbits 
turístics més centrals i estendre els 
efectes sobre el conjunt del territori 
metropolità, en el qual el Garraf és un 
territori avantatjat per els seus atractius. 
 
_ Els turistes culturals estan 
majoritàriament en situació de vacances 
(cal valorar-ho de cara a dissenyar els 
dies i horaris d’obertura dels actius 
culturals). Per contra, els que pernocten a 
Catalunya per assistir a Congressos, Fires 
o per negocis, tenen un comportament 
poc homogeni: un 50% dels assistents a 
Congressos visita museus i monuments, 
mentre que els assistents a fires o en 
viatge de negocis només visiten actius 
culturals en un 30 o un 25% dels casos 
respectivament. El mitjà de transport és 
una variable essencial: del 70% que es 
desplaça en automòbil, només un 1,5% 
declara fer visites culturals. Per contra el 
69% dels que es desplacen en avió fan 
visites culturals. Cal, per tant, parar 
especial atenció a l’accés dels recursos 
turístics culturals mitjançant medis de 
transport públic o de lloguer fàcil (per 
exemple motocicletes) 
 
_ El turisme cultural a les tres comarques 
es distribueix en dos eixos principals: 
 
1) Museus, el patrimoni modernista i 
altres rutes i visites 
 
2) Esdeveniments turístics singulars, 
locals i de lleure 

 
 

 

 
1) Museus, patrimoni  modernista 
i altres rutes i visites 
 
_ L’oferta de museus de Sitges és la que 
té més tradició i renom (Cau Ferrat, 
Museu Maricel, Museu Romànic Can 
Llopis), per bé que Vilanova disposa 
també d’un important conjunt museístic 
la visita del qual cal potenciar (Museu 
Víctor Balaguer, Museu del Ferrocarril, 
Museu Romàntic Can Papiol, Museu del 
Mar, Centre d’Interpretació del 
Romanticisme, Torre Blava - Espai 
Guinovart). 
 
_ D’altra banda, i tot i el procés accelerat 
d’urbanització dels darrers anys, el 
conjunt dels municipis han sabut 
conservar les peces més importants de la 
seva història arquitectònica, inclòs el 
patrimoni industrial. Bona part 
d’aquestes instal·lacions s’han obert al 
públic, per bé que cal la revisió de les 
condicions i horaris doncs sovint són poc 
adequats a una part creixent dels 
visitants de la comarca. 
 
_ El modernisme té una presència molt 
significativa a la zona: a banda de la 
colònia Güell i la cripta de Gaudí, de 
visita obligada en qualsevol ruta del 
modernisme, el patrimoni modernista 
s’inclou en diferents recorreguts urbans 
que passen pels museus i el casc antic de 
Sitges, els cellers i els edificis de 
Vilafranca, Gelida i Sant Sadurní, 
l’itinerari modernista de Jujol a Sant Joan 
Despí principalment. Són doncs de fàcil 
accés des del transport públic, per bé que 
la seva interconnexió de cara a crear 
rutes combinades no sempre és senzilla. 
 
_ El nombre de visitants anuals del 
conjunt d’aquest patrimoni, d’acord amb 
les xifres ofertes pels seus corresponents 
gestors, ascendia a un total de 380.000 
visitants- dels quals correspondrien 
160.000 visitants al Baix Llobregat 
(exclòs Montserrat), 140.000 visitants al 
Garraf i els 80000 restants a l’Alt 
Penedès. Els museus de Sitges, el Museu 
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el 
Museu Agbar de les Aigües (Cornellà de 
Llobregat) i la Colònia Güell són els 
equipaments que reben més visites 
individuals, mentre que la resta dels 
recursos tenen major proporció de 
visitants vinculats a grups escolars i de la 
tercera edat. 
 
_ D’acord amb les estimacions ofertes 
pels gestors, es creu que en conjunt 
només un de cada quatre visitants dels 
recursos culturals prové de fora del 
territori proper (comarca); per tant, 
caldria reduir l’impacte turístic en només 
95.000 visitants. 
 
_ El nombre de visitants de cada 
instal·lació acostuma a ser força estable: 
les dades per al conjunt del Garraf, 
entorn els 140.000 visitants cada any des 
de 1995, així ho demostren. A banda dels 
esforços de difusió que ja realitzen les 
corresponents administracions, fora bo 
revisar les condicions d’horaris i de 
programació d’activitats per adaptar-se 
als nous perfils de visitants, així com per 
la necessitat de renovar la oferta que en 
tant que destí madur, té la comarca. 
 
 

 
2) Esdeveniments turístics singulars, 
locals i de lleure 
 
_ El Garraf acumula fins a 700.000 
visitants anuals en el conjunt dels seus 
esdeveniments turístics singulars, 
fonamentats sobre la gran riquesa de 
tradicions i esdeveniments populars que 
s’encadenen al llarg de tot l’any i que, a 
més, han estat complementats amb 
festivals d’èxit de cinema, teatre, música i 
arts escèniques. Amb forta presència de la 
població local, s’avalua que els turistes 
(en aquest cas de fora de la comarca) 
suposen de mitjana el 45% dels 
assistents, tot i que amb evidents 
diferències entre esdeveniments. 
 
_ Principals esdeveniments turístics 
singulars, locals i de lleure analitzats: 
 
_ A Sitges: Mitja marató, Carnaval, Ral·li 
de cotxes d’època Barcelona – Sitges, Fira 
de Patchwork, Fira Sitges Stock, Fira d’Art 
de Sitges, Festival Sitges Swing, “Preludi” 
Festival de música i dansa, Festival 
internacional de música “Concerts de 
Mitjanit”, Exposició nacional de clavells i 
mostra de bonsais, Festivitat del Corpus, 
Concurs de Catifes de Flors, Festival de 
música de Sitges “Sitgestiu cultural”, 
Festival Internacional de Tango, Sant 
Bartomeu, Festa Major, Festa de la 
Verema i Mostra de Vins, “Menjar de tast” 
festa gastronòmica, Festival Internacional 
de Cine Fantàstic, Concurs Internacional 
de Ballet Clàssic. 
 
_ A Vilanova i la Geltrú: Sant Antoni 
Abat, Els Tres Tombs, Carnaval, 
Xatonada, Sant Isidre, Mercat 
Vuitcentista, Trapezi fira del circ, Setmana 
del Mar, Festival Internacional de Música 
Popular i Tradicional, Festa Major, 
Galàctica, Fira d’Invents. 
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_ El turisme és un dels motors de 
transformació econòmica per portar a 
terme estratègies de desenvolupament i 
regeneració econòmica i social en zones 
rurals i periurbanes. El turisme del vi, 
com a model de desenvolupament 
econòmic sostenible i integrador de 
determinades àrees és capaç de 
dinamitzar la competitivitat d’un territori, 
incrementar si s’escau la producció 
vinícola, augmentar el valor afegit dels 
vins, respectar i millorar les condicions 
ambientals i millorar les condicions de 
vida dels ciutadans. 
 
_ Segons la Carta Europea de 
l’Enoturisme, els territoris vitivinícoles 
tenen el deure de comprometre’s i donar 
prioritat absoluta als principis de 
desenvolupament sostenible. 
 
_ Els col·lectius de turistes del vi es 
classifiquen segons la seva expertesa: 
 
. Turistes amants del vi: aquells que 
coneixen àmpliament els temes 
enològics. La motivació principal del 
viatge és catar  diferents tipus de vi, 
comprar i aprendre in situ. Estan, alhora, 
molt interessats en la gastronomia local i 
en els allotjaments d’alta qualitat 
preferentment no ubicats en centres 
urbans. La seva despesa diària és, per 
tant, molt elevada. 
. Turistes entesos en vi: no tenen una 
àmplia formació enològica, però coneixen 
i estan interessats en el món del vi. Solen 
tenir formació universitària i la motivació 
principal del viatge és posar en pràctica el 
que han llegit a les revistes 
especialitzades. 
. Turistes interessats en el vi: no tenen 
formació específica en el vi. La seva 
motivació principal és conèixer alguna/es 
bodega/es, si bé sovint com a 
complement d’altres activitats vinculades 
a altres segments turístics. 
. Turistes iniciats en el vi: són els turistes 
que s’acosten a una bodega per diferents 
raons (publicitat, oportunitat, provar una 
nova experiència) sense tenir cap 
coneixement específic en aquest camp. 
Accepten dedicar unes hores del seu 
viatge a visitar una bodega, com a 
activitat complementària, i compren per a 
consum particular o per fer un regal. 
 
_ Perfil mig del turista del vi a Espanya 
(d’acord amb l’Associació de Ciutats del 
Vi): es tracta d’un espanyol resident en 
ciutats mitjanes, que viatja en grups 
petits, en períodes curts ¡, i que 
s’organitza personalment el viatge amb 
informacions d’amics i d’Internet. El seu 
nivell de despesa es situa per sobre de la 
mitjana nacional i el seu nivell de 
satisfacció és molt alt. 
 

 
_ L’enoturisme és simultàniament un 
comportament del consumidor, una 
estratègia per desenvolupar una àrea 
geogràfica i el mercat del vi de la zona, i 
una oportunitat de promoció de les 
bodegues per vendre el seu producte 
directament als consumidors. 
_ L’enoturisme es configura com a una 
eina complementària de generació de 
feina i d’atracció de riquesa a àmbits 
rurals i es considera que atreu un turisme 
ètic i responsable, que interactua 
responsablement amb els residents i fa 
una despesa important.  
_ L’enoturisme s’ha desenvolupat a 
Europa en base a rutes turístiques que es 
caracteritzen per l’existència d’atractius 
naturals i patrimonials (espais naturals, 
espais agrícoles d’interès, patrimoni 
arquitectònic) com sectorials – bodegues, 
museu del vi. Aquestes rutes es 
dissenyen incorporant aspectes culturals, 
mediambientals i socials: la visita a la 
bodega, la contemplació de les vinyes, 
l’entrada a un museu, la degustació 
gastronòmica, la visita a un centre 
d’informació vitivinícola, la contemplació 
del paisatge, la compra del vi i 
l’allotjament en llocs relacionats. Aquesta 
suma d’elements passa necessàriament 
per sumar i concertar esforços de moltes 
empreses públiques i privades. 
 
_ Estudis recents sobre el turisme del vi 
suggereixen que la gastronomia i el vi ja 
són la principal motivació per viatjar a 
algunes regions europees com, per 
exemple,  la Toscana a Itàlia, la 
Xampanya a França, el Napa Valley a 
California i La Rioja a Espanya. La seva 
incidència en territoris rurals –i per tant 
poc densos- estimula la cooperació i 
relació entre les diferents empreses i 
dona massa crítica a serveis també 
necessaris per als residents. 
 
_ El Napa Valley com a referent: Napa 
Valley és un territori d’uns 2000 km2 i 
125.000 habitants (per 592 km2 i uns 
100.000 habitants l’Alt Penedès). S’hi 
cultiven unes 12.000 ha. de vinya 
(17.000 a l’Alt Penedès) i està 
especialitzada en vins d’alta qualitat: tot i 
que només produeix el 4% dels vins de 
Califòrnia, acumula el 27% del seu valor 
de venda. Napa Valley atreu 4,7 milions 
de turistes anuals (la Ruta del vi i del 
cava de l’Alt Penedès s’avalua en 
500.000 visites), dels quals 2 milions són 
visitants de dia i 2,7 milions hi pernocten. 
Es tracta de visitants amb elevats nivells 
de renda atrets en la seva pràctica 
totalitat per la cultura del vi i que no 
viatgen amb nens. La seva despesa 
mitjana diària és de 197 a 233 dolars (en 
funció de si són visitants de dia o hi 
pernocten, respectivament) i en conjunt 
deixen a la zona 1.000 milions de dòlars 
anuals (22% en allotjament, 25% en 
restauració, 4% en tasts, 18% en 
compres de vi, i el 30% restant en 
comerç i serveis diversos). El Napa Valley 
Council calcula que cada dòlar invertit en 
marquèting turístic es multiplica per vuit 
en ingressos. 

 
_ El model de l’Alt Penedès: en els darrers 
anys bona part de les empreses 
vitivinícoles han modificat les seves 
estructures organitzatives i han 
evolucionat cap a vins de més qualitat i 
cap a una diversificació, encara incipient, 
de les seves fonts d’ingressos. Entre altres 
opcions s’inclou la creació de rutes 
enològiques, que ja tenen gran acceptació 
a altres països. 
_ En relació als destins més consolidats 
(Toscana, Xampanya, Napa Valley) es 
detecten les següents deficiències: un 
nivell relativament baix del 
desenvolupament del turisme a entorns 
rurals, una oferta complementària encara 
a reforçar, la manca de promoció dels 
recursos que faci possible la seva 
estructuració i posada en valor, així com 
les poques pernoctacions a les àrees 
geogràfiques on es troben les bodegues. 
Tot plegat fa que la despesa dels turistes 
del vi sigui encara relativament baixa en 
relació a altres regions, i requereix un 
major desplegament d’activitats i serveis 
per a augmentar la captació de la 
despesa, atesa l’estructura d’ingressos de 
les regions referents (veure exemple de 
Napa Valley). 
_ La ruta enològica amb més visites  a 
Espanya, d’acord amb l’Associació de les 
Ciutats del Vi, és la Ruta del vi i del cava 
del Penedès: a l’any 2012 (últimes dades 
disponibles) Enoturisme Penedès contava 
amb 74 bodegues associades, i van 
comptabilitzar 479.499 visites (per 
470.276 l’any 2011). La especificitat de la 
Ruta del vi i del cava és la proximitat a 
una gran ciutat, la qual cosa fa que gran 
part dels visitants siguin excursionistes 
enlloc de pernoctants. 
_ Les visites a lAlt Penedès es concentren 
molt en les grans bodegues (Codorniu, 
Freixenet i Miguel Torres, amb 128.000, 
81.000 i 80.000 visitants anuals 
respectivament), mentre que la setentena 
restant de bodegues no depassen, entre 
totes elles, els 50.000 visitants (any 
2008). Moltes de les visites a les grans 
bodegues – entre el 60 i el 70%- són 
organitzades per agències de viatges, i 
presenten una certa tendència a la baixa. 
Per contra el visitant particular es manté 
tot i la crisi. 
_ L’alt Penedès només conta amb 1268 
places (any 2010)- 789 places d’hotels i 
479 d’hostaleria rural- la qual cosa limita 
molt la possibilitat de pernoctar als 
turistes del vi. 
_ Sant Sadurní aspira a convertir-se en 
aglutinador de les iniciatives entorn el vi i 
el cava mitjançant la construcció d’un 
centre del cava al nou edifici de la 
Fassina, el qual vol esdevenir centre 
natural de l’enoturisme del cava. 
 
_ El Garraf presenta nombroses 
complementarietats amb l’Alt Penedès, 
amb una estructura hotelera més madura 
i completa. Com a part del Penedès 
històric podria ser interessant que 
s’incorporés a la Ruta del vi i del cava. 
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TURISME DE NATURA TURISME DE CONGRESSOS OFERTA D’ALLOTJAMENT (continuació) 

 
_ El turisme de congressos, reunions i 
negocis és un segment de turisme que va 
adquirint cada cop més envergadura en 
el conjunt del turisme mundial i que, a 
més, genera uns ingressos per càpita 
molt superiors al turisme en general. 
_ Espanya s’ha convertit en una de les 
primeres destinacions mundials del 
turisme de congressos i negocis. De fet, 
el creixement d’aquest sector a l’Estat es 
situa per sobre de la mitjana 
internacional i és fortament significatiu a 
Madrid, Andalusia i Catalunya –les quals 
acumulen més del 50% de les trobades 
per raons de treball de l’Estat.  
_ Els Convention Bureau són els 
encarregats que aquests tipus de turisme 
segueixi agafant força. A Catalunya 
trobem cinc Convention Bureau: a 
Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i 
Sitges. Aquest últim es va crear en el 
2004 i té setanta-sis associats, tant del 
propi municipi com de la resta de la 
comarca. Des de la seva fundació vetlla 
per a que Sitges es consolidi com a la 
primera destinació de Catalunya en 
turisme de negocis després de Barcelona, 
afavorint la millora dels serveis i de la 
imatge de la vila. 
_ La incidència de la crisi econòmica 
sobre el turisme de negocis està sent 
molt elevada, tot i que amb diferències: 
l’assistència a Congressos s’ha 
mantingut; per contra, les convencions 
d’empreses han caigut de forma molt 
destacada. La crisi tampoc és aliena a 
Barcelona, la qual ofereix preus molt 
competitius que fan reduir la demanda 
als municipis de l’entorn. 
_ Cal mantenir l’esforç per atraure 
turisme de negocis per raó de la seva 
capacitat de desestacionalització i alta 
capacitat econòmica. L’atractiu urbà de 
Sitges –i per extensió de la comarca- així 
com la multitud d’activitats culturals, 
lúdiques i gastronòmiques que promou 
l’oficina de turisme de Sitges fan de la 
comarca del Garraf un entorn altament 
competitiu per seguir atraient aquest 
segment turístic. 
 
 

OFERTA D’ALLOTJAMENT 

 
_ L’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona gestiona els parcs naturals 
del Garraf, Olèrdola i Foix,  un total de 
15.884 ha. del massís del Garraf i el seu 
entorn. 
_ El Parc del Garraf ocupa més de la 
meitat del territori de la comarca, amb 
una extensió de 12376 ha. Presenta un 
paisatge feréstec, valls estretes i grans 
barrancades i es troba pràcticament 
deshabitat. El Parc d’Olèrdola està situat 
als darrers contraforts del massís del 
Garraf, a la partió entre les comarques de 
l’Alt Penedès i el Garraf. Es caracteritza 
per la presència dominant de pinedes de 
pi blanc i una orografia relativament 
suau. El Parc del Foix és la zona humida 
més destacada del massís, del qual 
l’element central és el pantà inaugurat 
l’any 1928. 
_ La Xarxa de Parcs Naturals ha de vetllar 
per la conservació  dels espais naturals 
tot i fent-la compatible amb l’ús social i 
de lleure; les activitats en espais naturals 
han anat en augment en els darrers anys, 
amb conseqüències que posen en tensió 
les capacitats de gestió i econòmiques 
dels municipis, sovint poc poblats i amb 
pocs recursos, que formen part dels Parcs 
Naturals. El turisme de natura té, per 
tant, repercussions importants en la 
conservació dels espais, en les condicions 
socials i econòmiques dels municipis que 
el formen i en la gestió dels parcs, que 
cal adaptar als usos i activitats de lleure 
que es donen en l’espai. 
_ Aquests canvis en la gestió dels espais 
naturals i en la seva conservació també 
han de ser replantejats en relació al 
declivi del sector primari de Catalunya i a 
les seves pràctiques; molts nuclis rurals 
tendeixen a cercar rendes alternatives en 
el turisme. 
_ La majoria dels visitants dels Parcs 
Naturals (vora 150.000) provenen del 
Baix Llobregat (36%) i de Barcelona 
(30%). Els principals mitjans per accedir-  
hi són el cotxe (76%) o la bicicleta 
(13%). 
_ Les zones més visitades són: 
. Al Parc del Garraf el monestir budista de 
la Plana Novella, i la Pleta, on es troba la 
oficina d’informació. 
. Al Parc del Foix el Pantà, que és zona de 
pesca, el Castell de Penyafort i les fonts. 
. Al Parc d’Olèrdola la pràctica totalitat de 
les visites es centren en el conjunt 
monumental. 
_ Respecte de les motivacions, la majoria 
(el 60%) van a passejar-hi o d’excursió; 
el 40% també hi fan visites o activitats 
culturals i un 14% hi van a fer escalada o 
espeleologia.  
_Als tres parcs s’ofereixen els programes 
pedagògics i culturals “Viu el Parc”, el 
“Parc a taula” i els cicles de “Poesia als 
Parcs”. El Parc del Garraf, a més, disposa 
del programa “Coneguem els nostres 
parcs”. En concret el programa “Parc a 
Taula” informa dels restaurants, cellers i 
productes d’artesania inclosos dins els 
parcs. 

 
_ El Garraf té una llarga tradició turística, 
per bé que molt centrada en l’excel·lència 
de Sitges, amb una oferta de sol i platja 
de qualitat que s’ha aconseguit 
desestacionalitzar mercès al 
desplegament del turisme cultural i de 
congressos principalment, tal i com s’ha 
intentat desenvolupar en els punts 
anteriors. L’ Alt Penedès és la comarca on 
s’està desplegant la oferta enoturística; 
el Baix Llobregat ha desplegat en els 
darrers dos decennis una important 
oferta d’allotjaments vinculada tant a 
l’ampliació de la Fira i la millora de 
l’Aeroport, d’una banda, com de la 
millora molt significativa de la qualitat de 
les aigües de bany arrel de la posada en 
marxa de la Depuradora del Prat i de les 
millores en els espais naturals de la 
comarca (Parc Agrari del Llobregat i 
Delta). 

 
_ Globalment, tot i la puixança econòmica 
del turisme, la oferta hotelera de les tres 
comarques ha crescut moderadament i de 
forma molt concentrada al Baix Llobregat. 
Fets com la millora de les comunicacions 
amb Barcelona o la construcció de 
l’Autopista Pau Casals han tingut més 
incidència en la renovació i millora de 
l’oferta hotelera que no pas en l’augment 
de la capacitat tant al Garraf com a l’Alt 
Penedès. 
_ La força del creixement de l’oferta 
hotelera al Baix Llobregat cal vincular-la 
amb la posta en marxa de les rondes, que 
l’ha integrat funcionalment en la 
conurbació i la localització molt 
avantatjosa en relació a l’Aeroport i 
l’ampliació de la Fira a l’Hospitalet de 
Llobregat. 
_ L’estructura hotelera a 2010 estava 
composta de 173 establiments, dels quals 
més del 70% superaven les 100 places. 
Malgrat que en l’actualitat el Baix 
Llobregat disposa de més places hoteleres 
que el Garraf, Sitges segueix mantenint el 
lideratge en termes municipals, amb 
pràcticament el doble de places que 
Castelldefels. La línia costanera des de 
Vilanova i la Geltrú a Gavà acumula més 
del 50% de les places del conjunt de les 
tres comarques.  
 
_ Oferta hotelera del Garraf (2010): 
 
_ Garraf (2013): 63 establiments, 5408 
places; província de Barcelona 1122 
establiments, 126.075 places. En termes 
relatius, la oferta del Garraf és 
relativament petita: només el Maresme 
Nord (Calella, Pineda i Santa Susanna) 
més que triplica la oferta del Garraf. 
_ L’estabilitat en el número de places i la 
millora de la qualitat han estat la 
tendència en els darrers anys: en el 2005 
s’obrí un gran hotel de 5 estrelles a Sitges 
i han augmentat també les places de 4 
estrelles, mentre que les de les categories 
inferiors (sobretot 1 i 2 estrelles) van 
reduint el seu número de places. 
_ Sitges acumula el 89% de les places 
hoteleres; Vilanova, vora les 400 places, 
representa el 7% de la oferta comarcal; 
Cubelles 3%, Sant Pere de Ribes 1%. 
_ La tipologia dels hotels és 
predominantment de platja (el 95%) –per 
bé que amb l’especificitat de l’àmplia 
oferta Sitgetenca i Vilanovina- i el 5% 
restants urbans. 
_ Pel que fa al número de places que 
ofereixen els hotels, un 66% dels 
establiments tenen més de 100 places, un 
28% tenen entre 30 i 100 places i el 6% 
restant són hotels de menys de 30 places. 
 
_ Turisme Rural: la oferta al Garraf és 
de només 4 establiments- 2 a Canyelles 
(9 habitacions i 23 places) i 2 a Sant Pere 
de Ribes (13 habitacions i 25 places). 
En conjunt les tres comarques apleguen 
531 places i acumulen 40.000 
pernoctacions anuals, amb una ocupació 
mitjana de 75 nits, superior a la mitjana 
catalana. El turisme rural de les tres 
comarques es nodreix de tres grups de 
visitants: un terç són turistes actius 
(naturalesa) en bona part holandesos; un 
terç es vinculen a l’enoturisme i, per 
últim, un terç tenen com a motivació 
principal visitar Barcelona però alhora 
gaudint d’un allotjament i un entorn més 
tranquil. 
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_ Càmpings: els càmpings representen 
una part molt substancial de l’oferta 
d’allotjament a la comarca – vora 7.000 
places i defineixen de forma molt 
majoritària la oferta de Vilanova i la 
Geltrú i Cubelles, mentre que a Sitges, 
amb 1865 places, és minoritari en relació 
a les places hoteleres. Són per tant una 
activitat a tenir molt en compte en la 
programació turística, tant pel seu volum, 
com per la seva tradició a la zona, com 
per la seva acceptació, amb uns nivells 
d’ocupació relativament alts. D’altra 
banda són òbviament estacionals i uns 
destins madurs a renovar i connectar 
amb les noves ofertes turístiques. 
 
_ Càmpings del Garraf: A Cubelles La 
Rueda, de 1ª categoria i 1.025 places 
(35% de Residents de Temporada 
Complerta –RTC- i 65% de places 
turístiques- PT). A Vilanova i la Geltrú: 
Vilanova Park, de 1ª categoria i 2680 
places ( 22% RTC i 78% PT), Platja 
Vilanova, de 2ª categoria i 1275 places 
(80% RTC i 20% PT) i El Racó de Mar, de 
2ª categoria i 260 places (només RTC). A 
Sitges, càmping Sitges, de 2ª categoria i 
550 places (50% RTC i 50% PT) i El 
Garrofer, de 2ª categoria i 1315 places 
(80% RTC i 20% PT). En total les places 
turístiques són 3560, vora el 50% del 
total, concentrades als càmpings de 
menor dimensió. 
 
_ Altres formes d’allotjament: a 2010 
es comptabilitzaven un total de 542 
places, repartides entre Granges-escola/ 
Aules de Natura (24%), Cases de colònies 
(58%) i Alberg de joventut (18%) 
 
 

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR  

 
1) Una estructura empresarial 
tradicional: l’oferta d’allotjament i de 
restauració. Les activitats d’allotjament i 
restauració han estat tradicionalment en 
mans d’empreses familiars; algunes han 
esdevingut grups empresarials 
capdavanters com el grup Soteras a 
Castelldefels, que té com a buc insígnia 
l’hotel Rey Don Jaime amb palau de 
congressos propi. 
A Sitges s’han localitzat grups hotelers 
importants com el grup Melià, que 
gestiona el Palau de Congressos, i d’altres 
locals, com el grup Matas Arnalot que té 
com a vaixell insígnia el Gran Subur 
Marítim i que també es dedica a la 
restauració. Tant Soteras com Matas 
Arnalot, nascuts a principis del segle XIX, 
superen els cinc-cent treballadors entre 
negocis hotelers, de restauració i 
catering, i estenen les seves activitats 
molt més enllà de les seves respectives 
comarques. 
 

 
2) Multiplicitat d’organismes de 
promoció: a partir de 2012 l’Agència 
Catalana de Turisme organitza el territori 
en 9 zones geoturístiques (marques 
turístiques) a efectes de projecció i 
promoció de Catalunya en l’àmbit turístic 
nacional i internacional. Des de la seva 
posada en marxa, es fa una promoció 
conjunta de la zona a través d’una marca 
única, al marge de cadascuna de les 
marques pròpies de cada comarca. 
La nova marca turística anomenada 
Costa Barcelona engloba el territori de les 
antigues (i ara desaparegudes) marques 
Costa del Garraf i Costa de Barcelona-
Maresme. La marca representa les 
comarques del Maresme, Baix Llobregat, 
Alt Penedès i Garraf. Sorgeix com a 
resposta a la proposta del sector turístic 
de la zona, canalitzada per la Diputació 
de Barcelona, que plantejava la creació 
d’una marca turística comuna per a tota 
la costa de la província de Barcelona, 
amb l’objectiu de facilitar la promoció 
internacionals aprofitant el posicionament 
i el reconeixement turístic de què gaudeix 
la marca Barcelona. 
L’any 2010 les antigues marques 
turístiques Costa de Barcelona-Maresme i 
Costa del Garraf van sumar 1,7 milions 
de turistes estrangers (el 12% del total 
de Catalunya i tercera marca turística en 
volum a nivell català). Es van 
comptabilitzar 15 milions de 
pernoctacions (per sobre de la Costa 
Daurada i Tenerife, per exemple). 
 
_ Consorcis de Turisme: els consorcis 
comarcals de Turisme, constituïts als 
anys 1999-2000, són entitats 
participades público-privades. Tenen com 
a objectiu formular una oferta turística 
global a cada comarca per projectar la 
seva imatge exterior, facilitar el 
desenvolupament turístic i alhora 
contribuir al creixement econòmic del 
territori. 
Es tracta d’impulsar polítiques conjuntes 
en l’àmbit de la comarca, coordinar els 
interlocutors turístics per establir consens 
en totes les accions i per promoure la 
sensibilització de la societat respecte el 
fenomen turístic. 
L’impacte tant diferenciat per nuclis del 
turisme al Garraf, la potencialitat dels 
turismes més vinculats al territori, la 
possibilitat de col·laborar en xarxa de 
forma més estreta amb Turisme de 
Barcelona, conviden a reforçar els 
esforços del consell comarcal per 
aconseguir major compromís i implicació 
del món empresarial i fer plantejaments 
menys limitats estrictament al seu àmbit 
administratiu. 
Caldria arribar a un model de 
funcionament similar al de Turisme de 
Barcelona, en què la col·laboració 
público-privada és estreta i el lideratge 
en la gestió és privada. 

 
3) La complexa emergència 
d’empreses de serveis turístics: al 
voltant del sector s’han creat darrerament 
una sèrie d’empreses de serveis que es 
dediquen a impulsar visites i rutes 
culturals, ambientals i d’enoturisme 
guiades, així com de dissenyar ofertes 
específiques per col·lectius (tasts, cursos 
de cuina, cursos de cultura local, etc). 
Es tracta d’un sector emergent i molt 
dinàmic de petites empreses locals que 
acostumen a ser molt innovadores. El seu 
principal segment de mercat són les 
visites de particulars, de petits grups o 
empreses. Treballen per grups privats, 
però sobretot en la gestió de les visites 
guiades concertades amb els patronats de 
turisme municipals. Entre les principals de 
l’àmbit cal esmentar Triade, responsable 
de les visites de Vilafranca del Penedès, o 
Agisitges, que gestiona el bus turístic i les 
visites dels museus de Sitges. 
La supervivència d’aquest tipus 
d’empreses és vital per al 
desenvolupament de la comarca, amb 
capacitat d’atraure i fer tornar nous 
visitants a la comarca i generar una oferta 
turística àmplia i en constant renovació . 
L’ Administració, en un esforç per evitar 
favoritismes, tendeix a reduir les 
concessions administratives en la gestió 
de béns públics a un o dos anys, la qual 
cosa fa més difícil que aquestes empreses 
facin les inversions suficients com per 
desenvolupar el potencial turístic. Cal 
replantejar-se, doncs, l’abast de les 
activitats, la cooperació entre aquestes 
empreses de serveis i empreses de 
restauració, hostaleria i el paper de les 
Administracions locals.  
Les Administracions locals han de 
replantejar-se les condicions i durada de 
les concessions administratives, per tal d’ 
afavorir concessions més llargues que 
permetin un major desplegament de les 
inversions, la programació de les obres de 
millora i serveis dels recursos turístics 
(per exemple, obres a museus) i la seva 
capacitat d’esdevenir “primer client” per a 
iniciatives turístiques emergents. D’altra 
banda s’hauria de tenir en compte la 
presència d’empreses se serveis turístics 
locals en el desplegament de noves 
iniciatives turístiques que comprometin 
medis públics, doncs sovint són 
fonamentals per al manteniment de les 
inversions i per a la creació de massa 
crítica de visitants - usuaris dels nous 
recursos turístics. 
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_ La comparativa de les dades del 2008 
amb 2002 confirma la tendència a la 
centralització de l’activitat turística entorn 
Barcelona, ciutat que ha seguit 
augmentant de forma molt consistent els 
seus índex turístics i que, de retruc, 
impulsa els municipis més propers, 
especialment els que es troben en 
direcció a l’Aeroport. 
_ El Garraf – i especialment Sitges- 
mostra una situació molt consolidada i 
uns índex turístics estables, doncs el 
canvi de model turístic el va fer en els 
anys 90. Vilanova continua mostrant en 
la primera dècada dels 2000 una pèrdua 
de perfil turístic molt acusada. Per contra 
Sant Pere de Ribes els ha augmentat, 
començant així un tímid procés de 
descentralització de Sitges. 
 
 

 
_ A nivell del comarca (dades 2009) el 
turisme representaria l’11,2% del PIB i 
un 13,6% dels llocs de treball ( 
aproximadament 4.500 llocs de treball). 
 
_ Distribució sectorial: s’estima que la 
contribució al PIB i de llocs de treball per 
sectors correspon als següents valors: 
Hoteleria i restauració 30,4%, Comerç 
21,1%; Oci i cultura, 14,2%; Industrial 
8,8%; Serveis a les empreses 8,3%; 
Transport 5,6%; Serveis personals 4,4%; 
Construcció 3,3%; Sector Públic 3,3%; 
Primari 0,6%. 
 
_ D’altra banda cal considerar la 
importància que el turisme té en crear 
massa crítica per als serveis que rep la 
població existent, per exemple en el 
transport públic, en la producció agrària 
de qualitat i d’alt valor afegit, entre 
d’altres. 
 

IMPACTE SOBRE EL PIB I L’OCUPACIÓ ESCENARIS DE FUTUR 

 
_ No es disposa de taules input-output a 
nivell comarcal, de manera que s’han de 
fer extrapolacions a partir de les taules 
input-output catalanes per, a partir 
d’aquestes, estimar quina part del 
prioducte interior brut (PIB) comarcal i de 
l’ocupació depenen del turisme. 
 
_ Cal distingir entre tres tipus d’efectes a 
l’hora d’avaluar l’impacte econòmic del 
sector: 
 
. Efectes directes: són aquells que 
deriven directament de les entrades 
percebudes pels factors productius del 
sector com a conseqüència dels consums 
i despeses fets pels turistes. 
. Efectes indirectes: són aquells efectes 
que genera l’increment de l’activitat 
turística i la inversió relacionada sobre les 
activitats complementàries. 
. Efectes induïts: són els ocasionats per 
l’augment de l’activitat generada per la 
despesa de les persones vinculades 
directa o indirectament al turisme, és a 
dir, les activitats productives 
desenvolupades en base a la demanda 
que fan els residents a partir dels 
ingressos que obtenen dels salaris en les 
activitats turístiques i associades. 
 
_ S’ estima que en el 2009 l’impacte del 
turisme sobre el PIB de les tres 
comarques ascendia a 753 milions d’ 
euros. D’aquests, 527 M € correspondrien 
a efectes directes del turisme, 190 M € a 
efectes indirectes; els efectes induïts 
s’estimen en 273 M €. Dels efectes 
induïts només 36 M € es localitzarien dins 
l’àmbit d’estudi: de la resta prop de dues 
terceres parts es creen a Catalunya i 
l’altre terç correspon a béns i serveis 
produïts a  altres comunitats de l’Estat o 
a l’estranger. 
 

 
_ El Garraf és una comarca de llarga 
tradició turística que destaca en 
l’excel·lència de la seva oferta. Malgrat 
tot, el turisme és una de les primeres 
indústries mundials en constant canvi i 
carregat de noves ofertes, la qual cosa 
aconsella la innovació constant en la 
oferta. 
 
_ Canvis motivacionals dels turistes i 
dels visitants: els canvis motivacionals 
dels turistes i dels visitants apareixen en 
funció de l’aparició de nous hàbits socials 
i de les possibilitats de despesa de cada 
moment. El turisme de sol i platja ha 
estat el motor bàsic de l’expansió 
turística inicial de la comarca, i encara 
continua tenint un pes específic 
important si bé actualment els factors 
motivacionals s’han diversificat 
notablement en relació al periode del 
boom turístic dels seixanta i setanta. Des 
de l’inici del present segle el model 
tradicional de sol i platja s’estanca i la 
caiguda del turisme de segona residència, 
iniciada en la dècada dels 80, s’accelera. 
Per contra els segments de sol i platja 
actiu (combinat amb nàutica, entre 
d’altres), l’enoturisme popular, el turisme 
de natura i el turisme de negocis mostren 
un ascens constant, tant en visitants com 
en despesa turística (sobretot en 
despesa, doncs són segments de major 
valor afegit).  Tot i que el nombre de 
turistes vinculats als segments turístics 
de valor afegit és encara modest, la seva 
despesa és major a la del segment de sol 
i platja tradicional, i, a més, són els únics 
amb projecció de creixement en els 
següents anys. Cal doncs concentrar les 
inversions turístiques en els sectors 
emergents (en particular natura, turisme 
cultural, turisme actiu i enoturisme) 
sense deixar de banda el manteniment 
de les infraestructures de sol i platja, que 
són la columna vertebral de la oferta i la 
demanda turística de la zona. 

 
_ A partir dels impactes actuals del 
turisme sobre PIB i ocupació comarcals, 
s’han dissenyat uns escenaris de futur per 
a valorar quin pes podria adquirir el sector 
a l’any 2020. El model de prospectiva no 
pretén “endevinar” el futur del sector sinó 
ser capaç d’incorporar factors, variables i 
incerteses a una anàlisi de diversos futurs 
possibles que estaran condicionats per les 
actuacions i polítiques actuals. Les 
“imatges” que es van obtenint de 
futuribles, doncs, tenen l’avantatge de 
poder orientar la presa de decisions en 
funció dels diversos interessos i 
sensibilitats. 
 
_ S’opta per la definició de tres escenaris 
alternatius: l’escenari proactiu, l’escenari 
tendencial i l’escenari exògen. 
 
1) L’escenari proactiu inclou els 
projectes i iniciatives en curs, i alhora la 
consideració de que els territoris entorn el 
Garraf operen de forma coordinada en la 
definició de la seva oferta, la qual cosa 
permet captar més despesa dins l’àmbit i 
utilitzar la força de la ciutat de Barcelona 
com a destinació turística per atraure 
visitants. Aquest seria l’escenari de 
màxims, aquell que defineix les 
potencialitats de l’àmbit. 
 
_Turisme de sol i platja: la construcció 
de la nova planta hotelera en estudi a 
Vilanova i la Geltrú, que complementi 
l’excel·lent activitat dels càmpings pot 
permetre estendre la temporada turística i 
reforçar la despesa turística dels nous 
visitants a una ciutat amb baix ambient 
turístic malgrat les seves condicions 
climàtiques, de platja, d’oferta urbana i 
cultural. 
 
_ Turisme vitivinícola: la xifra actual de 
visitants de la Ruta del Vi i del Cava ja és 
força important ( vora 500.000 visitants) 
però el nivell de despesa és encara molt 
baix doncs el model actual, que es podria 
denominar popular, està més pensat per 
generar visites als grans cellers que no en 
fixar pernoctacions i posar èmfasi en el 
vessant cultural i glamurós d’aquest tipus 
de turisme. Cal que els petits cellers es 
centrin en l’atracció d’aquest segment de 
major valor afegit, ampliant la oferta 
d’allotjaments rurals de qualitat per 
procurar perllongar les estades dels 
visitants i vincular l’oferta hotelera urbana 
i de restauració de més qualitat a aquest 
segment turístic. Les iniciatives 
museístiques ja iniciades a l’Alt Penedès, 
com el Vinseum de Vilafranca del Penedès 
o la Fassina de Sant Sadurní d’Anoia han 
de permetre l’augment del turisme 
enològic més entès, a imatge del 
desenvolupament de l’enoturisme de la 
Rioja. 
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1) Escenari proactiu (continuació): 
 
_ Turisme de natura: Amb 150.000 
visitants anuals en el conjunt dels parcs, 
el gran esforç dut a terme per la 
Diputació de Barcelona per ordenar i 
equipar els parcs naturals permet als 
visitants gaudir de la natura i el patrimoni 
cultural en unes condicions excel·lents 
vora altres ofertes. La millor 
interconnexió entre els parcs, fruit de 
l’ampliació de les àrees de protecció, la 
millora dels accessos, les noves 
inversions en valorització del patrimoni i 
el desplegament d’activitats de les 
empreses de serveis turístics poden 
permetre treure major partit d’aquest 
segment en ascens i, fins i tot, generar 
pernoctacions – per exemple, vinculades 
a la pràctica del cicloturisme de nord-
europeus, com passa ja de forma molt 
notable a les Illes Balears. 
_ Turisme de lleure:  El sorgiment 
d’una oferta variada d’activitats populars i 
culturals ja consolidades té una gran 
capacitat per atraure visitants (700.000 
visitants anuals en els principals 
esdeveniments) i, fins i tot, generar 
pernoctacions. 
_ Turisme cultural i d’esdeveniments: 
la comarca té una variada oferta de 
museus i sobretot d’esdeveniments. Els 
de Sitges generen un nivell de despesa 
per càpita superior a la resta; l’augment 
d’aquest segment es vincula a l’activació 
de les iniciatives previstes a Vilanova i la 
Geltrú. 
_ Turisme de negocis i convencions: 
és una activitat recolzada en la oferta 
hotelera de creixent qualitat i la presència 
de dos palaus de congressos, un a Sitges 
i un altre a Castelldefels. És d’esperar que 
amb la superació de la crisi econòmica es 
recuperin –i millorin- les xifres de 2008. 
 
_ L’escenari proactiu posa l’accent en 
Vilanova i la Geltrú de la qual es pot dir 
que encara té un desenvolupament 
turístic incipient i que s’hauria de 
concretar en un increment de places 
hoteleres, fins a triplicar-la. A més llarg 
termini el soterrament de la via fèrria 
tant a Vilanova i la Geltrú com Sitges 
haurien de permetre reformulacions de 
l’oferta també a Sitges i un augment 
potencial dels visitants d’un dia. Els 
segments de turisme complementaris al 
sol i platja haurien d’afavorir també el 
reforç de l’estructura hotelera i de 
restauració a l’interior de la comarca.   El 
conjunt de les previsions convida a  
pensar a 2020 en un augment del 20% 
de les places hoteleres i d’ allotjament 
rural ( un total de 1000 de les quals 500 
a Vilanova i la Geltrú); l’augment de 
visitants d’un dia també seria del 20%, i 
l’augment de despesa podria créixer un 
5% en termes reals. 
 

 
_ El creixement de pernoctacions i de 
visitants d’un dia es veurà, en part, 
compensat pel previsible descens de la 
segona residència. La nova etapa d’ajust 
de l’economia catalana i espanyola 
impulsarà una reducció addicional de les 
segones residències, que acabaran tenint 
un paper més marginal  i més en àmbits 
de metropolització. Les previsions dels 
propers anys quant a despesa és que 
aquestes es mantindran en termes reals, 
no pel seu potencial de creixement sinó 
per la seva conversió, en part, com a 
infraestructura turística de lloguer “entre 
particulars” i per internet (model 
Interhome, Airbnb). 
 
Principals resultats de l’escenari 
proactiu: l’augment turístic considerat 
en el periode 2010-2020 implicaria una 
contribució al PIB comarcal del 13,6% 
(respecte de l’11,2% actual) i la creació 
de vora 1.000 nous llocs de treball a la 
comarca, passant dels 4.500 llocs de 
treball actuals a 5.500. Atesa la capacitat 
multiplicadora del sector turístic, 
valorada en el Garraf en 1,43, aquest 
creixement podria induir fins a 430 llocs 
de treball suplementaris sobretot en els 
serveis (particularment comerç i 
transports). Són augments molt 
considerables, especialment en un 
moment com l’actual en que s’està 
produint un important procés de 
renovació i reestructuració de la base 
productiva a escala global; d’altra banda 
molts dels nous llocs de treball s’adapten 
al perfil dels demandants d’ocupació 
comarcals. L’escenari proactiu posa en 
relleu la importància i el potencial que 
representa per a la comarca que Vilanova 
i la Geltrú incorpori els projectes turístics 
a la seva activitat. 
 
2) Escenari tendencial: l’escenari 
tendencial proposa que es manté la 
tendència registrada entre 2002 i 2008 
en l’evolució del sector turístic a la 
comarca, amb un ritme d’implementació 
de nova oferta turística (i renovació) 
similar. El periode 2002-2008 va estar 
caracteritzat per la estabilitat i millora de 
la oferta en un entorn de fort creixement 
tant al Baix Llobregat com particularment 
a Barcelona; malgrat tot es va registrar 
un descens del pes específic de la 
contribució de la segona residència que 
s’ha de seguir notant fins a 2020. El 
creixement previst en aquest escenari 
(aproximadament del 2,6% anual) 
permetria el manteniment dels actuals 
llocs de treball o petits auments vinculats 
a oferta de serveis més específica; el 
creixement considerat, similar al de 
l’economia catalana, implicaria que a 
2020 la contribució sectorial al PIB seria 
similar a l’actual. 
 
 

 
3) Escenari exogen: es concep com a 
escenari de control. Es considera que la 
oferta turística actual de la comarca es 
manté sense canvis, si bé considerant els 
efectes exogens que el creixement de 
l’Aeroport i la proximitat a Barcelona 
poden tenir sobre la comarca. En aquest 
cas els resultats del model implicarien un 
creixement del 1,2% anual (per un 2,6% 
en l’escenari exogen i un 5,4% en 
l’escenari proactiu). En quant als llocs de 
treball l’atonia del sector es podria arribar 
a traduir en una reducció superior als 300 
llocs de treball (inclosos els causats pels 
efectes induïts). La contribució sectorial al 
PIB també es reduiria proporcionalment, 
per passar a estar per sota del 10,5%, per 
raó del major impuls d’altres sectors 
econòmics en el mateix periode. 
 
. En conjunt els escenaris posen en 
evidència la importància de multiplicar els 
esforços de públics i privats en el 
manteniment i millora de l’oferta turística 
comarcal: la emergència de nous destins 
turístics, d’una banda, i els canvis 
motivacionals dels turistes i dels visitants, 
d’altra, aconsellen introduir constants 
innovacions en la oferta turística 
(particularment en la programació 
d’activitats i serveis) per tal de no patir la 
tendència a la baixa dels destins madurs. 
 
. L’excel·lència de Sitges, el potencial a 
desenvolupar de Vilanova i la Geltrú i la 
capacitat conjunta de la comarca per 
adaptar la oferta als segments turístics de 
major creixement atorguen al Garraf la 
possibilitat d’augmentar el seu sector 
turístic en un 20% en els propers sis anys. 
El reforç de la governança i de la 
implicació del sector privat en el Consell 
Comarcal, així com la maximització de les 
sinergies entre els municipis i de la 
comarca amb les iniciatives de les 
comarques properes és clau per a 
concretar l’escenari proactiu. 
 
. Tots els escenaris s’han dissenyat 
considerant creixements anuals propers a 
l’1,5% del PIB en el conjunt de l’economia 
catalana. Diferents creixements de 
l’economia catalana tindrien també 
impactes sobre els escenaris previstos, si 
bé en qualsevol cas es mantindria el 
diferencial entre ells. Val a dir, però, que 
mostren la importància d’implementar una 
estratègia adequada en el sector turístic 
en una època que estarà encara 
caracteritzada per les incerteses sobre 
l’estructura productiva. 
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_ Motors d’expansió del turisme: Els 
atractors turístics d’una zona no són 
suficients per treure un profit econòmic i 
social si no es compta amb unes 
bones comunicacions i una imatge 
potent. L’esplendor turístic de Sitges de 
finals del s.XIX  no hauria estat possible 
sense el modernisme i una connexió 
ferroviària amb Barcelona. El boom de 
Castelldefels i del Baix Penedès d’ença els 
anys seixanta no es concep sense la 
construcció de l’autovia. Igualment l’èxit 
internacional de la ciutat de Barcelona no 
hagués estat igual sense els Jocs Olímpics 
o sense l’ampliació de l’aeroport. 
 
Cal una adaptació continuada a les 
noves demandes. Per exemple, l’antiga 
oferta d’acampada popular ha esdevingut 
amb el temps una oferta de sol i platja de 
moda. Aquesta transformació no hagués 
esta possible sense la millora de la 
qualitat de les aigües de bany i de 
l’equipament de les platges i la creació de 
passeigs marítims ben equipats. 
 
La demanda turística dels anys setanta i 
vuitanta, molt centrada en el recurs de 
sol i platja, afavoria una oferta 
territorialment dispersa. A partir dels Jocs 
Olímpics de 1992, amb l’eclosió del 
turisme urbà, l’oferta hotelera ha tendit a 
concentrar-se a Barcelona a prop dels 
recursos turístics. La inflació de preus 
immobiliaris que aquest procés ha 
generat ha impulsat les noves 
implantacions hoteleres cap a les noves 
promocions urbanístiques en zones 
perifèriques, buscant sobretot la 
proximitat a l’Aeroport i a l’ampliació de 
la Fira a l’Hospitalet del Llobregat. 
Aquesta dinàmica ha afavorit algunes de 
les ciutats del Baix Llobregat més 
properes, que han vist augmentar 
espectacularment el seu equipament 
hoteler, tot i que en general es tracta 
d’uns turistes que es limiten a pernoctar-
hi i, per tant, deriven gran part de la seva 
despesa als entorns turístics de 
Barcelona. 
 
Atès l’ampli recorregut que se li reconeix 
al turisme urbà i que els atractius de 
Barcelona són consistents, tot fa pensar 
que el nombre de turistes continuarà en 
augment en la dècada 2010-2020. La 
consolidació de l’AVE i de la oferta de vols 
des de i a l’Aeroport, conjuntament amb 
una oferta hotelera de gran qualitat, són 
els motors que l’impulsaran. Aquest 
procés garanteix d’alguna manera la 
continuació de l’expansió hotelera al seu 
entorn. Però el Garraf ha d’aspirar a més 
que al fet de donar allotjament.  

 
_ Reptes i oportunitats pel territori: 
la fortalesa del creixement turístic de la 
ciutat de Barcelona convida al seu 
Patronat de Turisme a pensar formes 
d’esponjament dels més de 200.000 
visitants que la ciutat rep diàriament. El 
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat 
preveu inversions dins la pròpia ciutat 
per atraure els visitants a zones menys 
centrals, però també considera la 
possibilitat de derivar part d’aquesta 
demanda a àmbits propers (com, per 
exemple, a la marca Costa Barcelona) de 
turistes que passarien més temps al 
territori i visitarien puntualment 
Barcelona. Cal repensar la oferta per 
aquests col·lectius i la seva 
comercialització en col·laboració amb 
Turisme de Barcelona. 
 
_ El pes econòmic de l’activitat: el 
sector turístic representa l’11,2% del PIB 
i genera fins a 4.500 llocs de treball a la 
comarca. Davant les dificultats que 
presenten altres sectors econòmics “de 
base” (aquells que són capaços d’atraure 
despesa des d’altres àmbits territorials), 
indústria i sobretot construcció, cal 
esmerçar esforços en un sector que és 
clau per a la resiliència comarcal 
(capacitat d’adaptació davant de canvis 
negatius). Es calcula que la despesa 
turística es distribueix aproximadament 
en un 50% provinent de turistes- 
pernoctadors, en un 25% en els visitants 
d’un dia i en el 25% restant en 
l’aportació de la segona residència. El 
creixement econòmic del sector, malgrat 
la crisi econòmica dels darrers anys, ha 
estat molt positiu, en part pel paper de 
Barcelona i l’Aeroport. 
 
_ Escenaris de futur: cal prendre en 
consideració per al disseny dels escenaris 
de futur la tendència a la baixa de la 
segona residència, la estabilització i fins i 
tot certa baixada del segment turístic de 
sol i platja tradicional i l’empenta de nous 
segments turístics – sol i platja actiu, 
turisme cultural, enoturisme, turisme de 
natura principalment. La oferta és 
desigual per a cada segment i municipi. 
En tant que destí madur, la manca de 
noves inversions i activitats comportaria 
la pèrdua de part de la seva activitat 
turística que ni tan sols els efectes induïts 
per la puixança de Barcelona i de 
l’Aeroport aconseguirien compensar 
(escenari exogen). L’escenari tendencial, 
el definit pel manteniment del volum de 
les inversions i accions actuals en turisme 
permetria el manteniment de la seva 
contribució al PIB comarcal i dels llocs de 
treball. Però el Garraf té un gran 
potencial turístic, que en cas de 
desenvolupar-se en els propers sis anys 
podria concretar-se en una augment de 
dos punts i mig en la seva contribució al 
PIB comarcal i la creació de fins a mil 
llocs de treball suplementaris. 

 
_ Potencials turístics de la comarca: 
Els potencials detectats en la comarca són 
de forma particular l’activació turística de 
Vilanova i la Geltrú i la creació d’oferta 
complementària a l’interior de la comarca, 
que podrien permetre augmentar fins un 
20% el número de places hoteleres i 
d’allotjament rural, i permetre aconseguir 
un augment del 5% de la despesa mitjana 
turística actual. S’estima que a més dels 
mil nous llocs de treball que es podrien 
crear a través de l’activació d’aquests 
potencials, s’induiria la creació de fins a 
430 llocs de treball suplementaris. 
 
_ Un sector de base que dona 
oportunitats als desocupats de la 
comarca: la superació de la crisi 
econòmica passa necessàriament per 
millorar la presència d’activitats 
econòmiques de base que substitueixin el 
sector immobiliari, les quals es 
caracteritzen per la capacitat d’atraure 
inversió i despesa d’altres territoris i, per 
tant, es comporten com a activitats 
exportadores. El turisme és el principal 
sector exportador de la economia 
catalana; d’altra banda, l’esforç de 
regeneració de l’economia que ens 
veurem obligats a dur a terme en els 
pròxims anys i l’activació de la oferta 
turística complementària comportarà 
probablement un augment del turisme de 
proximitat del que la comarca se’n pot 
beneficiar; molts dels perfils laborals que 
la nova ocupació turística demandarà 
poden ser coberts, mitjançant la formació 
adient, per desocupats de la comarca. 
 
_ Millorar la participació público-
privada i la coordinació entre 
territoris: les noves formes de turisme 
emergent tindran segurament motivacions 
més diverses; per tant, demandaran una 
oferta menys genèrica i més 
personalitzada i alhora tindran més 
capacitat de generar sinergies entre 
actors i territoris menys acostumats a 
treballar de forma conjunta en l’actualitat. 
Aquestes tendències demanden una major 
coordinació i col·laboració territorial, la 
lectura de les oportunitat més enllà dels 
límits administratius per part de les 
corresponents administracions públiques 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Patronats) i un reforç de la interrelació i 
lideratge público-privats per tal d’assolir 
els milllors resultats. 
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2011 TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

 Node Garraf Agència de Desenvolupament 

TAULA D’ INFRAESTRUCTURES D’ACOLLIDA EMPRESARIAL 

 
 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 (continuació) 

IMPULS D’ACTIVITATS DE CAPTACIÓ I 
DINAMITZACIÓ DE NOVES INVERSIONS 
EMPRESARIALS I GESTIÓ CONCERTADA 
DELS PROJECTES ESTRATÈGICS 
COMARCALS 

Àmbit Formació Captació i dinamització de noves 
inversions empresarials 
 
_ Programa comarcal “Invertir al Garraf / 
Invest in Garraf” 

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

Àmbit Coordinació i Cooperació 

 
_ 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. 
 

 
_ 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. 
 
_ Procurar que els programes de 
formació dels centres estiguin més 
enfocats als segments empresarials 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. 

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 

Àmbit Coordinació i Cooperació Internacionalització de les empreses i 
foment de l’exportació 

 
_ 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. 
 
_ Estructurar i identificar els serveis 
d’acompanyament, assessorament i 
formació per millorar les capacitats 
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. 
 

IDENTIFICAR I RESOLDRE NECESSITATS DE 
SERVEIS EMPRESARIALS NO COBERTS I 
ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
EMPRENEDORIA 
Sensibilització de la població per 
promoure els valors de l’emprenedoria 

 
_ 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. 
 
_ Accions destinades a fomentar el treball 
en xarxa per la captació de congressos, 
fires i altres esdeveniments al Garraf. 
 
_ Impulsar xarxes de cooperació entre les 
micro-empreses 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 
tècnics – quinaris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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 
d’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). 

 
_ Accions per implantar a la comarca del 
Garraf a centres d’ investigació i innovació 
vinculats a grans empreses i universitats:  
 
_Accions per Formació en valors 
emprenedors,competències emprenedores 
i la cultura del risc entre el més joves.  

 
_ Participació en el projecte pilot 
“L’empresa a prop” en l’ FP de la 
Generalitat. 
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(Se09)  2012  ACORDS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF (2) 
2011 TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

 Node Garraf Agència de Desenvolupament 

TAULA DE TURISME 

IDENTIFICACIÓ I IMPULS DE NOUS 
EQUIPAMENTS TURÍSTICS COMARCALS 

 
SEGMENTS TURÍSTICS IDENTIFICACIÓ I IMPULS DELS 

PRODUCTES TURÍSTICS 

Recursos del Turisme actiu-natura Productes natura 

 
_ 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 
 

Recursos del Turisme de sol i platja Productes Marina 

 
_ Desenvolupar nous equipaments 
comarcals que reforcin el sector turístic 
comarcal: 
 
_ 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 . 
_ 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. 
 

IDENTIFICACIÓ I IMPULS DE PROJECTES 
TURÍSTICS 

 
_ Identificar els 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... 
 

Recursos del Turisme Cultural Productes Art i Cultura 

 

_ 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. 
 

PLA DE FORMACIÓ PELS PROFESSIONALS 
DEL SECTOR TURÍSTIC 

 

GOVERNANÇA COMARCAL DEL TURISME 

 
_ 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 

Recursos del Turisme esportiu Productes creuers i navegants 
 
_ 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. 

 

 

 
_ 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. 
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(Se09)  2012  ACORDS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF (3) 
2011 TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

 Node Garraf Agència de Desenvolupament 

TAULA DE TURISME (continuació) 

 
SEGMENTS TURÍSTICS IDENTIFICACIÓ I IMPULS DELS 

PRODUCTES TURÍSTICS 

 
Recursos del Turisme gastronòmic Productes gastronomia 

  
_ 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”. 
 

 
 Productes Enoturisme 

   
_ 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 
món 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. 

TAULA DE RECURSOS ENERGÈTICS 

 PROPOSTES ACCIONS ESTRATÈGIQUES FORMACIÓ 

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

MOBILITAT 

 
_ Propiciar l’explotació dels recursos  
energètics vinculats al territori (biomassa 
forestal, residus, sol i vent). 
_ 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 socioeconòmic a nivell 
comarcal. 
_ Planta de biogas FORSU (fracció 
orgànica de residus urbans). 
_ Crear un centre d'informació de la 
ciutadania en l'àmbit d'energia amb una 
"fira permanent“. 
_ Us tèrmic de la biomassa dels boscos 
de la comarca. 
_ 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 fotovoltaiques 
en les cobertes municipals,  
 
_ Impulsar una agrupació d’empreses 
locals vinculades a l’eficiència energètica i 
les energies renovables. 

 
 
_ Accions de Mobilitat pel Garraf:  
 
_ Crear una pàgina web conjunta de 
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. 
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(Se09)  2012  ACORDS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF (4) 
2011 TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

 Node Garraf Agència de Desenvolupament 

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

ENERGIA TURISME FORMACIÓ 

 
_ Anàlisi dels consums energètics públics 
del Garraf 
_ Energies renovables: Pla per l’ús tèrmic 
de la biomassa del Parcs gestionats per la 
DIBA (Olèrdola, Garraf i Foix) 
_ Pla de reactivació d’empreses 
instal·ladores: Rehabilitació Edifici 
Residencial i equipament hoteler o públic 
_ Impulsar una Xarxa d’empreses per 
l’eficiència energètica i EE.RR. 
 

 
_ Impuls dels Clubs de Producte 
 
_ Pla per la creació/impuls de productes 
turístics de Natura 
 
_ Implantació i promoció d’un sistema de 
Qualitat per les empreses turístiques 
 
_ Promoció i comercialització a nivell 
comarcal 

 
_ Pla d’impuls d’accions Formatives 

SERVEIS MUNICIPALS INFRAESTRUCTURES D’ACOLLIDA PORTS 

 
_ Inici grups de treball Escoles Bressol 
 
_ Crear el grup de treball sobre 
OOMM'2013 
 
_ Inici grups de treball Cultura 
 
 
 
 

 
_ Creació Comissió de Regidors de 
promoció econòmica i agents econòmics 
_ Campanya per impulsar / reforçar 
xarxes de cooperació entre les micro-
empreses i els autònoms. 
_ Projecte Internacionalització Empreses 
del Garraf 
_ Programa “Invertir al Garraf / Invest in 
Garraf” (Serveis d’acollida empresarial) 
 

 
_ Projecte perquè el Port de VNG/Garraf 
es transformi en una terminal de creuers 
turístics 
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(T01)  2003  ESTRATÈGIES PER AL GARRAF 2003-2011 
 Joaquim Clusa?, CPSV-Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2003 

PROGNOSI QUALITAT MEDIAMBIENTAL 
(continuació) 

INFRAESTRUCTURES ECONÒMIQUES I 
SOCIALS 
 
_ Incubadores econòmiques, socials i 
culturals 

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

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

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

DIAGNOSI MODEL TERRITORIAL 

 
_ 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. 
_  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 per al Port de 
Vilanova 
_ Unificar les zones tarifàries de la 
comarca en el transport públic 
_ El bus Vilanova-Vilafranca és prioritari 
 
 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA I RENDA 

 
_ Model territorial desequilibrat entre 
activitat econòmica i residència, cal 
procurar reduir l'actual desequilibri. 
 
_  Revisar el model comarcal en base als 
sistemes urbans 
 
_ Necessitat de planejament a escala 
comarcal, en el que es coordinin els plans 
locals 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ Incorporar urbanísticament i 
funcionalment Sitges al sistema urbà per 
aportar major massa crítica 
 

 
_ Estratègia productiva diversificada 
basada en la qualitat ambiental i urbana 
per no morir d'èxit 
_ Cal promocionar l'activitat econòmica 
neta de tot tipus, potenciant la seva 
ubicació en la “creu del Garraf” 
_ Cal reforçar la gestió comarcal del sòl 
d'activitat econòmica. 
_ Cal millorar la qualitat de les zones 
industrials actuals 
_ Cal potenciar la imatge de marca en el 
turisme de Sitges-Garraf 
_ Cal la centralització urbana catalitzada 
per l'activitat comercial 

EQUIPAMENTS SUPRAMUNICIPALS GOVERN DEL TERRITORI 

_ Manquen centres per a la tercera edat 
 

HABITATGE 

 
_ 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 
 
_ El territori metropolità s'homogeneitza: 
“més de tot en totes parts” i, per tant, no 
s'esperen escenaris alternatius d'activitat 
econòmica 
 
_ Existeixen desequilibris reals entre els 
potencials residencials i d'activitat (baixa 
autocontenció laboral) 
 
_ El Garraf és una comarca integrada 
físicament i funcionalment a la RMB, però 
amb possibilitats d'identificar-se amb un 
sistema urbà propi. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ Es produeix una fuga important de 
despesa comercial a Vilanova i la Geltrú 
(18%), Sitges (33%) i Sant Pere de Ribes 
(19%) 

QUALITAT MEDIAMBIENTAL 

 
_ Cal obtenir sòl a protegir a partir dels 
instruments urbanístics, com ja s'ha fet a 
Sant Pere de Ribes 
_ Integrar les xarxes de camins PR i GR 
_ 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 incrementar les càrregues 
urbanístiques per a la construcció de la 
ciutat pública: habitatge assequible, 
finançament addicional del transport 
públic 
 
_ 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 redactar Plans d'Actuació 
Urbanística que compactin el creixement 
prioritari i reservin sòl per al futur 

 
_ Govern (construcció social) del territori 
a través de la construcció de “xarxes de 
confiança” 
 
_ 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 
 
_ Cal recercar consensos sectorials per a 
la construcció de teixit social cooperatiu 
intermunicipal 
 
_ 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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(T02)  2004  DIAGNOSI ESTRATÈGICA TERRITORIAL PER LA COMARCA DEL GARRAF  (1) 
(EN EL MARC DE LA DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL PACTE TERRITORIAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DEL GARRAF) 

Ricard Pié i Josep Maria Vilanova. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2004 

DIAGNOSI 

DINÀMICA POBLACIONAL DINÀMIQUES MACROECONÒMIQUES DEBILITATS I POSSIBLES AMENACES 

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

 
_ Pes reduït de les activitats industrials 
en la formació del PIB del Garraf i domini 
del sector Serveis (i construcció) 
_ Durant el període 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 
_ 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 
_ En el període 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 
_ 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 
ràtios de Tarragonès i Baix Penedès 
_ 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 
 

DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL DINÀMIQUES TERRITORIALS 

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

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

 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ La major part de les activitats presents i 
atretes demanden una reduïda qualificació 
professional com indica el baix valor afegit 
per càpita comarcal 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
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(T02)  2004  DIAGNOSI ESTRATÈGICA TERRITORIAL PER LA COMARCA DEL GARRAF (2) 
(EN EL MARC DE LA DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL PACTE TERRITORIAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DEL GARRAF) 

Ricard Pié i Josep Maria Vilanova. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2004 

ESTRATÈGIES I MESURES 

ESTABLIR ESTRATÈGIES A NIVELL 
COMARCAL ESTRATÈGIES (continuació) MESURES 

 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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. 
 

PRINCIPALS EIXOS D'ACTUACIÓ 

 
_ 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 
 
_ 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 
 

ESTRATÈGIES 

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

 
_ (Estratègies clúster): 
 _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 
 
_ Cal establir estratègia 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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) 
 
_ S'han de trencar i revertir les actuals 
dinàmiques desequilibradores observades 
en l'ús del territori: 
 
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 
 
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 
 
_ 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. 

 
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 
 
OBJECTIUS (1): fomentar i engrandir la 
base econòmica comarcal- exportació de 
bens i serveis- i la generació de llocs de 
treball de qualitat 
 
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 
 
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; 
 
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 
 
4)Fomentar i afavorir la connectivitat i 
accessibilitat intermunicipal mitjançant 
una bona dotació de transport col·lectiu 
intracomarcal 
 
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. 
 
_ L'organisme conjunt de gestió de sòl pot 
estar obert a altres administracions (RMB, 
Diputació, Generalitat...) així com a 
entitats financeres 
 
_ 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 
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(T03)  2005 L’ARC METROPOLITÀ: LA NOVA REALITAT TERRITORIAL (1) 
Conferència d’Alcaldes de l’Arc Metropolità de Barcelona, Martorell, 2005 

RECULL DE CONTINGUTS 

L’ARC METROPOLITÀ LA JORNADA DE MARTORELL 
(continuació) 

LA JORNADA DE MARTORELL 
(continuació) 

 
_ Els municipis que formen l’arc 
metropolità de Barcelona – Mataró, 
Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú- convocaren per primera vegada 
en assemblea als 80 municipis que es 
troben en el seu radi d’influència, mostra 
de la importància que aquest col·lectiu té 
en la governabilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. La 
conferència d’Alcaldes de 2005 esdevé un 
punt de partida per a la formalització del 
grup i obtenció de “veu i vot” no només 
en la configuració de la nova regió sinó 
en la configuració de llur govern. 
 

LA JORNADA DE MARTORELL 

 
_ Celestino Corbacho, President de la 
Diputació de Barcelona: En relació a 
les reformes en el segon nivell de 
l’administració, cal primar la capacitat de 
gestió per donar resposta a les demandes 
creixents dels ciutadans i augmentar el 
seu nivell de benestar. Per tant, és 
legítim que els municipis de l’Arc 
Metropolità aspirin a participar en la 
planificació del seu futur en una taula 
institucional on es representin tos els 
nivells administratius i es parli de tot 
tipus de serveis socials, en especial 
transport, medi ambient i habitatge. 
 
_ Joan Trullén, Secretari d’Estat 
d’Indústria: L’Arc Metropolità esdevé 
crucial per les economies catalana i 
espanyola.  
 
La tradició territorial de govern s’arrela 
en economies tancades, autarquia i 
suficiència. Aquesta situació és 
diametralment oposada a l’economia 
contemporània, basada en els rendiments 
creixents i un món globalitzat. Davant 
d’aquesta realitat es generen economies 
d’aglomeració, vistes com a font de 
problema, i economies en xarxa, 
alternatives a la ocupació sistemàtica del 
territori.  
 
En la seva tesi sobre l’Arc tecnològic, 
Trullén identifica i avança que cal 
entramar els 7 pols (les ciutats de l’Arc) i 
8 corredors (incloent el de Caldes) 
estructuradors del territori. Al mateix 
temps remarca la importància de 
Barcelona com a eix articulador de la 
xarxa, doncs en el segle XXI el discurs 
econòmic deixa de confrontar ciutat 
central i metròpoli.  
 

 
(Joan Trullén, continuació)  
 
_ En dades, constata que l’Arc Tecnològic 
experimenta un augment de població del 
30,2% entre 1991 i 2004 i que la 
població assalariada augmentaria en el 
mateix periode un 59,1%. En relació a la 
estructura de la població assalariada, 
Trullén constata que existeix un procés 
de terciarització en termes relatius. 
 
_ La tendència a la terciarització de l’Arc 
Metropolità (i, en conjunt, de la Regió 
Metropolitana)  esdevé un problema 
estratègic a solucionar conjunt a tota la 
economia espanyola: cal augmentar la 
capacitat competitiva industrial per 
compensar la balança d’importacions. 
 
_ Cal destacar la importància de 
l’orientació econòmico-territorial de la 
política industrial, infrastructures per la 
connexió de pols i millora de les xarxes 
transversals, polítiques de sòl adreçades 
a l’economia i foment de l’economia del 
coneixement. 
 
_ Ricard Pié, catedràtic d’Urbanisme i 
autor de l’estudi “La Realitat 
Territorial de la Segon Corona 
Metropolitana”: cal superar la falsa 
dialèctica entre el projecte 
metropolità i el sistema de ciutats, 
afrontar amb visió de conjunt la dispersió 
urbana i industrial i per últim repensar 
els efectes de les grans infrastructures 
estructuradores del territori. 
 
_ Josep Roca i Joaquim Clusa, autors 
de l’estudi “El potencial urbanístic de 
la Regió Metropolitana de 
Barcelona”: dues terceres parts del 
potencial urbanitzable es troben en 
l’Arc Metropolità, un total de 14.000 
ha. de les quals alertà d’un predomini 
residencial (56%) front els generadors 
d’activitat econòmica (37%), un fenomen 
comú quan més gran és la distància a 
Barcelona dins la Regió. D’acord amb les 
previsions de creixement estipulades, hi 
ha sòl programat per a cobrir les 
necessitats de 31 anys en activitats 
econòmiques i 17 en usos residencials. 
 
_ Tomàs Font i Alfredo Galán, autors 
de l’estudi “l’Arc metropolità de 
Barcelona: Formes Jurídiques”: cal 
trobar fórmules associatives simples, 
flexibles i que no condicionin futures 
organitzacions territorials. En aquest 
sentit aposta per la “comunitat de 
municipis, una forma inèdita que podria 
ser idònia doncs no genera personalitat 
jurídica  i esdevé útil per a un objecte 
ampli com la gestió, execució de tasques 
i funcions comunes. Una altra possibilitat 
a valorar és l’associació de dret comú 
amb personalitat pròpia i defensora 
d’interessos comuns de només municipis 
o fins i tot, múltiples nivells 
administratius. 

 
_ Carles Castell, Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona: 
Cal gestionar de forma conjunta el sòl 
no urbanitzable com a un únic 
sistema. 
 
_ Oriol Nel·lo, Secretari per a la 
Planificació Territorial de la 
Generalitat de Catalunya: “Cal una 
assumpció plena de la realitat 
metropolitana, incloent la xarxa de 
ciutats de compacitat formal, 
complexitat funcional i cohesió 
social”, principis sobre els quals es 
configura(rà) el Pla Territorial Metropolità. 
També s’elabora un Programa de Sòl per 
part de l’Institut Català del Sòl per 
aconseguir intervenir en l’ordenació dels 
creixements estratègics residencials i 
industrials. 
 
_ Pasqual Maragall, president de la 
Generalitat de Catalunya: “Cal 
millorar les infrastructures [ de l’Arc] 
perquè la xarxa pugui assolir el seu 
potencial”. La regió metropolitana de 
Barcelona és el cor de Catalunya i l’Arc 
Metropolità el seu element més dinàmic; 
des del govern s’aposta per una Catalunya 
més compacta, en xarxa, una Catalunya 
ciutat no com a extensió urbanitzada sinó 
com a territori que dona accés als 
ciutadans a les màximes prestacions. 
 
_ Finalment, Pere Navarro, alcalde de 
Terrassa i portaveu de les set ciutats, 
recordà els antecedents de la conferència 
d’Alcaldes, iniciada ja l’any 1992 com a 
grup de treball al voltant del debat 
territorial. D’ençà aleshores, els set 
municipis han treballat en problemàtiques 
comunes relacionades amb les 
infrastructures, els serveis i l’evolució 
sòcio-econòmica de l’Arc Metropolità.  
 
El 2002 els Alcaldes de les set ciutats 
signaren la Declaració de Vilafranca, en 
què els municipis reclamaven participar en 
el procés de debat i decisió sobre el futur 
de l’Àrea Metropolitana, alhora que 
reivindicaven el seu paper dinamitzador 
en el sistema metropolità, el qual depassa 
àmpliament l’àmbit administratiu de l’Ârea 
Metropolitana.  
 
El gener de 2005 es va aprovar la 
Declaració de Sabadell, un document 
que recull l’aposta per una xarxa 
d’infrastructures de mobilitat que 
contribueixin a articular el territori, la 
necessitat de potenciar noves pautes de 
creixement per tal que aquest sigui més 
intensiu i menys extensiu, i una nova 
concepció de l’Arc Metropolità com un 
gran parc tecnològic d’escala 
metropolitana.  
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(T03)  2005 L’ARC METROPOLITÀ: LA NOVA REALITAT TERRITORIAL (2) 
Conferència d’Alcaldes de l’Arc Metropolità de Barcelona, Martorell, 2005 

LA REALITAT TERRITORIAL DE LA SEGONA CORONA METROPOLITANA (Ricard Pié i Ninot) 

CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI 
TERRITORIAL EL FENOMEN DE LA DISPERSIÓ URBANA EL FENOMEN DE LA DISPERSIÓ URBANA 

(continuació) 
 
_ Cal posar de manifest la riquesa i 
varietat dels set sistemes urbans que 
conformen l’Arc Metropolità. Una 
diversitat que ha resultat de la situació 
geogràfica, la història i els tipus de 
dinàmiques urbanes de cadascun d’ells; 
diferències que han d’esdevenir valor 
singular i font de complementarietats i 
oportunitats creuades en el procés 
d’articulació de la Regió Metropolitana i 
del paper que els set sistemes urbans hi 
han de jugar. 
 
EL DILEMA REGIÓ METROPOLITANA O 
SISTEMA DE CIUTATS? 
 
_ Des de fa uns anys el debat territorial 
català es mou entre dos tipus de 
reflexions que es formulen com a 
concepcions contraposades: d’una banda 
s’interpreta l’organització territorial de la 
Regió Metropolitana com a un sistema de 
ciutats, de l’altra s’interpreta 
l’organització territorial com a procés 
invasiu del fenomen metropolità de 
Barcelona. El primer es presenta com una 
qüestió que abasta tot el territori català i 
constitueix la seva base urbana, mentre 
que el segon es veu com una organització 
que –a la Regió Metropolitana de 
Barcelona- emergeix des de la conurbació 
central i que tendeix a determinar cada 
cop més el model territorial de tot l’espai 
català. 
 
_ L’accidentat relleu català com a 
estructura territorial ha estat un element 
capital per fixar les grans línies 
d’ordenació del territori i aixopluga el 
sistema de ciutats intermèdies resultant 
de la primera industrialització catalana; 
 
_ La construcció del territori s’ha fet des 
de l’escala urbana, perquè s’ha demostrat 
que aquesta és la més adequada per a 
situar les coses al seu lloc i, d’altra 
banda, la forma i recursos del territori no 
configuren de forma unívoca els 
creixements urbans; 
 
_ El suposat dilema respon en realitat a 
lectures fetes des d’escales diferents i 
que descriu realitats complementàries, no 
contraposades. No hi ha per tant una 
contraposició de models territorials; el 
que detecten ambdues interpretacions és 
la necessitat de crear un marc de 
planificació territorial capaç de no donar 
supremacia a cap de les dues escales: si 
la general és on es tracen les grans línies, 
en la concreta és on s’ha de raonar la 
situació de cada element; si la primera 
s’ha de pensar en relació al territori 
global, l’altra es decideix des de l’entorn 
global; una i altra concepció són possibles 
i necessàries, però necessàriament 
complementàries en el marc d’un mateix 
projecte [concertat]. 
 

 
_La dispersió residencial: 
 
_ A partir dels anys seixanta apareix el 
fenomen de la dispersió residencial sota 
la forma d’urbanitzacions aïllades- 
situades principalment en àmbits rurals o 
forestals- que es diferencia dels anteriors 
processos d’urbanització en baixa 
densitat perquè ja no es vincula amb el 
transport públic, tal i com havia succeït 
en les poblacions d’estiueig que van 
aparèixer al llarg de les línies de 
ferrocarril, ni amb el caràcter singular de 
l’emplaçament, com va passar a la costa 
o als balnearis.  
 
_ L’activació de grans quantitats de sòl 
parcel·lat al marge del planejament 
general de la època es produeix 
normalment de forma parasitària sobre la 
xarxa viària d’accessibilitat comarcal i 
local, sense que es faci cap aportació a 
l’estructura urbana o territorial del lloc en 
termes d’equipaments, serveis urbans, 
clavegueram, etcètera. Aquestes 
parcel·lacions s’entenen en els anys 
seixanta com a oferta de sòl informal en 
un entorn “natural” per a un gaudi de 
lleure (caps de setmana, vacances) que 
es presenta com a única alternativa de 
lleure per les classes populars i mitjanes 
en les dures condicions urbanes de la 
ciutat central industrial de la època. 
 
_ El gran estoc urbanístic que suposa la 
suma de les nombroses parcel·lacions es 
va integrant progressivament en el 
sistema metropolità en base a la seva 
reconversió en primera residència cap a 
la segona meitat dels anys vuitanta, en el 
periode expansiu posterior a la crisi 
energètica, de la mà de la profunda 
reestructuració i relocalització de les 
activitats industrials en el territori. La 
“domiciliarització” (conversió de segona 
residència a primera residència) respon a 
diverses causes: l’ampliació de les 
franges de població que arriben a la 
jubilació i que cerquen un ambient 
quotidià “menys urbà”; la relocalització 
territorial de certes activitats industrials 
(i per tant, dels seus treballadors) i 
l’encariment de l’habitatge a les àrees 
centrals. La conversió en primeres 
residències d’aquestes antigues segones 
residències informals posa en evidència 
les mancances d’urbanització, serveis, 
equipaments, comerç de proximitat, 
accessibilitat...  
 
_ Malgrat que el planejament urbanístic 
sorgit dels primers ajuntaments 
democràtics  va reduir les expectatives 
desproporcionades d’aquest tipus 
d’urbanitzacions, el grau de consolidació 
d’aquestes i la necessitat de 
completament i dotació de serveis davant 
la seva transformació com a residències 
habituals ha condicionat fortament el 
conjunt del sistema metropolità, en 
particular als petits municipis. 

 
_ La dispersió residencial (continua): 
 
_ El creixement de la taca residencial de 
baixa densitat, sobretot en els municipis 
petits situats en els sistemes urbans de 
les ciutats de l’Arc Metropolità, plantegen 
greus problemes de sostenibilitat, no 
només per l’extensió de sòl que ocupen, 
sinó també per les necessitats de serveis i 
equipaments que demanden i la 
impossibilitat d’articular alternatives a la 
demanda de mobilitat privada que 
generen. 
 
_ La dispersió industrial: 
 
_ La reestructuració industrial que va 
seguir a la crisi de les energies es 
caracteritzà pel desplaçament de les 
activitats industrials des de la ciutat 
central, on s’havien localitzat 
tradicionalment, cap a zones perifèriques 
on les condicions de disponibilitat de sòl i 
accessibilitat a les grans xarxes viàries 
són millors. L’espai industrial de l’interior 
de les ciutats s’havia fet insuficient i de 
difícil accés, i la posició de les antigues 
fàbriques feia el canvi d’ús dels terrenys 
que ocupaven un bon negoci. D’altra 
banda, la relocalització en àrees 
industrials de nova creació facilita la 
renovació tècnica i productiva, l’augment 
de la superfície disponible, i una millor 
connexió amb les infrastructures 
territorials. 
 
_ El procés de trasllat de la indústria cap a 
la perifèria de la ciutat s’està produint cap 
a zones noves properes o en continuïtat 
amb els nuclis urbans més importants –
entre ells, els de les ciutats de l’Arc 
Metropolità- i cap a implantacions aïllades, 
que posteriorment acaben construint una 
“altra” ciutat, la nova ciutat de les 
activitats, feta massa sovint per extensió i 
juxtaposició de peces diverses i 
inicialment separades. Aquestes peces 
acaben per ser extensions 
“supramunicipals”, constituint realitats 
urbanes que van més enllà de les lògiques 
municipals. 
 
_ En el primer procés de generació dels 
espais industrials centrals les decisions de 
planejament busquen garantir una 
estructura urbana coherent, integrant les 
zones d’activitat amb la resta de les zones 
urbanes; sovint, en el procés de 
relocalització industrial les noves 
implantacions tenen un caràcter molt més 
autònom, moltes vegades sense comptar 
amb infrastructures suficients 
(ambientals, de mobilitat). 
 
_ La saturació de les infrastructures 
viàries de menor rang per la mobilitat 
generada per aquest nou sistema 
productiu és un problema important –tant 
en termes de mercaderies com de 
persones- perquè no hi ha hagut una 
estratègia per mitigar la mobilitat obligada 
de la mà d’obra i dels clients, en el cas del 
terciari, ni sovint les infrastructures tenen 
capacitat d’absorbir la demanda industrial 
i residencial. 
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(T03)  2005 L’ARC METROPOLITÀ: LA NOVA REALITAT TERRITORIAL (3) 
Conferència d’Alcaldes de l’Arc Metropolità de Barcelona, Martorell, 2005 

LA REALITAT TERRITORIAL DE LA SEGONA CORONA METROPOLITANA (Ricard Pié i Ninot) 

EL FENOMEN DE LA DISPERSIÓ URBANA 
(continuació) 

ELS EFECTES DE LES GRANS 
INFRAESTRUCTURES CONCLUSIONS 

 
_ La dispersió industrial (continuació): 
 
_ El desenvolupament de les noves àrees 
industrials des dels 80 fins a l’actualitat 
és el procés territorial més decisiu que 
s’ha produït a la Regió Metropolitana; 
malgrat això, la nova ciutat industrial – 
en realitat, de les activitats econòmiques- 
és poc reconeguda i escassament 
projectada des de la seva dimensió 
urbana, en comparació amb els graus 
d’atenció i de qualitat que han rebut la 
ciutat tradicional o els nous creixements 
residencials; és una ciutat “a l’ombra”, 
amb un pes clau en relació al conjunt del 
sistema, perquè atrau la mà d’obra i 
augmenta la demanda de residència i 
serveis, sobrecarregant les 
infrastructures sense que sovint s’hagi fet 
una previsió suficient en les xarxes de 
mobilitat i en les del cicle de l’aigua i les 
energies. 
 
_ Les ciutats de l’Arc metropolità han 
sofert aquest procés, sobretot les més 
complexes. Algunes d’elles han 
desenvolupat sectors industrials dins el 
seu sistema urbà, buscant una bona 
relació entre el nucli i els seus 
creixements, amb resultats diversos en 
cada cas. En general cada ciutat ha ofert 
alternatives urbanes per relocalitzar les 
activitats productives que marxaven del 
nucli urbà i ha promogut alguna operació 
urbanística per mantenir i atraure sectors 
econòmics relacionats amb les seves 
activitats tradicionals, però sense 
explotar al màxim els seus valors 
diferencials per afavorir la formació de 
clusters empresarials. En contraposició, 
en els sistemes urbans s’ha produït la 
creació d’una ciutat industrial ex novo 
feta per juxtaposició i contigüitat de 
diversos sectors. En els municipis petits, 
situats en els sistemes urbans de les 
ciutats més grans, no només han 
aparegut àrees de residència de baixa 
densitat, sinó també àrees industrials 
noves. Aquestes noves àrees estan 
vertebrant la ciutat metropolitana de 
manera decisiva: accedeixen a un sòl 
més barat i sovint s’implanten sense que 
l’arribada de les infrastructures en 
projecte es concreti. 
 
_ La manca de coordinació entre 
municipis per a la programació i 
qualificació de sòl per a activitats 
econòmiques és un problema greu de 
competitivitat per al territori. La 
localització d’activitats d’alt valor afegit 
requereix de la dotació d’ infrastructures, 
serveis i equipaments cada cop més 
complexes que requereixen d’una massa 
crítica suficient per a ser viables. Ateses 
les dinàmiques de localització i 
deslocalització de les activitats 
econòmiques, la manca de consideració 
dels polígons d’activitat econòmica com a 
“ciutat” és font de sobrecostos ambientals 
i econòmics per al conjunt del sistema 
urbà. 

 
_ La situació de les infrastructures de la 
Regió Metropolitana de Barcelona parteix  
des de la seva concepció radial des de la 
conurbació central. 
 
_ Les infrastructures metropolitanes 
sovint no van ser concebudes per al 
servei de les necessitats dels territoris 
que travessen. 
 
_  La insuficiència d’infrastructures, la 
manca de cura en la seva implantació en 
el territori i les deficiències de 
connectivitat amb les xarxes viàries 
comarcals i locals han afavorit 
implantacions isolades respecte de les 
realitats territorials properes, com a 
alternativa fallida als sistemes de ciutats 
consolidades, com les que formen l’Arc 
Metropolità. 
 
_ Es reconeixen una sèrie d’eixos 
metropolitans [al Garraf, l’eix Cubelles-
Sitges] que poden esdevenir elements 
vertebradors de noves realitats 
productives i tecnològiques (cas de la B-
30). Per a la seva concreció es fa 
necessari: 
 
i- Articular l’eix amb la xarxa 
comarcal i local viària, evitar el risc de 
convertir-se en barrera entre territori i 
nuclis preexistents, no atorgar 
“connectivitat” a espais mal articulats 
amb els nuclis preexistents. 
ii- Gestionar de forma unitària tot 
l’eix des d’una lògica supramunicipal 
iii- Consensuar una visió estratègica 
sobre l’eix per part dels municipis i dels 
agents econòmics, amb definició suficient 
per aprofitar els avantatges derivats de 
les sinergies entre peces. 
 
_ En el nou projecte metropolità, les 
grans infrastructures que han de fer 
avançar la vertebració entre àrees 
urbanes també hauran de plantejar-se 
des de al menys dues altres 
consideracions: tenir la capacitat de 
millorar les perspectives del territori que 
creuen des l’atenció curosa en la seva 
implantació i s’han d’articular més 
eficaçment amb les altres xarxes 
territorials i urbanes, ajudant a integrar 
el conjunt del sistema enlloc de tendint a 
la seva segregació. 

 
_El projecte metropolità (des) de les 
ciutats de l’Arc Metropolità i, en general, 
de la Regió Metropolitana, no només no és 
contradictori o alternatiu amb el d’un 
espai metropolità integrat, sinó que és 
necessari per a que aquest es pugui 
construir efectivament a totes les escales i 
en lògiques de xarxa. 
 
_ Barcelona és l’únic motor possible i 
necessari, l’aglomeració amb dimensió 
suficient que permet al conjunt del 
territori de la Regió Metropolitana assolir 
reptes de caràcter internacional i estar en 
el mapa del món. El projecte metropolità 
ha de partir d’aquesta premissa i, al 
mateix temps, ha de ser solidari i 
compartit. 
 
_ Les infraestructures de la mobilitat no 
són canals per connectar els extrems, sinó 
xarxes per servir el territori que 
travessen. En un territori tan antropitzat 
com el de la Regió Metropolitana, les 
millors posicions estan ocupades per les 
ciutats, per això juguen amb avantatge 
respecte a d’altres espais; la extensió des 
de la ciutat existent s’imposa per tant a 
projectes “alternatius” que no es 
fonamenten sobre una realitat territorial 
sòlida. 
 
_ El projecte més decisiu per tal 
d’aprofitar l’ordenació metropolitana, 
després de les infrastructures, és el dels 
teixits per a activitats econòmiques, les 
dimensions i necessitats dels quals no 
poden ser convenientment gestionats i 
servits en el marc municipal; aquests 
teixits cabdals per al territori no han 
viscut les millores que han tingut els 
teixits residencials tant de nova creació 
com consolidats. 
 
_ El projecte de la Regió Metropolitana ha 
de ser global i comprensible a escala 
metropolitana, a la vegada que compartit 
per Barcelona. No és possible un projecte 
metropolità sense Barcelona, però tampoc 
una Barcelona sense projecte metropolità. 
Això és el que dóna sentit al conjunt, però 
també el que farà possible un projecte de 
les parts. 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 63

 

RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF 
 
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. Universitat Politècnica de Catalunya 2014 
 

DIAGNOSI DIAGNOSI PROPOSTA 
 

(T04)  2006 PROPOSICIONS PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DEL GARRAF (1) 
Ricard Pié i Josep Maria Vilanova coord. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006 

DOCUMENT I DIAGNOSI 

OBJECTIUS DIAGNOSI: USOS DEL SOL PER ACTIVITAT 
DEL GARRAF (continuació) 

XARXA D'INFRAESTRUCTURES I 
COMUNICACIONS 

 
_ 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)  
 
_ 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. 
 

DIAGNOSI: PREVISIONS DE CREIXEMENT 

 
_ 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 fenomen immigratori.  
 
_ En cas de que la població no 
augmentés, l'estoc 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) 
 
DIAGNOSI: USOS DEL SOL PER ACTIVITAT 
DEL GARRAF 
 
_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 
 
_ En el període 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). 

 
_ 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. 
 
_ Segons el planejament vigent a 2006 -i 
les estimacions de cabuda corresponents- 
seria possible créixer 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) 
 
_ 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'estoc de sòl 
urbanitzable estaria esgotat abans de deu 
anys (2016) 
 
_ Els treballs per al Pla Territorial de la 
Regió Metropolitana consideren com a 
escenari més plausible que en el període 
2006-2026 el parc d'habitatges comarcal 
creixeria en 19.000 habitatges de 
primera residència, suposant l'arribada 
de 18.000 nous immigrants 
 
_ 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. 

 
_ (2006) La població del Garraf és de 
128.000 habitants, dels quals el 42% 
resideix a Vilanova i la Geltrú. 
 
_ 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%. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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%). 
 
_ No són necessàries grans obres 
d'infraestructura viària, sinó el 
reforçament de la malla de distribució 
comarcal. 
 
_ 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. 
 
_ (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. 
 
_ La xarxa rodada comarcal de distribució 
precisa d'una malla més completa que 
possibiliti itineraris alternatius. 
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Ricard Pié i Josep Maria Vilanova coord. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006 

FISCALITAT  LOCAL 

IMPOSTOS LOCALS- SITUACIÓ IMPOSTOS LOCALS: DIAGNOSI 
(continuació) 

ESCENARIS D'ACTUACIÓ COMARCAL 
COMUNA) 

 
_ 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. 
  
_ Si s'apliqués el gravamen màxim de 
l'IBI i s'actualitzessin els valors cadastrals 
es podria augmentar la recaptació fiscal 
en 15.000.000 € (DADES 2006). 
 
_ La diversitat de tipus de gravamen, 
tarifes, bases imposables... del conjunt 
d'ajuntaments permet una àmplia 
varietat de polítiques de simplificació i 
coordinació fiscal a la comarca. 
 
 
RECOMANACIONS GENERALS DE 
FISCALITAT 

 
_ Impost sobre Bens Immobles (IBI): 
hi ha importants diferències en les xifres 
de deute tributari per càpita a cada 
Ajuntament. 
 
_Impost de construccions, 
instal·lacions i obres: cap dels 6 
municipis aplica el tipus de gravamen 
màxim que permet la llei (4%). Tot i ser 
menor el gravamen a municipis petits, el 
major creixement relatiu d'habitatges no 
s'explica per un menor tipus impositiu 
(cas de Cubelles) 
 
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 
 
_ 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. 
 
_ Impost dels vehicles de tracció 
mecànica aptes per circular per la via 
pública: cap dels municipis aplica la tarifa 
màxima que permet la llei. 
 
_ Llicències i taxes per a la prestació 
de serveis i realització d'activitats 
administratives: el municipi amb el 
major nombre d'habitatges (Vilanova i la 
Geltrú) 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 
 

IMPOSTOS LOCALS: DIAGNOSI 

 
_ 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. 
 
_ 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. 

 
 
_ 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 
 
_ Per tal d'implementar polítiques fiscals 
conjuntes orientades a l'ordenació 
comarcal del territori seria necessària la 
simplificació i la homogeneïtzació de 
conceptes, tipus i tarifes de les 
ordenances fiscals dels sis 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ No sembla que les diferències en 
fiscalitat detectades en els diferents 
municipis responguin al número 
d'habitants, habitatges o rendiment de 
l'IBI. 
 

 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 3) Proveir serveis públics amb major 
eficiència: caldria homogeneïtzar les taxes 
a aplicar o unificar serveis per reduir 
costos, com la recollida d'escombraries o 
el transport públic. 
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(T04)  2006 PROPOSICIONS PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DEL GARRAF (3) 
Ricard Pié i Josep Maria Vilanova coord. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006 

EQUIPAMENTS SUPRAMUNICIPALS 

DIAGNOSI EQUIPAMENTS COMARCALS A LLARG 
TERMINI (continuació) 

HABITATGE 

 
_ Consideració prèvia: el Pla Territorial 
qualifica, 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. 
 
_ 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. 
 
 
EQUIPAMENTS COMARCALS A LLARG 
TERMINI 
 
_ La programació d'equipaments 
supramunicipals s'ha de fer preveient un 
horitzó llunyà (2050), més enllà del 
període de vigència del Pla Territorial 
(fins 2026). Haurà de considerar les 
tensions de creixement de població, i 
tenir coneixement dels plans municipals 
d'equipaments locals. La reserva de sòl 
per a futurs equipaments es proposa en 
base a un conjunt de supòsits: 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 

 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
 
_ 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.  

 
_ 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 créixer en 74.371 
habitants. En sòl urbà consolidat i no 
consolidat s'avalua el potencial en 7.500 
nous habitatges (18.000 nous habitants). 
_ 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). 
_ 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. 
_ 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..). 
_ 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. 
_ 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. 
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(T04)  2006 PROPOSICIONS PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DEL GARRAF (4) 
Ricard Pié i Josep Maria Vilanova coord. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006 

PAISATGE 

OBJECTE ANÀLISI TERRITORIAL (continuació) CONCLUSIONS 

 
_ 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 col·lectivitat, el 
caràcter del qual és el resultat de la 
interacció de factors. 
 
_ 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. 

ANÀLISI TERRITORIAL 

 
_ 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, atès 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. 
 
_ 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. 
 

 
_ 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 de 
travessar aquests eixos i així connectar el 
territori 
 
_ Límits: dos límits són molt clars, el 
mar i el massís. Tanmateix, 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. 
 
_ 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. 
 
_ Riscos: les zones de risc són les zones 
potencialment inundables 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. 
 
_ 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. 
 

 
_  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. 
 
_  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. 
 
_ 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. 
 
_ 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. 
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PROPOSICIONS-CONCLUSIONS 

 
_ 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. 
 
 
 
 
_ 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. 
 
 

 
_ 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 Penedès 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. 
 
 
_ 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. 

 
_ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Ordenar i preveure una fórmula 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. 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 68

 
RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF 
 
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. Universitat Politècnica de Catalunya 2014 
 

PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA 
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PROPOSICIONS-CONCLUSIONS 

MESURES PROPOSADES 

 
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. 
 
 
 
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 

 
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 
 
 
5) Millorar la connexió amb l'Alt 
Penedès mitjançant la millora de l'actual 
carretera C-15 i del futur ferrocarril 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 
 
 
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. 
 
 
8) Protegir els espais estratègics 
situats entre l'autopista i la C-32b (antiga 
C-246) i també entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes com a reserva de sòl 
per a situar els equipaments comarcals i 
per a futures extensions urbanes. 
 

 
9) Fer convergir la política fiscal territorial 
 
 
9) 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 
 
 
10) 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 terrenys 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.     
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_ El Pla Estratègic del Penedès, full 
de ruta del futur Pla Territorial 
Parcial del Penedès: el Pla Estratègic 
del Penedès té per objecte formular un 
full de ruta col·lectiu que ha de servir per 
orientar el desenvolupament de l’Àmbit 
de Planificació del Penedès per les 
properes dècades. L’Àmbit de Planificació 
Penedès inclou les comarques Anoia, Alt 
Penedès, Baix Penedès i Garraf. 
 
EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC 
DEL PENEDÈS 
 
_ El Pla estratègic del Penedès proposa el 
desenvolupament dels següents eixos 
estratègics: 
 
1- Promoure la participació de manera 
activa, directa, plural i continuada 
2- Definir l’àmbit Penedès i la creació 
d’una comissió d’Urbanisme específica 
3- Incorporar a la formulació dels 
diferents models territorials els principis 
bàsics de la “nova cultura del territori” 
4- Apostar per la preservació, ordenació, 
desenvolupament i gestió dels espais 
agrícoles 
5-Incorporar nous criteris orientadors per 
la definició de les activitats econòmiques 
6- Impulsar i promoure l’estratègia del 
“Km. 0” o de proximitat 
 
1- Promoure la participació de 
manera activa, directa, plural i 
continuada:   
 
. Cal canviar la manera de fer en la presa 
de decisions incorporant un ampli debat 
amb la societat penedesenca en el procés 
de definició de les prioritats del Pla.  
.Cal que les diferents propostes que es 
formulin en el Pla es debatin a debat 
ciutadà, ampli, obert i plural.   
. La participació ciutadana és necessària 
per la regeneració i millora democràtica: 
participar és un nou dret i comporta una 
major transparència i un plus en la presa 
de decisions. 
. La participació per part dels ciutadans 
demanda que aquests estiguin informats, 
preocupats per les coses que es volen fer, 
i disposin dels medis adients per aportar 
idees, propostes, opinions i 
suggeriments. 
.Promoure la participació ciutadana per 
part de les institucions implica la seva 
disposició a atendre, modificar, esmenar, 
corregir les seves polítiques, accions i 
projectes per tal d’assolir amplis 
consensos. 
. El Pla Estratègic del Penedès no tindrà 
els efectes desitjats si en la seva 
implementació no compta amb la 
implicació activa i compromesa de la 
ciutadania. Cal involucrar al conjunt de la 
societat en la participació en els beneficis 
econòmics, culturals, socials i ambientals 
que el Pla ha de representar i 
desenvolupar. 
. Cal que el debat públic s’obri des de 
l’inici de redacció del Pla i que no es 
dirigeixi únicament a propostes 
prèviament redactades per tècnics. 
 

 
(continua) 1- Promoure la participació 
de manera activa, directa, plural i 
continuada: 
 
Accions: 
 
_ Obrir un procés de participació 
ciutadana en el qual es posin a debat els 
criteris de base que han d’orientar el 
desenvolupament social, demogràfic i de 
qualitat de vida dels habitants del 
territori Penedès. 
_ Definir i prioritzar, de manera conjunta 
amb la societat civil a través de la 
participació ciutadana, el model territorial 
que cal desenvolupar en l’àmbit Penedès 
que ha de servir de marc per la definició 
dels aspectes socials i econòmics del Pla. 
_ Elaborar una nova proposta de Pla de 
Participació ciutadana obert a la societat 
penedesenca que permeti posar a debat 
les propostes, directius, orientacions i 
recomanacions que han de ser recollides 
en el Pla Estratègic del Penedès. 
 
 
2- Definir [administrativament] 
l’àmbit Penedès i crear una Comissió 
d’Urbanisme pròpia 
 
. El futur Pla Territorial Parcial del 
Penedès ha de permetre delimitar 
administrativament “l’Àmbit Penedés” i, 
per tant, permetre la creació d’una 
Comissió d’Urbanisme específica per 
l’àmbit. 
. La funció de la nova Comissió 
d’Urbanisme del Penedès ha de ser 
vetllar per la gestió del Pla Territorial 
Parcial i per la correcta implementació 
dels criteris i objectius d’aquest en les 
eines urbanístiques de planejament 
d’àmbit municipal, així com ajudar a 
desenvolupar en el temps la “identitat” 
territorial i urbanística penedesenca. 
 
 
 
3- Incorporar a la formulació dels 
diferents models territorials els 
principis bàsics de la “nova cultura 
del territori” 
 
. El “Manifest per una nova cultura del 
Territori”, presentat de forma conjunta 
l’octubre de 2006 per la Societat 
Catalana de Geografia, el Col·legi 
d’Ambientòlegs, el Col·legi de Geògrafs, 
el Col·legi d’Arquitectes, la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori i 
l’Associació Catalana de Ciència Regional, 
reclama una reorientació de les polítiques 
públiques en relació al territori. 
 
. Es proposa incorporar i assumir com a 
pròpies les propostes i reflexions 
formulades en el “Manifest per una nova 
cultura del territori” com a eixos 
vertebradors del Pla Estratègic del 
Penedès: 
 

 
(continua) 

 
 (continua) 3- Incorporar a la 
formulació dels diferents models 
territorials els principis bàsics de la 
“nova cultura del territori” 
 
_ El territori és un be no renovable, 
essencial i limitat perquè en ell la 
societat hi troba el suport a les seves 
necessitats materials, així com el referent 
de la seva identitat i de la seva cultura. 
Les característiques naturals de cada 
territori i la pervivència de traços i formes 
que provenen del passat li confereixen 
singularitat i valors de diversitat. És per 
això que cal entendre el territori com a 
recurs, però també com a cultura, 
història, memòria col·lectiva, referent 
d’identitat, bé públic, espai de solidaritat i 
llegat. La nova cultura del territori ha de 
tenir com a missió trobar el sistema  que 
faci possible que a tot arreu la 
col·lectivitat pugui gaudir dels recursos del 
territori i preservar-ne els valors per a les 
generacions actuals i futures. 
 
_ El territori és una realitat complexa 
i fràgil: totes les realitats territorials, tots 
els indrets, es componen de diversos 
elements naturals i culturals i de les seves 
interrelacions, tots els quals cal considerar 
adequadament. Les actuacions de gran 
incidència territorial (urbanització, obres 
públiques, extracció de minerals, 
perforacions, repoblaments forestals, ...)  
tenen habitualment conseqüències 
irreversibles. Per tant s’han de dur a 
terme amb plena consciència d’aquesta 
complexitat i avaluant-ne les múltiples 
conseqüències irreversibles, aplicant el 
principi de precaució a totes aquestes 
transformacions. 
 
_ El territori conté valors ecològics, 
culturals i patrimonials que no es 
poden reduir al valor del sòl: hi ha 
valors d’ordre social, ecològic, cultural i 
patrimonial  que són de difícil valoració en 
termes monetaris convencionals però que 
han de ser presos sistemàticament en 
consideració per part de les 
administracions responsables de vetllar 
per les qualitats i potencialitats del 
territori. L’ús, propietat i/o apropiació del 
territori han de ser compatibles amb els 
seus valors i, per tant, el dret a la 
propietat s’ha d’exercir amb respecte a la 
funció social i assumint plenament la 
responsabilitat de potenciar-ne la utilitat, 
els valors ambientals i culturals i el 
potencial paisatgístic. 
 
_ Un territori ben gestionat 
constitueix un actiu econòmic de 
primer ordre: una gestió assenyada dels 
processos d’urbanització permet reduir els 
costos de la mobilitat per a ciutadans i 
empreses, contenir els preus del sòl i de 
l’habitatge, moderar els costos, càrregues 
i ineficiències en la prestació de serveis 
públics. D’altra banda, el fet de disposar 
d’un entorn de qualitat evita danys 
ambientals i dóna un valor afegit a 
productes, serveis i empreses, sobretot 
als turístics, que són bàsics per a 
l’economia. La gestió sostenible del 
territori és un deure social i ambiental que 
garanteix el benestar però també 
constitueix un peremptori imperatiu 
econòmic. 
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4- Apostar per la preservació, 
ordenació, desenvolupament i gestió 
dels espais agrícoles 
 
. L’espai agrícola del Penedès és un actiu 
de primer ordre. Cal apostar per la 
preservació, la ordenació, el 
desenvolupament i la gestió dels espais 
agrícoles penedesencs incorporant el 
concepte de “km. 0” o d’espai agrícola de 
proximitat. 
. La proximitat de les grans àrees 
urbanes de Barcelona i del Camp de 
Tarragona són una font d’oportunitats per 
a la comercialització dels productes 
agraris i agroalimentaris de qualitat del 
Penedès, tant dels existents com de nous 
dels quals es pot impulsar la seva 
producció; l’espai agrícola, especialment 
vitivinícola, format per un mosaic de 
paisatges rics i diversos que el 
constitueixen ha de ser potenciat com a 
atractor per als més de tres milions de 
persones que viuen dins aquestes àrees 
urbanes per acostar-los al paisatge i 
l’activitat agrícola penedesenca. 
. Entendre la importància estratègica, 
econòmica, productiva, ecològica, 
ambiental, cultural i social de l’agricultura 
del Penedès és fonamental per a poder 
garantir-ne la seva continuïtat i alhora 
poder resoldré bé el seu encaix a cavall 
de les regions metropolitanes de 
Barcelona i del Camp de Tarragona. 
 
Objectius: 
 
_ Cal que l’especificitat de les zones 
agrícoles penedesenques i de manera 
especial la vinya tingui un reconeixement 
explícit en els àmbits social, polític i 
administratiu, a partir de normes, accions 
i mesures pròpies destinades a aquesta 
agricultura. 
_ Cal que el Pla Territorial Parcial del 
Penedès doti d’instruments eficaços per a 
la planificació, preservació i gestió de 
l’espai agrícola penedesenc, alhora que 
fomenti i apliqui les legislacions ui 
mesures necessàries per ordenar el 
territori i possibilitar l’accés a la terra 
d’aquells que s’incorporin a l’activitat 
agrària i dels que necessitin incrementar 
la mida de les seves explotacions 
agràries. 
_ Cal que l’agricultura sigui entesa, 
estudiada, analitzada, planificada i 
gestionada des d’una visió supramunicipal 
de conjunt, evitant les pràctiques 
localistes excloents, amb la finalitat 
d’establir una política pública més eficaç i 
més eficient dirigida als espais agraris 
periurbans 
_ Cal que els sòls de valor agrícola es 
classifiquin com a sòl agrícola, amb 
independència de que estiguin o no en 
explotació, entenent que “sòl agrícola” és 
una categoria finalista tant com ho és el 
“sòl urbà”. 
_ Cal que es garanteixi, més enllà de la 
preservació de l’espai agrari a través dels 
instruments urbanístics, el 
desenvolupament dinàmic i sostenible de 
l’activitat agrària i dels territoris on 
aquesta es desenvolupa amb polítiques 
territorials i sectorials específiques 
 

 
(continua) 4- Apostar per la 
preservació, ordenació, 
desenvolupament i gestió dels espais 
agrícoles  
 
(continua) Objectius: 
 
_ Cal incorporar la figura de “parc 
agrari”, “espai agrari” o altres figures 
innovadores d’ordenació i de gestió com 
a elements significatius de la voluntat per 
dotar aquests espais d’un projecte, no 
només de protecció davant l’eventual 
incorporació d’aquests al procés 
d’urbanització, sinó també per preservar 
les funcions agràries pròpies i impulsar 
una gestió que permeti promoure-hi el 
desenvolupament econòmic del territori i 
de les explotacions agràries, així com 
conservar-ne i difondre els valors 
ecològics i culturals. 
 
Accions: 
 
_ En l’àmbit de la gestió agronòmica: 
 
. Recuperar i posar en valor els sabers 
acumulats per les cultures agràries i, 
sobretot, pels agricultors, agricultores i 
les seves famílies. 
. Fomentar les bones pràctiques 
vitivinícoles i les agràries en general per 
prevenir els possibles impactes negatius 
que l’activitat agrària pugui generar 
sobre l’entorn mitjançant la formació 
dirigida als agricultors i a les agricultores, 
l’experimentació de caràcter demostratiu 
i la investigació encaminada a millorar 
aquestes bones pràctiques. 
. Desenvolupar una gestió de l’aigua que 
s’ha de basar en la racionalització de l’ús 
de les aigües superficials i subterrànies, 
així com en la utilització d’aigües 
regenerades de qualitat òptima per a 
l’activitat agrària. 
. Desenvolupar una gestió del sòl que 
fomenti les tasques agronòmiques que en 
redueixin la compactació, n’incrementin 
el contingut de matèria orgànica i 
n’afavoreixin la millora biològica. 
. Fomentar l’activitat agrària sostenible, 
respectuosa amb l’entorn i el medi 
ambient, especialment la producció 
integrada i la producció ecològica. 
.Potenciar el manteniment i la creació de 
mosaic de cultius, marges, parets i vores 
herbacis, arbustius i arbrats que es 
converteixin en hàbitats i ecosistemes 
que afavoreixin la presència de flora i 
fauna beneficiosa per a la sostenibilitat 
dels agroecosistemes, que, entre altres, 
controlin les plagues i les malalties, més 
enllà de la indiscutible contribució 
estètica i paisatgística que aquests 
marges, vores i parets comporten. 
. Impulsar accions de minimització de la 
despesa energètica i de la generació de 
CO2 així com incrementar, sempre que 
sigui possible, l’absorció de CO2. 

 
 (continua) 4- Apostar per la 
preservació, ordenació, 
desenvolupament i gestió dels espais 
agrícoles  
 
(continua) Accions: 
 
 
_ En l’àmbit del paisatge i del 
patrimoni cultural: 
 
. Promoure el codi de bones pràctiques 
dirigides a la preservació de l’activitat 
productiva (conservació i millora del sòl, 
manteniment de la biodiversitat i de la 
qualitat de l’aigua), del paisatge i del 
patrimoni històric cultural agraris. 
. Establir mecanismes i incentius 
econòmics per la conservació, restauració, 
rehabilitació i posada en valor 
d’habitatges i construccions vinculades a 
l’explotació agrària amb un caràcter 
històric i tradicional i/o significatiu en el 
seu territori 
. Reconèixer el patrimoni agrari, 
especialment la vinya, com un tipus de bé 
específic dins del patrimoni cultural i 
paisatgístic mitjançant mecanismes 
específics per a aquells espais agraris que 
disposin de valors culturals, naturals i 
paisatgístics rellevants. Aquests 
mecanismes hauran de vetllar per 
l’eradicació d’aquells elements impropis de 
les activitats agràries que en danyin la 
qualitat paisatgística i hauran de fer 
possible el manteniment i 
desenvolupament de l’activitat agrària i 
d’altres activitats que hi siguin 
compatibles. 
. Gestionar de manera imaginativa els 
elements del paisatge agrari, de manera 
singular la vinya, amb valor paisatgístic i 
cultural. Considerant tant els elements 
materials (murs, tanques, aljubs, sèquies, 
casetes de pedra seca)  com els 
immaterials  (història, costums, 
tradicions, maneres de fer) amb l’objectiu 
de mantenir-ne la funcionalitat agrària 
alhora que proveeixin valors estètics. 
. Incorporar les bones pràctiques 
d’agricultura de proximitat i de patrimoni 
cultural agrari en els catàlegs de paisatge, 
així com en els catàlegs dels diferents 
plans urbanístics i territorials [i 
sectorials], de manera que es proposin 
mesures paisatgístiques que permetin el 
manteniment, la conservació i el 
desenvolupament dels paisatges de 
l’agricultura. 
 
_ En l’àmbit de la biodiversitat: 
 
. Incentivar les pràctiques agronòmiques 
que afavoreixin la biodiversitat 
. Promoure la conservació de varietats 
tradicionals de productes agrícoles en el 
marc de l’anomenada agrobiodiversitat i 
fomentar-ne, sempre que sigui possible, 
la seva comercialització i consum 
. Mantenir o habilitar espais refugi per a la 
fauna i flora espontànies a marges, vores, 
murs de pedra seca, etc., afavorint alhora 
els hàbitats propis de determinades 
espècies que col·laboren en la lluita contra 
plagues, com són els insectívors, els 
rapinyaires, etc.  
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5- Incorporar nous criteris 
orientadors per a la definició de les 
activitats econòmiques 
 
. Des de fa temps existeix un consens 
ampli entre els agents del sector 
econòmic respecte de la necessitat 
d’assumir nous criteris orientadors alhora 
de definir les  localitzacions de sòl per a 
activitats econòmiques, tant pel que fa a 
les existents com a les futures. En aquest 
sentit tant el sector empresarial, 
representat per l’ADEG i UEP, com els 
sindicats UGT, CCOO i CESAP, han 
formulat un “Manifest sobre la situació i 
necessitats de sòl per a activitats 
econòmiques a l’Àmbit Penedès”. 
 
. Es proposa que les propostes i 
reflexions de l’esmentat manifest siguin 
incorporades i assumides com a pròpies 
per part del Pla Estratègic del Penedès. 
. Un dels factors clau a l’hora de facilitar 
la creació de nous llocs de treball és el de 
poder disposar de localitzacions de sòl 
per a activitats econòmiques aptes i ben 
dotades de serveis. S’ha d’evitar el model 
de promoció de sòl per a activitats 
econòmiques dispers,  sense mida 
suficient  i mancat d’uns serveis i 
requeriments mínims. 
 
.Serveis i requeriments mínims per a 
la localització i qualificació de sòls 
per a activitats econòmiques: 
 
_ Proximitat a la xarxa de transport de 
mercaderies per ferrocarril 
_ Proximitat a vies d’alta capacitat per a 
transport de mercaderies per carretera 
_ Possibilitat de promoure el transport 
públic als sectors 
_ Accés a xarxes d’altes prestacions de 
telefonia fixa, mòbil, ADSL de banda 
ampla o fibra òptica 
_ Qualitat en el subministrament 
d’energia elèctrica i accés a la xarxa de 
gas natural 
_ Gestió eficient dels residus 
_ Disponibilitat d’aigua 
_ Accés a serveis complementaris: 
missatgeria, transport al detall, 
restauració, entre d’altres 
_ Accessos adients i correcta 
senyalització externa i interna en els 
sectors 
 
. Un altre factor estratègic que ajuda a 
millorar la competitivitat de les empreses 
és la cooperació i coordinació de les 
administracions municipals i 
supramunicipals de cara a promoure 
sòl de manera conjunta, defugint el 
localisme, entenent que la suma 
d’esforços i de proposta genera sinergies 
positives que van orientades a 
construir una activitat econòmica 
global més eficient i eficaç: 
 
_ Prioritzar la concentració de sòl per a 
activitats econòmiques al voltant dels 
eixos ferroviaris i viaris existents i de 
nova creació, com és el cas del corredor 
mediterrani. 
 
 
 

 
(continua) 5- Incorporar nous criteris 
orientadors per a la definició de les 
activitats econòmiques 
 
_ Contenir la dispersió actual de sòl per a 
activitats econòmiques: és un 
malbaratament de territori i recursos 
que, a més, no permet oferir els 
requeriments de subministrament i de 
serveis necessaris i tampoc permet la 
generació de la massa crítica suficient per 
a desenvolupar, entre d’altres, polítiques 
de transport públic, de transport de 
mercaderies i polítiques de formació i 
aprenentatge . 
 
_ Revisar les localitzacions de sòl per a 
activitats econòmiques existents, tant les 
que estan ja en funcionament com les 
que estan planificades en procés de 
desenvolupament, avaluant-ne la 
possibilitat de reubicar-les d’acord amb 
els criteris de localització mínims abans 
esmentats. 
 
_ Contemplar la possibilitat de 
consensuar un programa d’anàlisi de les 
diferents localitzacions existents i 
programades, mitjançant la col·laboració 
activa de les diferents administracions 
locals i supramunicipals i del sector 
empresarial, que defineixi per l’Àmbit 
Penedès quines serien les localitzacions 
ja existents a potenciar, quines serien 
considerades no prioritàries i quines 
serien considerades localitzacions a 
extingir. 
 
 
6- Impulsar i promoure l’estratègia 
del “Km. 0” o de proximitat: 
 
_ Més qualitat, major eficiència, més 
autosuficiència, generadora d’activitat 
econòmica i de nous llocs de treball i més 
ecològica. 
 
_[ L’actual model productiu ha 
d’evolucionar cap a] nous espais 
d’activitat econòmica que siguin 
dinàmics, més eficients i alhora serveixin 
per generar nous llocs de treball i 
promoure l’economia productiva. En 
aquest marc l’estratègia de “km. 0” obre 
noves oportunitats, nous llocs de treball i  
promou l’economia de baix consum de 
carboni. 
 
_ Cal estendre l’estratègia “km. 0” a més 
sectors que l’alimentari, traslladant-lo a 
camps diversos com són la producció 
energètica o la gestió dels residus. 
 
Propostes “km. 0” 
 
_ Generació i consum energètics: cal 
que sigui de caire més distributiu i que 
aposti de forma prioritària per aprofitar 
els recursos energètics que són propis de 
cada districte energètic –solar, eòlica, 
biomassa, geotèrmica- fomentant alhora 
la implicació dels ciutadans mitjançant la 
introducció de models de gestió 
cooperatius, introduint el concepte de 
gestor energètic de districte. La gestió a 
més d’implicar els ciutadans que formen 
part del districte energètic és alhora font 
de creació d’ocupació [ i millora la 
balança d’importacions i dependència 
exterior] 

 
 (continua) 6- Impulsar i promoure 
l’estratègia del “Km. 0” o de 
proximitat: 
 
(continua) Propostes km.0: 
 
_ Compostatge agrícola, de proximitat 
o de petita escala: les plantes de 
compostatge de “grans dimensions” en les 
quals han de tractar-se els residus 
orgànics, d’acord amb el Pla Territorial 
Sectorial d’Infrastructures de Residus de 
Catalunya, produeixen un adob que no pot 
ser utilitzat en agricultura ecològica i, en 
certs casos, que ni tan sols pugui 
considerar-se com a adob orgànic. D’altra 
banda, l’impacte d’aquestes grans plantes 
en la creació de llocs de treball és baix. 
Cal promoure el canvi de model en la 
gestió de residus, que passa per la 
implantació de petites plantes de 
compostatge o punts de compostatge de 
proximitat, descentralitzades, que atenen 
les necessitats de tractament de diversos 
municipis propers en zones agrícoles, les 
quals poden ser gestionades per 
agricultors, cooperatives i empreses de 
jardineria de la rodalia. Aquesta estratègia 
de tractament de residus orgànics es 
fonamenta sobre dos necessitats: la 
d’obtenir un adob orgànic de qualitat que 
es pugui fer servir també en agricultura 
ecològica i en maximitzar el número de 
llocs de treball. 
 
_ Consum de productes de proximitat: 
es disposa ja de denominacions d’origen 
protegides, d’indicacions geogràfiques 
protegides, de denominacions 
geogràfiques entre d’altres figures legals 
per afavorir la qualitat dels productes 
agroalimentaris, però en canvi no es 
disposa d’un marc legal que doni empara 
al consum de proximitat. Els productes de 
proximitat en l’elaboració de plats 
augmenten la qualitat nutricional dels 
aliments tot potenciant les seves qualitats 
organolèptiques i gastronòmiques. 
Consumint productes de proximitat 
s’afavoreix l’activitat econòmica de 
l’entorn, s’estimula la diversitat en la 
producció i, per tant, s’afavoreix el 
manteniment de la biodiversitat ; 
finalment s’estalvia en costos de 
transport, refrigeració i emmagatzematge, 
la qual cosa permet millorar la eficiència 
energètica i reduir les emissions de CO2. 
Per aquests motius és necessari que les 
Administracions desenvolupin estratègies i 
normatives que emparin i recolzin la 
utilització de productes de proximitat i 
ecològics en la elaboració de menús en 
menjadors col·lectius- llars d’infants, 
escoles, menjadors universitaris, llars 
d’avis, residències, presons, hospitals i 
casernes. Cal també ajudar a implementar 
xarxes de proximitat entre productors, 
elaboradors,  restauradors, [punts de 
venda d’alimentació] i consumidors, 
recolzant la difusió i comercialització dels 
productes locals i de qualitat. El 
desenvolupament de les xarxes de 
producció i distribució local del productes 
pròxims (geogràficament i temporalment) 
afavoreix la creació de llocs de treball[ i té 
efectes en la valoració social i autoestima 
del sector agrari]. 
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OBJECTIUS  ESTRATÈGICS DEL PLA 
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OBJECTIUS  ESTRATÈGICS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

 
1- Concretar el model 
d’infraestructures de comunicació i 
transport 
 
.El nou model de territori que el Pla 
Estratègic del Penedès vol definir depèn 
de com s’enllaça amb els territoris veïns i, 
per tant, de la definició del seu model 
d’infrastructures de comunicació i 
transport. 
. En l’actualitat el Penedès és territori de 
pas, amb un model d’infraestructures on 
predominen dos corredors viaris i 
ferroviaris metropolitans (un costaner i 
un altre interior): autopistes AP2, AP7, 
C32, les carreteres N340, C31, C51, el 
ferrocarril de rodalies R2sud i R4 i l’AVE, 
a l’espera del tren de mercaderies. La 
potència dels grans corredors contrasta 
amb la feblesa de les carreteres 
comarcals i locals. 
. La xarxa territorial reforça el paper dual 
de les carreteres N340, C31 i C51, de les 
quals depèn en gran mesura la 
connectivitat interna. Per aquesta raó es 
proposen mesures de desdoblament o 
conversió d’aquestes vies en vies d’alta 
capacitat, en molts casos paral·leles a les 
autopistes que no presenten problemes 
greus de saturació. 
. L’actual conjuntura es caracteritza pel 
descens del trànsit i per disposar de 
recursos econòmics molt migrats per fer 
inversions, la qual cosa fa pensar si és 
raonable seguir mantenint la previsió 
d’ampliar la capacitat de les carreteres N-
340, C31 i C51, atesos els alts impactes 
ambientals, territorials i econòmics que 
aquestes obres suposarien. De manera 
alternativa es podria millorar la connexió 
amb les autopistes (AP7, AP2 i C32) [fins 
i tot rescabalant, si més no en part, els 
seus peatges]; cal establir nous criteris 
funcionals que donin resposta d’una 
banda a cobrir les necessitats viàries i de 
l’altra a no malbaratar diners en 
iniciatives que no generaran noves 
economies. 
. El Pla Estratègic del Penedès opta per 
“concretar definitivament quina ha de ser 
la xarxa òptima que doni resposta a les 
necessitats metropolitanes i territorials 
invertint el menys possible”. Es proposa 
donar resposta a les següents preguntes: 
S’ha de desdoblar la N-340 a mig 
termini? Com integrar millor el futur eix 
ferroviari de mercaderies? S’ha de 
millorar el “paper territorial” de les 
autopistes reduint els peatges en 
desplaçaments locals? On i “amb quin 
grau” s’han de situar les activitats 
econòmiques o els equipaments de 
caràcter metropolità?  

 
(continua) 1- Concretar el model 
d’infraestructures de comunicació i 
transport 
 
Accions: 
 
_ Concretar el model funcional de les 
xarxes que travessen el territori i 
pensar en la necessitat de definir una 
estació intermodal i definir-ne la 
ubicació: cal establir les relacions entre 
el conjunt de xarxes que formen el 
corredor metropolità i la xarxa 
estructuradora territorial.  
. Sistema viari: es disposa de dos eixos, 
el costaner (C32) i el de la plana interior 
(AP7), formant un triangle amb la C-15 
(des de la costa vilanovina cap a l’interior 
de l’Anoia), amb un dels vèrtex a El 
Vendrell, on l’AP2 connecta amb l’interior 
de la península. És suficient aquesta 
configuració bàsica? Cal decidir si s’ha 
d’afegir l’A7 com a desdoblament de la N-
340 o si, alternativament, es dota a les 
autopistes de mecanismes públics per 
fer-les més permeables i incorporar-les 
com xarxa territorial de distribució. 
 
_ Definir l’autopista ferroviària: 
s’entén per autopista ferroviària la xarxa 
formada per les xarxes de rodalies, AVE, 
la nova línia de mercaderies i els centres 
intermodals d’intercanvi: estacions 
ferroviàries i accessos viaris a la xarxa 
territorial. L’eix “Penedès central” es 
configura com a l’Autopista viària - 
ferroviària metropolitana. Cal conèixer la 
traça del nou corredor de mercaderies 
d’alta capacitat (corredor mediterrani) 
per a poder planificar entorn d’ella. 
 
_ Localitzar les àrees d’activitat 
econòmica i d’equipaments 
supramunicipals en base al model 
d’infrastructures acordat:  es tracta de 
peces que demanden grans quantitats de 
sòl i estar ben implantades sobre les 
xarxes de transport. Per la seva 
naturalesa han de coordinar dos sistemes 
d’accés: un, el del propi territori, per on 
flueixen les persones i les activitats que 
mantenen el sistema i un segon de 
comunicació directa amb els sistemes 
infrastructurals d’alta capacitat. 
Vilafranca del Penedès, situada en una 
posició estratègica i geogràfica respecte 
de les infrastructures viàries i 
ferroviàries, requereix un paper de major 
centralitat determinant per la confluència 
de totes les xarxes i justifica la necessitat 
de construir-hi la prevista estació 
intermodal del Penedès entre Vilafranca i 
la Granada. 
D’altra banda cal tenir en compte que els 
espais on es concretin aquestes noves 
àrees d’activitat econòmica i equipaments 
supramunicipals han de situar-se entorn 
de les directrius generals determinades 
pel Pla, de tal manera que no es poden 
admetre instal·lacions les dimensions, 
impactes o usos de les quals no siguin 
compatibles amb els criteris d’integració 
territorials i d’estructura socioeconòmica 
que el Pla Estratègic determini. 

 
2- Revisió del planejament territorial 
a la vista de les noves perspectives 
econòmiques 
 
. La majoria dels plans urbanístics 
municipals han estat redactats sota 
perspectives econòmiques i socials que a 
data d’avui es consideren exageradament 
expansives. La crisi econòmica desborda 
els plans i els fa poc eficients, doncs 
condicionen el territori amb expectatives 
que ja no existeixen. 
. El desenvolupament territorial ha de 
transitar entre una realitat prèvia en la 
qual s’havien de preveure forts 
creixements i una realitat actual en la 
qual no és possible avançar sense ajustar 
els paràmetres urbanístics a la baixa: les 
necessitats d’estalvi econòmic i energètic, 
la manca d’utilitat de territoris falsament 
expectants i la indefinició d’aquests que 
en resulta reclamen una intervenció que 
ajusti les expectatives per a una 
delimitació més acurada i harmònica de 
la realitat econòmica. 
. Un dels objectius estratègics del Pla 
Estratègic del Penedès és ajustar el 
sobredimensionat dels plans territorials, 
coordinar els seus paràmetres ( no 
sempre coincidents) i adaptar-los als 
requeriments de les demandes reals, 
diferents a les presents en el moment de 
redacció dels plans territorials. Cal, per 
tant, la revisió dels planejaments 
comarcals i municipals per ajustar-los a 
la realitat i perspectives actuals. El 
territori ha de deixar de generar falses 
expectatives i concretar la seva exacta 
funció i ús en el marc d’una nova manera 
més sostenible de gestionar-lo. 
. Les intervencions sobre els plans deixa 
al descobert molts aspectes dels nuclis 
urbans consolidats que caldrà també tenir 
en compte i reinterpretar-los sota la 
mirada de les propostes ambientals de 
l’alternativa de l’estalvi energètic, la seva 
autogeneració, la racionalització dels 
residus i la simbiosi entre els diferents 
actors econòmics, socials i culturals que 
concorren en els nuclis i que formen la 
part essencial de la manera de ser de 
cadascun dels assentaments urbans. 
Optimitzar, revisar els paràmetres de 
qualitat ambiental serien les accions 
proposades dins d’aquesta estratègia. 
 
 
Accions: 
 
_ Coordinar els Plans Territorials 
Parcials i els Plans Directors: de les 
comarques penedesenques per ajustar els 
paràmetres de les infrastructures, els 
assentaments i els espais oberts en base 
a la nova realitat sòcio- econòmica. Cal 
ajustar aspectes com: previsions de 
creixement, models territorials 
d’infraestructures viàries, ferroviàries, 
d’equipaments. Consensuar normatives de 
protecció del patrimoni natural, 
homogeneïtzar criteris  d’actuacions sobre 
sòl agrari, relligar propostes territorials i 
metropolitanes. 
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OBJECTIUS  COMPLEMENTARIS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS 

 
(continua) 2- Revisió del planejament 
territorial a la vista de les noves 
perspectives econòmiques 
 
(continua) Accions: 
 
_ Revisió de creixement urbà dels 
plans municipals: tant residencials com 
d’activitats econòmiques, per adaptar-los 
a les necessitats del propi municipi i 
ajustar-se a criteris d’escala territorial. 
 
_ Revisió del teixit urbà consolidat: 
cal aconseguir centres urbans amb més 
qualitat ambiental urbana, 
econòmicament més eficaços i 
energèticament més sostenibles. Adaptar 
les normatives urbanes, els mètodes 
constructius i els mecanismes de despesa 
energètica al model proposat. Adoptar 
mesures per facilitar els desplaçaments 
amb mitjans alternatius al vehicle privat 
potenciant el transport públic, les xarxes 
de vianants i bicicletes per a distàncies 
curtes. 
 
3- Definir el model d’assentaments i 
activitats dels espais oberts 
 
. Definir l’espai obert penedesenc: definir 
el sòl agrari des del punt de vista 
normatiu com espai productiu i, per tant, 
amb els mateixos drets i deures que a 
qualsevol activitat urbana. Definir les 
regles de joc  entre el sòl agrari i el medi 
on es desenvolupa (xarxa hídrica rieres i 
torrents, boscos, marges, camins) i entre 
l’espai agrari i els assentaments urbans. 
. Iniciar un procés de racionalització, 
coordinació i apropament dels sistemes 
d’equipaments i serveis públics i privats a 
l’abast de la població dispersa que 
gestiona l’espai agrari i forestal amb la 
millora de les xarxes viàries 
especialitzades (bicicleta, vianants) i de 
telecomunicacions que proporcionin 
qualitat de vida als seus habitants i 
permetin la fixació de població en el 
territori. 
 
 
Accions: 
 
_ Incorporar els principis bàsics de la 
“nova cultura del territori” en la 
intervenció i definició del tractament 
urbanístic del sòl agrari, els usos i les 
regles de joc respecte del medi, el 
paisatge i els assentaments urbans. 
Tenint en compte els trets fonamentals 
del territori: que és un bé no renovable, 
essencial i limitat; que és una realitat 
complexa i fràgil; que el territori conté 
valors ecològics, culturals i patrimonials 
que no es poden reduir al preu del sòl. 

 
(continua) 3- Definir el model 
d’assentaments i activitats dels 
espais oberts 
 
(continua) Accions: 
 
_ Repensar les trames urbanes de 
baixa densitat: en tot l’àmbit Penedès 
hi ha un seguit d’urbanitzacions sovint en 
pendent i dins de massa forestal. 
Normalment la densitat de les 
urbanitzacions és molt baixa i sovint la 
qualitat de la urbanització és baixa. Cal 
reformular aquests espais amb criteris 
d’eficiència social, ambiental i econòmica, 
com a mínim en alguns casos. 
 
_ L’espai agrícola del Penedès és un 
actiu de primer ordre: cal apostar per 
la preservació, ordenació, 
desenvolupament i gestió dels espais 
agrícoles tenint com a pal de paller 
l’estructura socioeconòmica i paisatgística 
dels espais vitivinícoles penedesencs, 
incorporant–hi les propostes dels 
ciutadans, establint els paràmetres i 
activitats econòmiques dels 
assentaments rurals i edificacions 
aïllades, les activitats, els usos i la xarxa 
d’equipaments necessària per a que 
aquest medi rural mantingui la seva 
vitalitat i sigui econòmicament 
autosuficient [?] i es converteixi en el 
nucli impulsor d’altres activitats 
econòmiques. 
 
_ Millorar la infrastructura de la 
xarxa bàsica de camins: i coordinar-la 
amb els equipaments existents a fi de 
potenciar l’estructura dels assentaments 
rurals. Els camins són indispensables per 
a mantenir l’activitat agrària i la protecció 
ambiental dels entorns forestals i agraris; 
la xarxa de camins permet potenciar 
diverses funcions fonamentals: turisme 
agrari, pràctica d’esports com el ciclisme, 
la equitació, el running. Alhora la xarxa 
de camins és indispensable per a 
potenciar el patrimoni material que s’ha 
anat desenvolupant al llarg del temps en 
relació amb ells: l’arquitectura de pedra 
seca, el paisatge, les fites del territori. 

 
1- Territori i activitats econòmiques 
 
. Cal introduir els criteris de valor afegit i 
integració social, a banda de millorar els 
impactes ambientals, en la definició de 
les activitats econòmiques compatibles 
amb els criteris i estratègies dissenyades 
en el Pla. 
. L’avaluació sota aquests paràmetres de 
les activitats econòmiques ha de 
permetre definir els incentius i 
compensacions per a cada activitat 
econòmica en relació a la seva capacitat 
de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i la qualitat ambiental. 
. La posició geoestratègica del Penedès 
en relació a les àrees urbanes properes 
(Regió Metropolitana de Barcelona i 
Àmbit Central del Camp de Tarragona) li 
confereix el potencial de ser receptor 
d’activitats que requereixen grans 
quantitats de sòl;  la localització 
d’aquestes activitats ha de ser feta en 
base a criteris molt precisos. D’altra 
banda, activitats o equipaments 
territorials també presenten les mateixes 
demandes de localització i, per tant, no 
poden ser repartits equitativament entre 
els municipis. Cal per tant una estratègia 
de compensació i equilibri entre 
municipis, per a que la racionalització de 
les implantacions de les activitats  -i per 
tant la seva concentració en els llocs més 
adients- no beneficiï en exclusiva als 
municipis situats en les àrees més 
adients i perjudiqui els municipis més 
aptes per a generar equilibri ambiental. 
. Atesa la precarietat de molts polígons 
industrials, cal establir una estratègia de 
revisió i rehabilitació dels sectors 
d’activitat econòmica existents, a fi de 
definir-ne la seva reorientació funcional – 
bé per la introducció d’activitats 
econòmiques alternatives, bé per la seva 
eradicació i retorn a sòl agrari. 
 
Accions: 
 
_ Potenciar les activitats 
econòmiques amb més capacitat de 
generar valor afegit, reduir l’impacte 
ambiental i afavorir la integració 
social [en el disseny de polítiques 
d’impuls, fiscals, de promoció] 
 
_ Establir mecanismes de 
compensació territorial: el Pla Director 
de l’Alt Penedès insisteix en la 
importància que tenen aquests 
mecanismes de compensació [si es volen 
evitar la competència entre municipis i 
les ineficiències que genera el model 
actual] per a contribuir a la consideració 
del territori penedesenc com un sistema 
unitari en el qual cada part compleix una 
funció específica i complementària a les 
altres.  
 
_ Revisar el mapa actual de sectors 
d’activitat econòmica (existents i 
previstos) en base a l’estratègia de 
racionalització de la oferta de sòl 
econòmic: [cal programar de forma 
unitària i consensuada un nou mapa de 
sectors d’activitat econòmica que 
compleixin uns criteris de qualitat 
mínima, afavorir els de major qualitat per 
a arribar a una massa crítica que els 
permeti disposar de més i millors serveis, 
acordar els mecanismes de participació i 
compensació entre municipis] 
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(T10)  2014 PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS:  
OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES CORRESPONENTS AL BLOC DE TERRITORI (6) 

Arnau Gomez Ferrer, Antoni Ferran i Mèlich, Pau Batlle Solé , 2014 
OBJECTIUS  COMPLEMENTARIS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

OBJECTIUS  COMPLEMENTARIS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

OBJECTIUS  COMPLEMENTARIS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

 
2- Territori i paisatge 
 
Accions: 
 
_ Elaborar el Catàleg de les diferents 
unitats paisatgístiques que es derivin 
del Catàleg del Paisatge de l’Àmbit 
Penedès: A la comarca de l’Alt Penedès 
es va elaborar la seva Carta del Paisatge 
sense  haver redactat prèviament el 
Catàleg del paisatge. Com a part del 
desenvolupament del Pla Territorial 
Parcial de l’Àmbit Penedès [del qual el Pla 
Estratègic del Penedès té voluntat 
d’esdevenir-ne full de ruta], es proposa 
fer de manera simultània el Catàleg de 
Paisatge de l’Àmbit Penedès el qual ha 
d’identificar les diferents unitats 
paisatgístiques. Cada una d’aquestes 
unitats paisatgístiques hauria de disposar 
de la seva corresponent Carta de 
Paisatge, en el benentès que aquestes no 
correspondran als límits comarcals. En 
elles caldrà tenir molt en compte el paper 
fonamental del paisatge vitivinícola 
penedesenc com a element fonamental 
del territori central del Penedès i elaborar 
propostes paral·leles i transversals amb 
els àmbits econòmics, culturals i socials 
per tal d’obtenir un resultat a l’alçada de 
la forta presència que en aquests 
moments té el paisatge. 
 
_ Proposar que les directrius de 
Paisatge que legalment s’han de 
redactar es facin seguint les Cartes 
de Paisatge ja elaborades per 
consens i que el planejament 
municipal les reculli com un element 
que orienti el planejament derivat: 
cal que els principis recollits en la “nova 
cultura del territori” siguin incorporats a 
la legislació urbanística; el sòl no 
urbanitzable ha d’adquirir un caràcter 
urbanístic propi [esdevenir una categoria 
finalista] que el blindi front a les 
expectatives de transformació urbanística 
especulativa.  
 
_ Redactar les Cartes de Paisatge de 
cada unitat paisatgística delimitada 
pel Catàleg del Paisatge de l’Àmbit 
Penedès, seguint les Directius de 
Paisatge 
 
_ Dissenyar mesures econòmiques 
per incentivar la millora del paisatge 
per part dels actors i protagonistes 
directes: agricultors, habitants rurals, 
establiments turístics. 
 
 
 
 
 

 
3- Territori i cultura 
 
. Cal fomentar la cultura del territori, 
entesa com al conjunt de conductes i 
comportaments que es produeixen en 
una determinada comunitat i que són 
transmesos entre els seus individus per 
aprenentatge; es tracta de modular el 
conjunt d’actituds, valors, objectius i 
pràctiques que caracteritzen a la societat 
en relació al seu territori. 
 
 
Accions: 
 
 
_ Potenciar la relació entre cultura i 
territori: cal integrar en el marc de la 
“nova cultura del territori” propostes 
territorials coherents amb els 
coneixements, els valors, les conductes, 
els comportaments i les actituds que han 
de permetre formular models més 
sostenibles i més participatius, en els 
quals hi hagi una clara simbiosi entre els 
processos territorials i culturals i 
viceversa, per a que la cultura sigui 
considerada un bé públic i preferent. 
Paisatge és confluència de territori i 
cultura, patrimoni material, immaterial i 
història. Al Penedès el territori es 
caracteritza per la seva potència cultural 
que l’identifica i el fa reconeixible [i el 
singularitza].   
 
 
_ Convertir l’ Institut d’Estudis 
Penedesencs en interlocutor de 
referència: el Penedès és un territori ric 
en patrimoni material i immaterial: 
paisatge, masies, caves, camins, fonts, 
rodals, ermites, rierols, centres històrics, 
castells però també festes, tradicions, 
cultura popular, castellers. Cal unir 
protecció i aprofitament com a recurs 
d’aquesta riquesa patrimonial, reforçant 
les estratègies de conservació, protecció i 
difusió del territori tant des del sector 
públic com privat, amb l’Institut d’Estudis 
Penedesencs com a interlocutor de 
referència en el disseny d’aquestes 
accions. 
 
_ Coordinar les actuacions 
territorials amb les culturals: un 
territori on es pugui viure i treballar amb 
benestar necessita estar endreçat per 
una cultura ciutadana àmplia des del 
vèrtex creatiu fins a la base participativa i 
formativa. Cal que planejament territorial 
i món cultural dialoguin i s’entenguin a 
l’hora de traçar les estratègies, accions i 
projectes, per la qual cosa caldrà cercar 
nous mètodes i espais més idonis que els 
heretats. 

 
4- Territori i participació 
 
.El Pla Estratègic del Penedès no oferirà 
els resultats desitjats si no s’aconsegueix 
la implicació directa i continuada de la 
ciutadania. La implicació no pot reduir-se 
només a la participació directa en el 
desenvolupament del pla sinó en 
involucrar al conjunt de la societat en la 
participació en els beneficis econòmics, 
culturals i socials que aquest pla hauria 
de representar i desenvolupar.  
 
. Les estratègies que es posa com a fita 
desenvolupar el Pla depenen en gran part 
de la gent del territori, del seu consens, 
la participació i implicació en la posada 
en pràctica de les accions i projectes; cal 
superar la impressió de que les decisions 
són imposades per tècnics especialitzats. 
 
Accions: 
 
_ Dissenyar el procés de participació 
integrant de forma transversal el 
conjunt de la societat: per afavorir que 
la presa de decisions repercuteixi en 
benefici de tota la societat, repartint de 
forma equilibrada els beneficis i les 
càrregues que es derivin del Pla. 
[punt interpretat] 
 
_ Definir els criteris de base que han 
de regir el model d’aquest Pla:  nivell 
de desenvolupament social, grau de 
creixement demogràfic i nivell de qualitat 
de vida dels habitants del territori 
Penedès. 
 
_ Dissenyar mecanismes que 
permetin cohesionar el territori i fer-
lo més eficient i sostenible, que en 
general actuen com a sistemes oberts a 
nivell econòmic com social [?] “Posar en 
marxa iniciatives, com els que han portat 
a terme la gestió transversal de les terres 
de cultiu ermes, les parcel·les industrials 
o residencials buides a través de la 
creació d’un banc de terres i horts 
familiars” 
[punt interpretat] 
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(T10)  2014 PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS:  
OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES CORRESPONENTS AL BLOC DE TERRITORI (7) 

Arnau Gomez Ferrer, Antoni Ferran i Mèlich, Pau Batlle Solé , 2014 
OBJECTIUS  SECTORIALS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS 

OBJECTIUS  SECTORIALS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

OBJECTIUS  SECTORIALS DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS (continuació) 

 
1- Eix Marítim (del Gaià a les 
Botigues de Sitges) 
 
Accions: 
 
_ Potenciar el sistema portuari de la 
costa fomentant les relacions 
econòmiques i esportives entre els 
ports: la posició del port de Vilanova i la 
Geltrú permet localitzar al seu entorn, en 
particular sobre l’eix de l’Avinguda 
Europa/ C15, activitats relacionades amb 
la nàutica, ubicar i ampliar un port sec. 
S’ha de valorar el potencial de relació que 
la nova C15 transfereix al Port de 
Vilanova i la Geltrú en relació a Igualada i 
Manresa. 
.El conjunt de ports de l’àmbit Penedès 
milloraria la seva influència comercial i 
econòmica sobre els assentaments 
propers si es diversifiquessin les activitats 
que entorn d’ells es desenvolupen, com 
és el cas del port de Segur que inclou un 
encara incipient centre comercial.  
 
_ Generació de centres d’intercanvi 
econòmic i de transport  entorn les 
estacions de tren lligats a operacions 
de millora mediambiental de la xarxa 
hídrica: cal fer progressar les estacions 
de tren i els seus entorns cap a espais 
intermodals i d’activitat doncs són punts 
de referència per a la mobilitat quotidiana 
de la zona. La manca d’un aparcament 
suficientment dimensionat i acondicionat, 
l’absència de servei per a bicicletes, la 
manca d’accessibilitat més diàfana i 
segura, [la manca d’atractiu d’alguns 
entorns que són, i seran cada cop més, 
porta i per tant “primera impressió” dels 
nuclis urbans] són deficiències evidents a 
resoldre. 
_ Conjuntament amb aquest projecte de 
remodelació dels espais entorn les 
estacions s’ha de considerar la xarxa 
hídrica com una altra pedra de toc per a 
la millora del medi de la costa. 
L’ordenació dels espais lliures que són les 
lleres de torrents i rieres han de deixar de 
ser canalitzats o soterrats i esdevenir 
parcs, jardins o parcs fluvials (segons els 
casos) que millorin la qualitat dels 
entorns urbans de la costa, el seu 
atractiu turístic, permetin la connexió 
ecològica i l’enllaç amb la xarxa de 
camins territorials. 
 
_ Repensar el sistema 
d’assentaments urbans residencials 
de baixa densitat: cal fer un estudi en 
profunditat de les urbanitzacions de baixa 
densitat que en valori la oportunitat de 
potenciar-les mitjançant densificació i 
dotació de serveis i noves activitats 
econòmiques, mantenir-les, reduir-les o 
fins i tot en casos extrems extingir-les, 
per raó dels seus forts impactes. La 
necessitat de reduir costos en serveis, 
racionalitzar el transport públic i la 
recollida d’escombraries, la difícil 
accessibilitat als equipaments bàsics, la 
reducció de l’impacte ambiental 
motoritzat i la necessitat de recuperar 
part dels espais agroforestals serien els 
criteris de judici a l’hora de valorar-les. 

 
2- Eix Vilanova i la Geltrú- 
Vilafranca del Penedès- Igualada 

 
Accions: 
 
_ Analitzar la relació amb les xarxes 
de l’A2-Lleida-Barcelona 
 
_ Flux de la C15-Vilanova i la Geltrú- 
Vilafranca del Penedès-Igualada 
 
_ Intercanvi industrial i tecnològic 
 
[el Pla Estratègic només fa esment de les 
accions ] 
 
3- Relació entre àmbits i eixos: una 
xarxa de xarxes 
 
_ Relació de l’àmbit Penedès amb els 
àmbits veïns: cal establir sinergies amb 
els tres àmbits veïns – el Camp de 
Tarragona, les Comarques Centrals i la 
Regió Metropolitana de Barcelona- 
potenciant les respectives singularitats (i, 
per tant impulsant les diferents identitats 
territorials, socials, econòmiques, 
ambientals i paisatgístiques de cada un 
dels àmbits). En aquest sentit, no només 
cal estructurar les xarxes de transport 
d’alta capacitat “de pas” (AP7, C32, 
ferrocarril), també cal analitzar els 
accessos d’aquests en funció de les 
necessitats del propi territori. 
 
_ Relació entre els diferents eixos 
que configuren l’àmbit Penedès: en el 
marc del que el Pla Estratègic anomena 
“xarxa de xarxes” cal reforçar i potenciar 
les interrelacions entre els diferents 
eixos. L’eix costaner Vendrell-Sitges, l’eix 
central Vilanova i la Geltrú- Vilafranca del 
Penedès- Igualada i els eixos interiors 
complementaris que constitueixen la 
matriu bàsica de l’àmbit Penedès. 
 
_ Posar en valor el node central amb 
l’estació intermodal: l’estació 
intermodal de la xarxa AVE ha de ser 
determinant per cohesionar el sistema de 
transport i per tant és una aposta forta 
del Pla Estratègic. 
 
_ Potenciar i connectar les xarxes del 
territori: Cal convertir la xarxa viària 
d’alta capacitat en oportunitat per les 
xarxes locals de comunicacions, des de 
les carreteres locals fins a les xarxes de 
camins agrícoles. La disposició dels 
equipaments generals fins als locals pot 
definir noves o renovades xarxes que 
requereixen una nova interpretació en 
relació a la nova situació territorial [?]. La 
definició de cada un dels models de xarxa 
és prioritari. La estructura agrària de la 
vinya i el seu sistema productiu i 
paisatgístic pot ésser referent en la 
estructuració de les xarxes territorials de 
camins i carreteres locals, atesa la 
presència i suficiència de xarxes d’alta 
capacitat per als recorreguts de major 
distància. 
 
[punt interpretat ] 

 
4- La ròtula central: el Pol de 
Vilafranca del Penedès i l’eix 
vertebrador central 
 
5- Els elements singulars: el sistema 
urbà de Sant Sadurní d‘Anoia 
 
6- Els punts de contacte entre els 
diferents àmbits 
 
_ Pol del Vendrell- punt de contacte 
amb el Camp de Tarragona 
 
_ Pol de la Conca d’Òdena. Punt de 
contacte amb les comarques centrals 
 
_Pol del Garraf. Punt de contacte 
amb la Regió Metropolitana de 
Barcelona: 
 
. El triangle Vilanova i la Geltrú, Sitges i 
Sant Pere de Ribes, conjunt de tres 
municipis equilibrats i complementaris. La 
cultura, el mar i els serveis formen els 
tres eixos de desenvolupament d’aquest 
petit país [?] 
 
Accions:  
 
_ Potenciar l’activitat portuària amb 
les activitats econòmiques del nou 
sistema: el port de Vilanova i la Geltrú 
és un element important dins el conjunt 
del Pla Estratègic; la oportunitat de 
millorar el turisme de mar [?] i convertir 
el port en un punt d’entrada a les 
activitats turístiques de l’interior és 
inqüestionable, com també ho és el fet de 
que l’augment de les comunicacions que 
ofereix la C15 permeten augurar un 
increment en el transport de mercaderies 
de la Conca d’Òdena. 
 
_ Crear una xarxa de serveis 
culturals i socials lligats a la població 
costanera: la vocació metropolitana de 
la comarca es fa palesa en la quantitat de 
gent que diàriament es desplaça a 
Barcelona [en general a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona]. Vilanova i la 
Geltrú ja disposa de serveis d’ordre 
metropolità que permeten augmentar el 
seu atractiu respecte del conjunt del 
Penedès Marítim i donar major cohesió i 
estructura a la “ciutat costanera” que 
s’estén del Vendrell a Sitges. 
 
[punt interpretat] 
 
_ Atraure sistemes R+D a Vilanova, 
Sitges i Ribes: es detecta com a 
tendència que un número d’empreses 
estableixen els seus centres de recerca i 
desenvolupament a la comarca atretes 
per les seves qualitats ambientals, 
paisatgístiques, marítimes i culturals. Cal 
analitzar com aquestes noves 
implantacions poden estimular les 
relacions  empresarials amb la resta dem 
l’Àmbit Penedès i, en particular, amb les 
empreses igualadines. 
 
 
[punt canviat] 
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DIAGNOSI PROPOSTA PROPOSTA 
 

(M01)  2006-2008  ANÀLISI DE LES PROPOSTES DEL PLA DE SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU  
A LA COMARCA DEL GARRAF (1) 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2006-2008 
LA MOBILITAT A LA COMARCA DEL 
GARRAF 

OFERTA I UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT 
PÚBLIC COL·LECTIU (continuació) 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA: 
MILLORES EN L’OFERTA 

 
_ El tren de Rodalies funciona com un 
metro regional: el desplaçament de 
Cubelles a Vilanova i la Geltrú només 
dura cinc minuts i es disposa d’un tren 
cada mitja hora; la durada del trajecte de 
Vilanova i la Geltrú a Sitges és de menys 
de deu minuts, amb trens cada quart 
hora i major freqüència en hores punta. 
La durada del desplaçament entre 
Cubelles i Barcelona-Sants és de 45 
minuts. 
 
_ Transport urbà: els municipis 
costaners –Cubelles, Vilanova i la Geltrú i 
Sitges- disposen de transport urbà per 
autobús. La resta dels municipis aprofita 
algunes de les línies interurbanes que 
tenen més d’una parada en el municipi 
per fer recorreguts urbans. 
 
_ Transport interurbà: es disposa de 
serveis interns a la comarca que 
funcionen com serveis d’aportació al 
ferrocarril i com a serveis urbans en les 
nuclis interiors, connexions amb el Baix 
Penedès, l’Alt Penedès i l’Anoia i el 
Barcelonès. Els horaris, només fins les 20 
h., són curts. 

DIAGNOSI DE L’OFERTA I DEMANDA/ 
MOBILITAT ACTUALS 

 
_ En un dia feiner tipus es produeixen 
470831 desplaçaments, dels quals el 
76,8% són interns a la comarca, el 
19,4% són de connexió amb les 
comarques limítrofes i el 3,8% tenen 
l’origen o la destinació fora dels dos 
àmbits anteriors (dades 2006). 
 
_ La mobilitat intramunicipal representa 
el 77% dels desplaçaments interns a la 
comarca; els fluxes intermunicipals més 
importants es produeixen en el triangle 
Vilanova i la Geltrú- Sant Pere de Ribes-
Sitges, però també és força important la 
mobilitat entre Vilanova i la Geltrú i 
Cubelles. La mobilitat amb origen o destí 
fora de la comarca ve marcada per la 
importància de les relacions amb 
Barcelona (el 38% del total de 
desplaçaments extracomarcals)  i el Baix 
Llobregat 
 
_ El repartiment modal difereix 
notablement segons el tipus de flux. En 
els desplaçaments interns municipals el 
transport públic és gairebé inexistent, per 
bé que el mode no motoritzat pren gran 
importància; en els desplaçaments de 
connexió el transport públic s’utilitza més 
en particular en la relació amb el 
Barcelonès en que és el medi majoritari 
(bàsicament en tren). En les relacions 
entre municipis el transport privat és el 
protagonista, assolint una quota de 
mercat superior al 80% en tots els casos 
excepte en la relació Vilanova i la Geltrú- 
Sitges. 
 
_ Finalment cal parar especial atenció a 
les diferències en temps de viatge que 
s’obtenen segons el tipus de 
desplaçament i el mitjà de transport 
utilitzat, doncs les grans diferències de 
temps entre transport públic i privat 
expliquen la manca d’utilització del 
transport públic: si, de mitjana els 
desplaçaments intermunicipals demanden 
de 12 a 20 minuts en vehicle privat, 
difícilment baixen en cap cas de la mitja 
hora en transport públic; pel que fa als 
desplaçaments a Barcelona els usuaris del 
vehicle privat necessiten de mitjana uns 
50 minuts, mentre que els usuaris de 
transport públic han d’invertir 75 minuts.  

 
 
_ Cobertura territorial: a Canyelles i 
Olivella no hi ha superfície urbana 
residencial correctament servida amb la 
xarxa de TPC interurbà. Als municipis 
costaners, el percentatge es situa entre 
el 40 i el 50%. 
 
_ Cobertura temporal: l’amplitud horària 
dels serveis de Rodalies Renfe és major 
que els dels serveis d’autobús 
interurbans, els quals tampoc no 
funcionen tots els dies de l’any. 
 

 
_ Connexió Sant Pere de Ribes-
Barcelona: Incrementar les expedicions 
en hora punta, amb expedicions que no 
s’aturin ni a L’Aeroport ni a Bellvitge. 
 
_ Connexió amb el Baix Penedès 
(Olivella, Canyelles i Sant Pere de Ribes): 
Cal impulsar els serveis d’aportació al 
ferrocarril  i millorar la coordinació 
horària entre autobús i tren per afavorir 
l’increment de l’ús del transport públic. 
 
_ Connexió amb l'Alt Penedès i 
l’Anoia / Eix de la C-15 (Vilanova-
Vilafranca-Igualada): en aplicació del 
PITC, cal ampliar el servei en una 
expedició per hora en dies laborables en 
el tram Vilanova-Vilafranca i cada dues 
hores fins a Igualada. En caps de 
setmana i festius no pot haver-hi menys 
d’una expedició cada dues hores. Cal 
valorar la possibilitat de “resseguir” el 
traçat de la futura línia orbital ferroviària 
(aturar a Sant Pere de Ribes). 
 
_ Relacions internes: Els serveis de 
connexió intermunicipals i d'aportació 
han de garantir la coordinació horària, 
reduint la espera a les arribades i 
sortides dels trens a un màxim de 10 
minuts. 
 
_ Altres: en els municipis de Canyelles i 
Olivella, amb poblacions inferiors a 3.500 
habitants i territorialment disperses, així 
com en petits nuclis d’altres municipis 
fora de la trama urbana principal, la 
prestació de serveis regulars que no 
generi un mínim de demanda suposa un 
cost molt elevat. Per tal de millorar 
aquesta situació es proposa implementar 
serveis a la demanda i aprofitar els 
serveis escolars de la comarca i fer-los a 
portes obertes en període lectiu. S’han 
d’estendre els serveis urbans existents en 
aquests nuclis més dispersos, impulsant 
serveis tipus bus de barri que connecti 
amb les estacions de ferrocarril o les 
parades de bus interurbà principals. 
 

OFERTA I UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT 
PÚBLIC COL·LECTIU 

NOVES DINÀMIQUES TERRITORIALS, 
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA 

TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA: 
MILLORES EN LA GESTIÓ I LA QUALITAT 
DEL SERVEI 

 
_ La comarca del Garraf està servida en 
transport col·lectiu tant pels serveis 
ferroviaris com per serveis per carretera 
(urbans i interurbans). 
 
_ Serveis ferroviaris: la línia C2 de 
Rodalies Renfe (Sant Vicenç de Calders/ 
Barcelona/ Massanet-Maçanes) disposa 
de 4 estacions a la comarca: Garraf, 
Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. La 
configuració de la línia és totalment radial 
respecte de Barcelona i, dins del Garraf, 
serveix de connexió entre els municipis 
costaners. La situació de l’estació a 
cadascun dels nuclis és central, si bé 
l’accés des d’urbanitzacions i barris més 
excèntrics és més difícil i no sempre està 
suplerta per un servei d’autobús 
d’aportació, si bé els nuclis més grans 
disposen d’una connexió adient. 

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

 
_ Informació i comunicació als usuaris: 
Disposar d'informació actualitzada sobre 
horaris i modificacions del servei als pals 
de parada o marquesines. 
 
_ Compliment d'horaris: la informació ha 
de ser actualitzada, la puntualitat és 
indispensable per a garantir la capacitat 
d’aportació a les altres línies. Cal disposar 
d’un sistema de recollida de reclamacions 
dels usuaris que permeti reaccionar en el 
mínim temps possible; en tots els casos 
cal  contemplar la  possibilitat d’utilitzar 
plataformes digitals 
 
_ Integració tarifària: Cal avaluar la 
possibilitat d’integrar la totalitat dels 
serveis per permetre desplaçaments de 
connexió que encara es realitzen en 
vehicle privat. 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 79



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 80

 
RESUM DE MESURES, PROJECTES I ACCIONS AL GARRAF 
 
REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RECOLLIDA SOBRE EL GARRAF. Universitat Politècnica de Catalunya 2014 
 

DIAGNOSI DIAGNOSI DIAGNOSI 
 

(M03)   INFORME TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL GARRAF 2009  
MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

Alícia Casart, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2009 

POBLACIÓ, ECONOMIA, URBANISME MOBILITAT (continua) PORT DE 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 Pere 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% 
 
_ 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 
 
 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS DE 
TRANSPORT 

 
_ En 25 anys la població s'ha duplicat, 
amb un creixement accelerat fins a 2008, 
sobretot d'ençà de la inauguració de 
l'autopista Pau Casals que ha atret molts 
nous residents de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
 
_ Dues terceres parts de la població 
comarcal viuen sobre la línia de costa; 
Sant Pere de Ribes representa el 20% de 
la població comarcal 
 
_ Existeix una notable variació de la 
mobilitat en període estival per raó del 
turisme de platja i de la segona 
residència 
 
_ El 70% del sòl industrial es troba a 
Vilanova i la Geltrú; majoritàriament la 
resta del sòl urbà és únicament 
residencial 
 
_ 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 
 
_ 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 
 

MOBILITAT 

 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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 
 
_ 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) 
 
_ 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 
 
 
 

 
 
_ Tot i les millores en la xarxa 
d'infraestructures 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 
 
_ IMD's (Intensitat mitjana diària): 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 
 
_ 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 
 
_ El PTVC (Pla de Transports de Viatgers 
de Catalunya) proposa millorar la 
connexió amb Barcelona en hora punta i 
completar les connexions amb Tarragona 
i Vilafranca 
 
_ S'ha intensificat la demanda de 
transport cap a Barcelona en tren, sense 
que les infraestructures s'hagin 
actualitzat suficientment, registrant-se 
sovint avaries i incidències. Es preveu la 
reestructuració dels serveis convertint la 
línia actual R2, St. Vicenç de Calders-
Barcelona- Maçanet (pel Vallés) en una 
nova línia només costanera. 
 
_ 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 Penedès 
per carretera. 

 
_ 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. 
 
_ El port té bons accessos viaris cap a la 
C-32, C-31 i C-15; no té accés directe a 
la xarxa ferroviària. 
 
_ La seva activitat comercial, entorn de 
les 300.000 T. actuals, és de mercaderia 
general no containeritzada, 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) 
 
_ Es calcula la capacitat del port entorn 
les 500.000 tones/any; la seva activitat 
comercial és fortament depenent dels 
cicles econòmics. 
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04.2 Propostes obtingudes mitjançant participació 
pública 

 

a. Llistat dels participants a la Taula de Debat 1 
(convocats) 

 
  

Nom  Organització  

1 Jordi Mas Castellà  Ajuntament de Sitges  

 
2 Francesc Xavier Pascual i 
Valldosera  

 
Arquitecte  

 
3 Anna Mir  

 
Mancomunitat Penedès - Garraf - 
Iniciatives Econòmiques  

 
4 Pere Batlle  

 
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú - Serveis Viaris i Mobilitat  

 
5 Francesc López Arias  

 
Arquitecte  

6 David Andreu  ADEG  

7 Cristina Mestre  Dones d'empresa  

 
8 Sebastià Jané i Arrugat  

 
Col·legi Aparelladors, Arquitectes 
tècnics i enginyers d'edificació 
Alt Penedès - Garraf  

9 Joan Olivella Planas  
Col·legi Aparelladors, Arquitectes 
tècnics i enginyers d'edificació 
Alt Penedès - Garraf  

 
10 Joan Duran Carbonell  

 
Amics del Garraf  

 
11 Xavier Isart i Rueda  

 
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú - Serveis Territorials i 
Urbanisme  

 
12 Jordi Boixader Solé  

 
Diputació de Barcelona  

 
13 Anna M. Martínez 
Gallemí  

 
Ajuntament de Cubelles Regidora 
de Dinamització Econòmica, 
Turisme i Comerç  

14 Marc Balanza Grimaldo  
Ajuntament de Cubelles 
Coordinador de Dinamització 
Econòmica, Turisme i Comerç  

 
15 Josep Lluís Ibáñez  

 
Gerent Consorci Sanitari Garraf  

 
16 Mercè Duran  

 
Institut Municipal d'Educació i 
Treball de Vilanova - Gerent  

 
17 Joan Carles Lluch  

 
EPEL Neàpolis - Director  

 
18 Guillermo Triay Blanco  

 
Ajuntament d'Olivella  

 
19 Lluís Giralt  

 
Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes  

 
20 Margarita Díez  

 
Ports de la Generalitat  

21 Júlia González  
Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes - Urbanisme  

22 Alberto González 
Martinez  

Associació Platges de Sitges  

 
23 Alberto Rodríguez  

 
CCOO  

 
24 Àngels Travé  

 
Institut d'Estudis Penedesencs  

 
25 Frederic Vilà  

 
UPC Vilanova - Director  

 
26 Eva Piñol  

 
Consell Comarcal del Garraf  

 
27 Gerard Llobet  

 
Consell Comarcal del Garraf  

28 Rafel Florenciano  Node Garraf  
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b. Acta de la Taula de Debat 1: Propostes dels 
participants 
 
 
 
 
 
Rafel Florenciano Node Garraf/ Director 
1) Recollir i sintetitzar l'experiència acumulada en la indústria 
de components de l'automòbil per mostrar-ho com a actiu del 
territori en la cerca de noves activitats econòmiques 
2) Aposta per les energies renovables en generació 
distribuïda, és aposta de futur 
 
Judith ? Arquitecta Diba 
3) Aplicar la carta europea del turisme sostenible  
Exemple d'aplicació: La Garrotxa 
4) Cal pla de gestió per a la xarxa Natura 2000 
5) Cal un pla de gestió per al recurs pesquer 
El recurs pesquer és un potencial no desenvolupat. Atenció a 
les confraries de Vilanova i la Geltrú i Sitges 
6) Augmentar transparència i cultura democràtica de les 
institucions públiques. Cal redactar un codi ètic 
 
Obdulia Fernandez 
7) Vincular pesca i turisme 
El decret actual de la Generalitat no té sortida al Garraf: les 
iniciatives turístiques vinculades a la pesca no tenen èxit a la 
confraria de VNG 
8) Remodelar la façana portuària 
Cal desenvolupar la plaça del port i els equipaments privats 
adjunts 
9) Parc de “ribes rojes” Zona esportiva d'interès per a 
l'atracció de desenvolupament econòmic 
10) Fomentar el creuerisme al port de Vilanova i la Geltrú 
Realitzar les aportacions i propostes del Pla de Ports de 
Catalunya 
 
David Andreu ADEG Garraf- Penedès 
11) Aconseguir la gratuïtat de l'autopista 
El peatge de la C-31 és un greuge comparatiu de la comarca 
amb les comarques veïnes per a la localització d'activitats 
econòmiques i manteniment de les actuals 
12) Cal la captació d'inversions empresarials a través d’un 
Ens conjunt i més potent 
Captar inversions és cabdal per al desenvolupament de 
l'economia real. Cal que les empreses inverteixin i Node 
Garraf pot ser una bona iniciativa 
13) Cal enfortir l'empresa local per agregació de les 
inversions i la demanda per a constituir “campeones 
nacionales” = empreses competitives també fora del Garraf 
Es posa com a exemple el Consorci Sanitari del Garraf, que 
pot reproduir-se en altres àmbits (sanitari, mediambiental, 
serveis). 
 
Marc Balanza, arquitecte municipal de Cubelles 
14) Completar Anella Verda integrant-hi el riu Foix 
Cal executar el projecte, ja redactat per la Diputació de 
Barcelona, de connectivitat ecològica del riu Foix amb els 
Parcs Naturals a Cubelles.Es fa necessari per a la qualitat 
ambiental i el desenvolupament turístic del municipi. 
15) Potenciar l’ enoturisme 
16) Reforçar col·laboració entre Cunit i Cubelles per la 
promoció del “Penedès marítim” 
Cal aprofitar que hi ha força demanda 

 
 
 
 
 
 
 
Anna M. Martínez, Regidora de Cubelles 
17) Cal sumar esforços a nivell comarcal en Emprenedoria 
Sitges, Vilanova i Cubelles disposen de centres 
d'emprenedoria local. Cal sumar esforços: donar més pes a 
les incubadores, promocionar el networking, juntar-los implica 
assolir més massa crítica, major diversitat per la 
representació i entrada de més sectors econòmics 
18) Facilitar les Eines de Coordinació 
Facilitar les Eines de Coordinació disponibles a empreses i 
emprenedors, coordinar i millorar els serveis comarcals i 
municipals dirigits a la promoció econòmica 
 
Xavier Ollé Arquitecte 
19) Cal una reflexió urbanística conjunta de tota la comarca 
Cal generar un urbanisme solidari entre municipis, per tal de 
que no competeixin entre ells i aprofitin millor les 
oportunitats. Sense entrar en nominalismes, caldria una 
figura similar a la de un Pla Director Urbanístic Comarcal. 
20) Treballar la façana marítima comarcal de forma 
coordinada 
21) Articular les zones de creixement/decreixement i nuclis 
dispersos El problema dels nuclis dispersos, en particular el 
de les urbanitzacions no reglades, només pot afrontar-se des 
de la coordinació intermunicipal 
22) Cal preparar el territori per a la captació d'inversions 
23) Cal establir eines i mecanismes per a la recuperació del 
sector primari a la comarca 
 
Lluís Giralt Aj. St. Pere de Ribes 
24) Sumar enoturisme i parc natural: un potencial a aprofitar 
25) Gestionar de forma conjunta els polígons d'activitat 
econòmica Considerar els accessos, les comunicacions - tant 
rodades com de tecnologies TIC-, la coordinació entre 
municipis. 
26) Aprofitar el potencial de la Rambla del Garraf com a eix 
de desenvolupament de la comarca 
27) Cluster sòcio-sanitari com a motor econòmic de la 
comarca 
28) Línia ferroviària orbital Cal considerar-la a mig o curt 
termini? 
29) Fer un esforç de coordinació dels ensenyaments no 
reglats La educació fins a 18 anys, que és aquella que depèn 
del territori i que per tant s'hi pot incidir més fàcilment, no 
està prou coordinada 
 
Francesc López, arqte. Municipal d'Olivella 
30) Cal fer una relectura- adequar el Pla Territorial 
Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona 
Posa com a exemple que la Pirotècnia ha estat classificada 
com a sòl protegit dins el parc natural del Garraf. El Pla 
Territorial fou redactat abans de la crisi, les seves propostes 
no s'ajusten al moment actual, cal evitar generar problemes i, 
per tant, cal donar-hi una alternativa 
31) Atesa la gran quantitat de sòl urbanitzat vacant, auditar-
ne la gestió per reajustar-la si és necessari 
La/es auditoria/es de gestió haurien d'incloure també l'Àrea 
Residencial Estratègica, per avaluar-ne la seva idoneïtat a 
curt/mig termini. 
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32) Cal la coordinació entre desenvolupament urbà i la 
coordinació existent: urbanitzacions il·legals 
Cal superar la discussió sobre la il·legalitat de les 
urbanitzacions no reglades, moltes d'elles anteriors a la 
democràcia i que queden despenjades. Cal que hi hagi un 
mínim d'infraestructures a aquestes, que s'hauran de fer de 
forma coordinada entre municipis 
33) Cal considerar la reorganització de les administracions 
públiques i la major disponibilitat de recursos econòmics per 
part d’aquestes 
Es recorda els plans, per ara postergats, de reorganització de 
les administracions públiques (per exemple, vegueries). Cal 
preparar-se pensant en aquesta reorganització i la previsió de 
que aquestes administracions disposaran de més medis 
davant la eventualitat de la Independència de Catalunya 
34) Cal repensar moltes qüestions en relació a l’escala real 
del Garraf: el Garraf forma part en realitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
El Garraf en realitat és indestriable de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en termes funcionals: si aquest fet estigués reflectit 
en termes administratius molts dels problemes detectats 
(Peatges, Carreteres, gestió del Parc del Garraf) ja estarien 
resolts. Hi ha un error en l’ “autoaislacionisme” de la 
comarca: el talent del Garraf no “fuig” a Barcelona, més bé és 
una realitat compartida a nivell metropolità. 
 
Promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 
35) Cal evitar la fuga de talent 
36) Cal lluitar contra l'atur juvenil 
Revisar els estudis de la comarca i ajustar-se a les necessitats 
de les empreses en formació. 
37) Integrar els Plans Estratègics de Desenvolupament 
Econòmic municipals en el Pla Socioeconòmic comarcal 
Tots els recursos públics de promoció econòmica de la 
comarca haurien d'estar alineats 
 
Josep Lluís Ibáñez Consorci Sanitari del Garraf 
38) Cal agregar els serveis sanitaris per tot l'àmbit de la 
comarca 
L'agregació per al conjunt de la comarca posiciona molt 
millor, cal recuperar l'avantatge en relació a altres comarques 
39) Cluster sòcio-sanitari és factor de competitivitat per a 
tota la comarca 
Millor si sanitat fos exclusivament pública i de qualitat, però 
ateses les dinàmiques en relació a les capacitats de 
l'administració pública, cal posicionar-se per a les futures 
inversions privades 
40) Prestació sanitària al turisme estranger 
41) És fonamental millorar les infraestructures sanitàries de la 
comarca 
42) Cal atreure els professionals sanitaris d'alt nivell que ja 
viuen a la comarca 
 
Joan López veí de Canyelles 
43) Posar en valor els parcs de Garraf i Olèrdola 
Com a verd de caràcter metropolità, cal el traspàs de 
finançament als petits municipis per a poder fer front al 
manteniment dels camins, la millora de les rutes, fomentar 
l'enoturisme i el turisme actiu, desplegar les energies 
renovables i, en definitiva, que la comarca deixi de donar 
l'esquena a la muntanya. 
 
44) Millorar el finançament dels petits municipis 

Cristina Mestre ADEG Garraf- Penedès, Dones 
d’Empresa 
45) Cal una visió conjunta en la promoció turística del territori 
La promoció turística del conjunt dels atractius del territori: 
Paisatge + Cultura. Marca “Costa Barcelona”, Massís, Vinyes, 
Museus, Xató, Merengada, Carnaval 
46) Millorar la formació a totes les edats 
La excel·lència en la formació és important per a les 
empreses i les persones 
47) Promoure igualtat laboral de la dona en tots els àmbits 
Cal fer més accions, és bàsic per fer una societat igualitària i 
sostenible; cal concretar accions per part de públics i privats 
al respecte 
 
Daniel Garcia Peris Institut d' Estudis Penedesencs 
48) Cal reforçar els actius de la comarca que en defineixen la 
singularitat: la Escola Politècnica de Vilanova (UPC) i el Museu 
del Ferrocarril 
Cal pensar en els elements singulars de la comarca per 
afavorir-ne el seu desenvolupament. 
49) Cal un gestor conjunt per a la promoció de la comarca a 
les xarxes socials 
Cal representar la comarca i promocionar-la més i millor a 
internet i a les xarxes socials. 
 
Angels Travé Institut d' Estudis Penedesencs 
50) Defensa i promoció del paisatge i del patrimoni, sobretot 
immaterial 
Cal incorporar les tradicions immaterials: expressions orals, 
rituals, coneixements vinculats amb la natura, cultura local. 
Cal recollir aquests coneixements i crear recursos turístics  
que generin experiències: relat històric  que atrapi la gent 
51) Formació dels guies turístics 
Cal reforçar la educació dels guies turístics pel que respecta al 
patrimoni, són la porta d'entrada, de contacte amb el turisme 
52) Cal divulgar el patrimoni immaterial, cooperació municipal 
El patrimoni immaterial ha estat recollit per instituts d'estudis 
locals, però cal fer-ne accions de divulgació en el territori 
 
 
Jordi Boixader Solé,  Economista, Diputació de 
Barcelona 
53) Cal cooperar entre municipis en la gestió dels PAE's, 
cooperació empresarial 
Cal fer una diagnosi dels Polígons d'Activitat Econòmica, saber 
quines empreses hi treballen, analitzar quines sinergies es 
poden generar entre elles 
54) Cal fomentar que el talent es quedi en el Garraf 
(fomentar iniciatives enfocades a l’aprofitament del talent) 
El Garraf té una gran quantitat de gent formada però poca 
recepció local. Cal treballar en formació i innovació social: co-
working treballadors creatius, aposta pels entorns creatius. 
 
55) Cal diversificar l'economia no centrar-se només en el 
turisme.  
 
56) Paisatge com a recurs pel desenvolupament local. 
Es necessita un model clar de territori per a generar oferta 
turística: el paisatge és un recurs per al desenvolupament 
local. 
 

57) Programes de suport als sectors madurs per a la 
recuperació de l’ocupació 
Cal tenir en compte els sectors madurs i ajudar-los 
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Anna Mir, Mancomunitat Penedès- Iniciatives 
Econòmiques 

58) Cal aprofitar el fet que el nivell de formació de la comarca 
sigui més alt que la de les comarques veïnes 
 
59) Cal definir un sector estratègic per a la comarca 
 
60) Cal més cooperació público-privada per fer una aposta 
forta en innovació i retenció del talent 
Cal treball concertat en: Innovació, centre d'empreses, 
cluster, spin-offs, emprenedoria 
61) Es necessiten instruments de finançament per a les 
empreses 
El finançament és un problema molt greu de les empreses 

 
Jordi Mas Castellà, Ajuntament de Sitges 
62) Crear una plataforma operativa que sumi la 
mancomunitat, el Node Garraf i el Consell Comarcal per al 
foment de l'empresa, la formació i l'emprenedoria 
Coordinant els esforços i accions d'aquestes administracions 
es milloraria el servei, s'aconseguiria salvar el teixit econòmic 
existent, donar suport a les empreses en dificultats 
 
63) Reforçar la capacitat comarcal d’atraure talent 
Hi ha una quantitat molt alta de talent a la comarca que no 
s’aprofita prou bé. Cal una incubadora molt potent per a 
emprenedors i microempresa, afavorir les indústries culturals 
i creatives 
64) Desenvolupar el cluster sòcio-sanitari en relació a les 
tecnologies per la dependència desenvolupades per la UPC. 
A partir dels recursos existents –les instal·lacions del Consorci 
Sanitari del Garraf- i amb voluntat de captar recursos 
europeus, reforçar les sinergies amb el R+D+I desenvolupat 
per la UPC al campus de Vilanova i la Geltrú en relació a les 
tecnologies de la dependència 
 
Jordi Campamà, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Via 
Pública 
65) Impulsar la gestió i lideratge en el model supramunicipal 
del territori 
Cal desenvolupar models supramunicipals d’ordenació i gestió 
del territori, prenent com a exemple Europa Central. La 
manca d’aquestes polítiques al Garraf i a Catalunya imposa un 
model de competició entre municipis que a la llarga genera 
desertització i un ús poc racional del territori. 
66) Gestionar de forma conjunta els Polígons d’Activitat 
Econòmica (PAE’s) 
Els PAE’s es troben contigus i són fàcils de gestionar de forma 
conjunta, permeten definir un model comarcal de “viure 
esponjadament” amb petits desplaçaments des dels nuclis. 
 
67) UPC i centre tecnològic: potenciar-los i connectar-los al 
teixit empresarial 
 
Júlia Gonzalez Robles, Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes- Urbanisme 
68) Crear un Observatori Comarcal de l’Habitatge 
Es proposa la creació d’un Observatori Comarcal de 
l’Habitatge, amb els objectius d’acordar l’anàlisi entre agents i 
administracions i facilitar la presa de decisions. Cal gestionar 
la problemàtica d’accés a l’habitatge amb lògiques conjuntes 
d’interès sòcio-econòmic, millorant l’ús dels patrimonis 
municipals d’habitatge i destinant-hi més recursos 
 

Pere Batlle, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Via 
Pública 
 
69) Potenciar el desenvolupament del Port 
Enfocar el desenvolupament del Port a la creació i potenciació 
d’empreses 
70) Repensar la mobilitat intermunicipal i intracomarcal 
Repensar i coordinar la mobilitat intermunicipal i entre 
comarques, enfocant les accions cap al servei als teixits 
empresarials i associatius. Desenvolupar les millores de la 
mobilitat a través de la gratuïtat de l’autopista, millorant el 
tren actual, activant la línia orbital. Cal millorar la mobilitat 
intracomarcal 
 
Alberto Beach González Martínez, Associació de Platges 
de Sitges 
71) Reforçar la professionalització en l’àmbit del turisme 
Manca una coordinació real entre municipis en l’àmbit del 
turisme, cal facilitar la professionalització en el sector atès el 
seu pes específic. Cal millor formació del personal que atén 
als turistes. 
72) Incrementar la oferta turística del Port de Vilanova 
73) Fomentar el turisme de qualitat 
Cal trobar la diferència en el model turístic que porti a l’èxit. 
74) Millorar l’agilitat de les Administracions i el seu interès pel 
turisme 
Falta agilitat administrativa per a recolzar la iniciativa privada 
i manca permissivitat amb el sector. Hi ha un excés de 
normatives- per exemple ordenances municipals- que 
dificulten generar activitats econòmiques. 
75) Cal treballar per a la captació d’inversions turístiques des 
de les Administracions Públiques 
Cal reforçar la projecció turística del conjunt de Catalunya. Es 
percep manca d’interès per part de les Administracions 
Públiques respecte d’alguns projectes turístics empresarials. 
 
Ramon Llena, Tècnic del Node i Vilanoví 
76) Recollir el talent: posar en valor la pèrdua de talent 
Cal convertir la crisi en oportunitat: davant l’augment de 
l’atur, recollir el talent en atur –en particular dels aturats de 
més edat i llarga durada. Cal pensar en com posar en valor 
les persones que han caigut en l’atur. 
77) Millorar les connexions amb el Penedès 
El Penedès com a rerepaís agrari  molt potent no és prou 
connectat amb el Garraf 
78) Gestió conjunta dels Polígons d’Activitat Econòmica de la 
comarca 
Els PAE’s presenten un conjunt de problemàtiques com buits, 
manca de serveis, fibra òptica, seguretat, mobilitat... que 
serien més fàcilment resolubles des de una gestió conjunta, 
més atesa la proximitat entre ells 
 
 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori . Universitat Politècnica de Catalunya. 86

c. Aportacions obtingudes d’altres agents via web 
del Node Garraf 
 
 
Antoni Caminal 

79) Definir on es vol anar, compromís de les administracions 
locals, sectors econòmics i societat civil i a partir d’aquí definir 
un full de ruta amb uns objectius concrets. 
 
Bienve Moya 
80) Ampliar l’actuació cap a l’àmbit Penedès, possibilitats 
d’esdevenir “l’Empordà del sud” a nivell turístic i cultural a 
partir dels actius existents dirigits per una  “autoritat 
penedesenca”. 
 
Francesc Xavier Pascual Valldosera 
81) Millorar la promoció econòmica conjuntament de l’oferta 
comercial, industrial, serveis , hostaleria, restauració, ... 
respectant i reforçant les particularitats locals i de la comarca.  

82) Gestió integral 

83) Fomentar l’ocupació amb els programes d’emprenedoria 
local- comarcals, aprofitant la quantitat de treballadors, 
professionals, tècnics, empresaris... 
 
84) Gratuïtat de l’autopista. 
 
Actuacions als àmbits de la costa: 
Vilanova: 
85) Variar la secció del passeig marítim des de Rambla Pirelli 
a Sant Cristòfol. 
Reduir vials o unificar-los, vial- aparcament- passeig. 
86) Millorar l’aparcament a la platja del Far (Jardins Enric 
Granados). 
87) Millora dels camins, senders. 
88) Millora o disseny dels eixos d’arribada a les platges com 
la Ronda Europa. 
89) Vilanova- Roquetes, com passeig d’ús local, comercial, 
turístic. 
90) Millora de serveis Platja Llarga. 
91) Millora de la senyalització, més atractiva de les platges. 
Sitges, Cubelles: 
92) Millora de la desembocadura del Foix i Riera de Ribes; 
accessos, aparcaments, serveis... 
93) Millores de serveis a les platges: Platja sota del Golf... 
 

94) Reforçar i promocionar una xarxa cultural comarcal, 
reforçant les locals amb les seves particularitats. 
 
Jordi Campamà 
95) Millora zona portuària de Vilanova. 
96) Reducció de les traves burocràtiques a les noves 
iniciatives econòmiques. 
97) Millora dels accessos a la zona marítima. 
 
Sixte Moral 
98) Àmbit Penedès: cal la unificació de totes les agències de 
desenvolupant locals o comarcals, entitats de promoció 
econòmica i estructures de projecció en una sola i adscriu-les 
a la Mancomunitat que hauria d’actuar com element 
aglutinador i de gestió de les polítiques de promoció global de 
l’àmbit del Penedès. 
 
99) Caldria un bon acoblament de la FP a les necessitat reals 
del mercat de treball i de la perspectiva de desenvolupament i 
evolució dels diversos sectors productius. 
 
100) Potser també caldria una certa adequació de la 
Universitat perquè esdevingui un valor afegit al territori 
adaptant, part dels seus treballs d’investigació, a les 
necessitats de les empreses vinculades al territori i al 
desenvolupament i innovació dels sectors productius locals 
com poden ser el serveis a les persones i el sector primari 
que malda per aconseguir uns productes d’excel·lència. 
 

101) Considerar definitivament el patrimoni com a concepte 
global – des del paisatge natural, a la producció humana 
sobre el mateix paisatge o sobre els patrimoni moble 
referencial – en una de les potencialitats de futur del territori. 
Cal però estructurar una mena de recorregut que vagi en el 
sentit de Protecció-promoció-projecció. Un pla catalitzador 
d’esforços i una definició clara de les estratègies de difusió i 
un discurs raonablement assumible per tothom i que sigui 
atractiu per ser un actiu-crida motivador. 
 
Salvador García 
 
102) Incorporar el paper del patrimoni cultural a l’economia 
(Carta de Brussel·les 2009). 
103) Ampliar el concepte Art i Cultura al de Patrimoni, tant en 
l’anàlisi i diagnòstic, com en les propostes de difusió, 
preservació i de repercussió en l’economia de la comarca. 
104) Polítiques de formació i reciclatge dels professionals de 
la construcció per a la conservació efectiva dels elements 
construïts, siguin aquells que formen part del paisatge urbà 
com els del paisatge natural. Formació en materials i 
tècniques tradicionals, i en criteris d’actuació, que assegurin 
la preservació de l’arquitectura i de les construccions, tant 
des del punt de vista de la seva aparença com de la seva 
autenticitat. 
 
Xavier Capdevila 
105) Coordinació entre les institucions polítiques de la 
comarca i l’àmbit Penedès. 
106) A Vilanova i la Geltrú, apostar pel turisme. Potenciar les 
propostes econòmiques derivades del mar: platja, nàutica, 
gastronomia, museus, paisatge ... que poden anar 
acompanyades d’elements de qualitat com la investigació o 
l’ensenyament vinculats al mar. 
107) Potenciar els aspectes sectorials i empresarials que 
complementen la imatge “de marca” que té (o que podria 
tenir) Vilanova i la Geltrú: una ciutat acollidora i tranquil·la, 
on s’hi viu bé, o s’hi està bé els caps de setmana i a les 
vacances, perquè té una bona oferta festiva i cultural... però 
sobretot perque té: 
108)  Uns serveis assistencials de qualitat. Aposta per l’oferta 
a la tercera edat. 
109)  Un comerç singular i de proximitat que es complementa 
amb la presència de grans marques. No tot han de ser 
franquícies. 
110) Unes activitats comercials i tradicionals arrelades i de 
qualitat. Agricultura pròpia, productes de qualitat i proximitat, 
mercats interessants, fires sectorials (l’actual Fira de 
Novembre és massa general). 
111) Aposta universitària i tecnològica diferenciada. Aprofitar 
la presència de l’UPC per potenciar especialitats i investigació, 
però d’una manera diferent a les propostes que ja fan en 
aquest terreny altres ciutats properes (Tecnocampus de 
Mataró, campus de Castelldefels, etc). 
Buscar la singularitat a partir de les especialitzacions de 
l’Escola Universitària i de propostes mediàticament exitoses 
com la fira dels invents. 
 
Adelf Ferré 
112) Creació d’un 22@ Garraf 
113) Associar [els espais destinats a noves activitats 
econòmiques] a un Pla de màrqueting potent sobre el conegut 
tòpic de la qualitat de vida de la comarca adreçat a països 
nòrdics, i Rússia, Xina i Índia. 
 
Ignasi Puig 
 
114) La connexió ferroviària amb l'interior: Vilafranca, etc., 
crec que podria ser un projecte amb suficient rendibilitat. 
115) Major aposta per les energies renovables en generació 
distribuïda. 
 
Maria Cortada i de la Peña 
 
116) Museu de la indústria de transformació del metall. 
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d. Resultats de l’enquesta de les propostes a la 
primera taula de debat 

 

PROJECTES ESPECÍFICS Més 
de 3 
vots 

Àmbit 

Treball comarcal en l’emprenedoria 
(comunicar els centres existents) i en 
l’àmbit de la innovació. Plataformes 
operatives per a la coordinació en els 
àmbits d’empresa, ocupació i 
emprenedoria. 

5 Coneixement 

Grans projectes territorials: Projecte del 
Tren Orbital, Eix comercial comarcal 
Rambla Garraf, remodelació façana 
marítima de Vilanova. 

5 Territori i 
Infraestructures 

Reflexió urbanística comarcal, sobre 
urbanitzacions, formes de gestió i 
lideratge de l’escala supralocal i les 
problemàtiques de gestió del no encaix 
metropolità (Pla territorial), auditoria de 
polígons. 

4 Territori i 
Infraestructures 

Sector primari i espais naturals Garraf, 
Olèrdola Foix: possibilitats d'enoturisme, 
gestionar el paisatge com a recurs, 
estudi de les formes de gestió i 
finançament des dels municipis, execució 
de l'Anella Verda, eines per recuperar el 
sector primari. 

4 Desenvolupament 
econòmic 

Habitatge: crear un observatori comarcal 
(capacitat d’anàlisi i presa de decisions). 
Problemàtica d’accés a l’habitatge i 
gestió del patrimoni municipal des de 
l’interès socioeconòmic. 

3 Territori i 
Infraestructures 

 Fins 
a 3 
vots 

Àmbit 

Projectes de millora i paisatge urbà: 
millora de senyalitzacions, aparcaments, 
camins i senders, serveis, eixos 
d’accessos als passeigs marítims de 
Vilanova, Sitges i Cubelles. 

 Territori i 
Infraestructures 

Realitzar el Pla de gestió Xarxa Natura 
2000 Costa del Garraf. 

 Territori i 
Infraestructures 

Gestió unificada dels polígons d’activitat 
econòmica, incorporació de la cooperació 
empresarial. 

 Territori i 
Infraestructures 

Aposta per energies renovables en 
generació distribuïda. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Carta Europea del turisme sostenible: 
protocol aplicable al Garraf. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Redacció d'un Pla de gestió del recurs 
pesquer (Confraries Vilanova/Sitges), 
possibilitats en l'àmbit del turisme – 
pesca. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Patrimoni cultural - industrial: Museu del 
Ferrocarril, potenciar-lo. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Recollir i sintetitzar l’experiència 
acumulada a la indústria de Components 
de l’automòbil per mostrar-ho com actiu 
de territori en la cerca de noves activitats 
industrials. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Augmentar l’eficàcia, transparència i 
control democràtic de les institucions 
públiques. Codi ètic pel Garraf. 

 Coneixement 

Coordinació de les accions formatives i 
educatives a nivell comarcal, propostes 
per retenir el talent i combatre l’atur 
juvenil. Formació enfocada cap al turisme 
i professionalització. 

 Coneixement 
 

Gestor global de la promoció del Garraf 
en l’àmbit de les xarxes socials. 

 Coneixement 

Patrimoni immaterial: recollida i 
sistematització per als agents turístics i 
empreses. 

 Coneixement 

UPC i Centre Tecnològic: potenciar-los 
com a recurs formatiu del territori i 
connectar-los al teixit empresarial. 

 Coneixement 

PROJECTES GENÈRICS Més 
de  
3 

vots 

Àmbit 

Connexió amb el Penedès: 
oportunitats. 

4 Territori i 
Infraestructures 

Explorar cooperació municipal, 
evitant duplicitats a la promoció 
econòmica sota òptica de gestió 
integral, tenir en compte la 
col·laboració público-privada. 

3 Coneixement 

 Fins 
a 3 
vots 

Àmbit 

Integració amb els plans estratègics 
locals. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Mobilitat intermunicipal (autopista, 
Rodalies i tren orbital) enfocat cap 
al teixit associatiu, empresarial…, 
peatge competitiu a la C-32. 

 Territori i 
Infraestructures 

Ens per a la captació d’inversions, 
finançament per al teixit 
empresarial existent i recuperació 
als sectors existents per a la 
recuperació d’ocupació. Formes 
d’integració d’inversió i despesa 
local per tenir capacitat competitiva. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Àmbit sòciosanitari: Millora 
d’infraestructures, aprofitar els 
actius i col·laboració público-
privada. Clúster sòciosanitari, 
tecnologies de la dependència (a 
partir dels recursos existents, i 
enfocat als recursos europeus). 

 Desenvolupament 
econòmic 

Patrimoni cultural i formació: visió 
conjunta dels recursos i de l 'entorn. 
Potenciar els actius patrimonials i 
reforçar una xarxa cultural 
comarcal. 

 Desenvolupament 
econòmic 

Igualtat de la dona: implicació 
concreta dels sectors públics i 
privats. 

 Coneixement 

Atracció de talent: incubadores 
d’emprenedors per a l’àmbit de les 
indústries culturals i creatives. 

 Coneixement 
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04.3 Anàlisi territorial 

 
L’equip redactor del present treball ha elaborat cartografies 
del conjunt de la comarca per tal de poder analitzar l’estat 
actual dels principals sistemes estructurants del territori 
(detallats al capítol 6). Les cartografies realitzades s’elaboren 
per tal de poder analitzar espacialment l’encaix de les 
propostes analitzades als punts a) i b) del present capítol en 
relació amb la seva capacitat d’afavorir la millor expressió i 
articulació de les aptituds i vocacions del territori, i per tant 
ser congruents amb el model territorial que es desprèn del 
model socioeconòmic de referència dissenyat pels Acords pel 
Desenvolupament Econòmic del Garraf de març de 2012.  
 
El dibuix de les cartografies del conjunt de la comarca s’ha fet 
en base a la següent documentació: cartografia vectorial 
1/5000 vigent de l’ICC, ortofotografies de resolució 25 
cm./pixel i 50 cm./pixel de l’ICC; cartografia vectorial 1/1000 
dels nuclis de població; bases de dades espacials de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya; 
dades estadístiques de l’IDESCAT; informacions extretes de la 
documentació de referència; pàgines web municipals. 
 
En el present punt es recullen els aixecaments cartogràfics de 
cada un dels municipis del Garraf, els quals han estat 
elaborats per recopilar aquells elements existents en 
l’actualitat que han de ser considerats en l’anàlisi de 
coherència funcional i en la conformació dels quatre sistemes 
escollits: paisatge, proximitat, connectivitat i competitivitat. 
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05 RESUM DE LES PROPOSTES 

 

A mode de resum de la primera part del treball s’organitzen el 
conjunt de propostes en relació als marcs d’anàlisi proposats 
al marc teòric del present document, classificats segons els 
pactes dels Acords pel Desenvolupament Econòmic del Garraf 
de març de 2012. 
 
Prèvia a la redacció dels Acords pel Desenvolupament 
Econòmic del Garraf de març de 2012 es desenvoluparen el 
2011 unes taules de debat en relació a les infrastructures 
d’acollida empresarial, turisme, recursos energètics, formació, 
serveis municipals i ports que ja definirien una base sobre la 
qual desenvolupar uns acords conjunts per part de les 
administracions locals de la comarca (recollides en els resums 
estratègics del present document com a Se09 del punt 1 del 
capítol 4). 
 
El present capítol procura organitzar el conjunt d’ estratègies, 
propostes i accions recollides en el capítol 4 del present 
document, tot procurant reflectir: 
 
_  com poden les estratègies, accions i projectes 
desenvolupar els acords?  
_ són les estratègies, accions i projectes coincidents entre 
elles i amb els Acords? 
_  hi ha propostes que no han estat recollides entre els 
objectius compartits per les Administracions locals? 
 
Es tracta per tant de definir un relat conjunt, i en la mida del 
possible coherent, de les més de 1.000 entrades que s’han 
anat incorporant en el procés de recopilació d’ estratègies, 
accions i projectes, tot seguint el guió dels Acords– per tal de 
dotar la lectura d’un ordre el més entenedor possible. 
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GOVERNANÇA 

DECLARACIÓ SEGONA: TREBALL EN CONCERTACIÓ (1) 

D2-1 Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent un 
major esforç, tal i com exigeix el nou entorn. 

RELACIONS AMB ALTRES 
ADMINISTRACIONS  

COORDINACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS LOCALS I 
COMARCALS 

COORDINACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS LOCALS I 
COMARCALS 

 
Objectius:  
 
1- Cal assumir una perspectiva 
multiescalar del desenvolupament: cal 
superar les visions centrades en els límits 
administratius i adoptar criteris de 
geometria variable per aplegar la massa 
crítica suficient que permeti el 
desenvolupament efectiu de les 
iniciatives; per tant s’han de fomentar les 
interaccions i complementarietats entre 
els municipis de la comarca, amb l’Àrea 
Metropolitana  de Barcelona i l’Alt 
Penedès. 
(Se05-05a, Se02-25) 
 
_Accions: 
 
_ (T10-03) Definir administrativament 
l’àmbit Penedès i crear una Comissió 
d’Urbanisme pròpia; cal per tant l’acord 
amb la Generalitat de Catalunya en el 
marc de la creació de la vegueria del 
Penedès. 
_ (PC1-37) Integrar els Plans Estratègics 
de Desenvolupament Econòmic municipals 
en el Pla Socioeconòmic comarcal; en la 
mesura del possible cal que el Pla 
Socioeconòmic del Garraf s’alineï amb els 
Plans Estratègics de l’Àmbit Penedès i els 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
doncs cal garantir que tots els recursos 
públics de promoció econòmica dels 
diferents àmbits estiguin alineats en 
mesures que afavoreixin el 
desenvolupament de les 
complementarietats que es poden establir 
entre territoris. 
_(Se02-56) Reforçar la coordinació entre 
administració públiques. 
_ (Se06-06) Definir i coordinar les 
funcions i competències de cada 
administració pública en relació a la 
promoció econòmica i assessorament de 
les empreses. 
_ (Se06-07) Evitar duplicitats en relació a 
l’oferta de serveis TIC per part de les 
administracions públiques per a optimitzar 
l’assignació de recursos humans i 
materials. 
_ (Se04-04) Millorar en general la 
participació de la Generalitat en la 
modernització del sector agrari al Garraf 
_ (Se07-19d) Crear un Pla de Seguretat 
amb les diferents policies i cossos de 
seguretat privats per a la millora de la 
seguretat als PAE 
_ (M01-06) Pressionar l’administració 
central de l’Estat de forma coordinada 
amb la Generalitat de Catalunya per a la 
realització efectiva de les obres de millora 
en la línia de Rodalies: les contínues 
incidències en la línia no permeten 
estimular un major ús del transport 
públic. 

 
Objectius:  
 
1) Aplicar un codi ètic amb voluntat  
d’augmentar transparència i cultura 
democràtica de les institucions 
públiques i fomentar la igualtat entre 
els ciutadans.  
 
_ Accions:  
 
_ (PC1-06) Redactar un codi ètic 
consensuat entre les administracions 
locals per augmentar la transparència i la 
cultura democràtica. 
 
_(PC1-47) Promoure igualtat laboral de la 
dona en tots els àmbits 
Cal fer més accions, és bàsic per fer una 
societat igualitària i sostenible; cal 
concretar accions per part de públics i 
privats al respecte 
 
2) Generar iniciatives conjuntes entre 
administracions locals aprofitant que 
el Garraf és una àrea funcional molt 
unida, per tal de fomentar les 
interaccions i complementarietats 
entre els municipis de la comarca, 
amb l’àrea metropolitana i l’Alt 
Penedès 
(Se01-6, Se02-25) 
 
_ Accions: 
 
_ (T01-33) Fomentar xarxes de confiança: 
entre municipis  amb mancomunitats 
especialitzades en gestionar problemes 
concrets 
_(PC1-44) Millorar el finançament dels 
petits municipis 
 
3) Reforçar la coordinació de les 
administracions locals compartint els 
serveis que ofereixen i desenvolupant 
el nivell de governança comarcal 
(Se01-12, Se01-32, Se09-02) 
 
_ Accions:  
 
_ (T04-06, PC2-82) Gestió conjunta i 
integral de serveis públics locals a nivell 
comarcal: 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 
_ (T04-12a) Unificar els serveis de neteja 
i recollida comarcals 
_ (T04-12b) Unificar els serveis de 
transport públic urbà comarcals 
 
 
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Reforçar la coordinació 
de les administracions locals 
compartint els serveis que ofereixen i 
desenvolupant el nivell de 
governança comarcal 
 
_ (continua) Accions: 
 
_(PC1-33) Cal considerar la 
reorganització de les administracions 
públiques i la major disponibilitat de 
recursos econòmics per part d’aquestes 
_ (Se07-19) Millorar la gestió 
interadministrativa.  Es recomana 
millorar la coordinació entre regidories, 
organismes municipals i comarcals, per 
tal de millorar els serveis que ofereixen i 
facilitar les gestions als ciutadans 
(finestreta única).  
 
 
4)Agilitzar els tràmits de ciutadans i 
empreses i reduir les traves 
burocràtiques 
 
 _ Accions: 
 
_ (Se06-18) Agilitzar els tràmits amb les 
administracions públiques, en especial pel 
que fa a llicències, permisos... 
_(PC2-96) Reducció de les traves 
burocràtiques a les noves iniciatives 
econòmiques 
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GOVERNANÇA 
DECLARACIÓ SEGONA: TREBALL EN CONCERTACIÓ (2) 

D2-1 Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent un 
major esforç, tal i com exigeix el nou entorn. 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Objectius: 
 
1) Coordinar les polítiques de 
desenvolupament econòmic i vetllar 
per a que a planificació física 
s’incorporin els requeriments de les 
vocacions productives 
 
_ Accions: 
 
_(Se05-01) L’acció local ha d’articular 
adequadament la promoció i la oferta 
territorial i, per tant, coordinar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i 
la planificació física. 
 
_ (Se05-01a) Incorporar els requeriments 
de les vocacions productives a la 
planificació territorial. 
 
_ (Se05-01b) Posar en marxa estratègies 
d’aprofitament d’infraestructures. 
 
2) Definir i coordinar les tasques de 
promoció econòmica de cada 
administració i servei públic, per a 
aconseguir una major eficiència en 
l’assignació dels recursos materials i 
humans  i augmentar la massa crítica 
que permeti desenvolupar accions, 
serveis i eines més especialitzades 
per a més necessitats empresarials 
 
_ Accions: 
 
_(Se06-06) Definir i coordinar les funcions 
i competències de cada administració 
pública en relació a la promoció 
econòmica i assessorament de les 
empreses. 
 
_ (Se01-33) Coordinar els diferents 
serveis de promoció econòmica de la 
comarca i millorar-ne el funcionament. 
 
_ (Se09-02a) Aconseguir massa crítica 
per desenvolupar eines de suport o 
serveis per necessitats empresarials molt 
especifiques: la existència d'entitats 
municipals amb una gestió independent i 
no concertada i amb limitacions 
pressupostaries per afrontar els canvis  
pot superar-se mitjançant la suma 
d’esforços a nivell comarcal, doncs es 
compta ja amb professionals molt 
qualificats i amb amplia experiència en la 
prestació d’aquests serveis. 
 
_(Se07-19a) Compartir a nivell comarcal 
les bases de dades sobre les empreses, 
coordinant la informació sobre adreces 
físiques i virtuals, altes i baixes. 

 
(continua) Objectius:  
 
3)  Potenciar i millorar la relació entre 
administració i empresa 
  
 
_ Accions:  
 
_ (Se07-18) Millorar la comunicació i 
eines d'interfície Ajuntament-Empreses 
(NodeGarraf i Mancomunitat també), 
adequant l'oferta de serveis a les 
necessitats de les empreses dels PAE i 
augmentant la confiança i complicitat 
d'aquestes en les administracions locals. 
Cal “vendre” millor les accions de 
l'administració i procurar arribar a una 
diagnosi compartida amb el teixit 
empresarial de la comarca i augmentar la 
transparència de la destinació dels 
recursos i dels objectius que es 
desenvolupen  per canviar la percepció 
generalitzada de no tenir en compte o fins 
i tot anar en contra  dels empresaris. 
 
_ (Se07-19b) Agilitzar els tràmits 
administratius que els empresaris 
realitzen davant les administracions, 
acompanyant-los si calgués. 
 
_ (Se07-18a) Organitzar laboratoris 
estratègics, com el que ja es fan, però 
específicament dirigits a les empreses dels 
PAE, explorant primer les qüestions que 
resulten més urgents(i compartint la 
diagnosi amb els agents econòmics). 
 
_ (Se07-18b) Organitzar una “fira” 
d'empreses dels PAE (jornades, 
trobades...) , que serveixi tant per 
reforçar la relació amb l'administració com 
per donar a les empreses l'oportunitat de 
generar nous contactes. 
 
_(Se07-18c) Difondre la tasca i 
programes de l'Observatori -i serveis de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Econòmic en general- entre el teixit 
empresarial 
 
_ (Se09-02b) Cal millorar la repercussió i 
rellevància de les actuacions i divulgacions 
conjuntes i/o coordinades a nivell 
comarcal 
 
_(Se07-11b) Explicar la destinació dels 
impostos locals a l’empresariat: Atesa la 
percepció generalitzada de que els 
impostos locals són més alts que en altres 
municipis comparables, realitzar les 
campanyes de comunicació que ho 
desmenteixin -si és el cas- o justifiquin el 
diferencial de preus, atès que entre 
l'empresariat es percep com a “molt car” 
implantar-se al Garraf 
 
_(Se07-13e) Facilitar més informació 
sobre subvencions, bonificacions i ajudes 
fiscals a la R+D, formació productes i 
processos a les empreses. 

 
(continua) Objectius: 
 
4) Estimular la presència de les 
empreses locals en el 
desenvolupament d’accions i 
projectes de les administracions 
locals 
 
_ Accions: 
 
_(Se07-21) Prioritzar a les empreses 
locals a l'hora de contractar obra i serveis 
públics: tot i respectant el marc legal de 
lliure competència és evident que les 
administracions locals obtenen 
avantatges contractant empreses locals 
en termes de sinergies (menors costos 
ambientals i socials, millors resultats 
econòmics per recaptació i PIB local); cal 
per tant acordar sistemes de contractació 
que valorin els impactes ambientals, 
socials i econòmics de les actuacions en 
funció del prestador de serveis però a 
condició de que aquestes consideracions 
no generin situacions de monopoli ni 
favoritismes ni, per suposat, suposin un 
sobrecost per als contribuents. 
 
_ (Se07-21a) Acordar, amb tantes 
administracions locals com sigui possible, 
fórmules de contractació de la màxima 
transparència que valorin el preu compost 
de les obres i serveis contractades 
(entenent per preu compost el cost al qual 
se li sumen o resten els serveis 
ambientals, socials i econòmics que oferta 
cada prestador de serveis 
 
_ (Se07-21b) Analitzar de forma conjunta 
aquells elements d'economia d'escala i de 
sinergies entre prestacions de les 
administracions públiques que poden fer 
més competitiva la oferta empresarial 
local a l'hora d'obtenir licitacions 
públiques. 
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GOVERNANÇA 
DECLARACIÓ SEGONA: TREBALL EN CONCERTACIÓ (3) 

(2) D2-1 Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent 
un major esforç, tal i com exigeix el nou entorn. 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

ÀREA DE FISCALITAT ÀREA DE FISCALITAT ÀREA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

 
(continua) Objectius:  
 
(continua) 3)  Política fiscal territorial 
única i finançament de la millora de 
l’entorn construït:  
 
(continua)_ Accions:  
 
_ (T04-08b) Finançar els programes 
d’inversions públiques locals mitjançant 
els estalvis obtinguts per la prestació 
conjunta de serveis i la coordinació de la 
fiscalitat local entre municipis: 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. 
 
_ (T04-09) Cal aplicar els mateixos 
percentatges en les bonificacions dels sis 
municipis per a afavorir la millora de 
l'entorn construït i de les dotacions 
urbanístiques i equipaments col·lectius: 
per tal d'incentivar la construcció i dotació 
d'equipaments col·lectius d'iniciativa 
privada, l’ aplicació d'energies renovables. 

ÀREA D’AGRICULTURA 

 
Objectius: 
 
1) Millorar els recursos locals i la seva 
distribució 

 
_ Accions: 
 
_ (T04-10) Cal pactar uns estàndards 
mínims que augmentin els recursos 
econòmics locals. 
 
_ (T04-12) Proveir serveis públics amb 
major eficiència: caldria homogeneïtzar 
les taxes a aplicar o unificar serveis per 
reduir costos, com la recollida 
d'escombraries o el transport públic. 
 
 
2) Adequar l’estructura impositiva 
local i implementar mesures per a 
l’estímul de creació d’empreses i 
d’ocupació 
 
_ Accions: 
 
_ (Se07-11) Adequar l'estructura 
impositiva local. Cal adequar l'estructura 
impositiva local- en particular la taxa 
d'escombraries- per a convertir-la en un 
factor que incentivi pràctiques i activitats 
preferents. 
 
_ (Se07-11a) Revisar les taxes 
d'escombraries per adaptar-les a la 
tipologia d'empreses i a la seva generació 
real de residus. 
 
_ (Se07-19c) Revisar a fons el sistema de 
recollida de residus i les seves bases 
impositives, és important que la fiscalitat 
sigui un element proactiu en la localització 
i creació de xarxes d'empreses. 
 
_ (Se06-17) Baixar els impostos locals per 
afavorir la creació d'empreses. 
 
_ (Se07-13d) Establir algun tipus de 
subvenció local o exoneració d'impostos 
locals per a les empreses que realitzin 
activitats de R+D o  inversions en R+D. 
 
3) Política fiscal territorial única i 
finançament de la millora de l’entorn 
construït: 
 
_ Accions: 
 
_ (T04-46, Se02-57) Fer convergir la 
política fiscal lligada a les qüestions del 
territori i d’urbanisme per fer una política 
conjunta sobre aquest espai. 
 
_(T04-07) Implementar polítiques fiscals 
conjuntes orientades a l'ordenació 
comarcal del territori : és necessària la 
simplificació i la homogeneïtzació de 
conceptes, tipus i tarifes de les 
ordenances fiscals dels sis municipis 

 
Objectius: 
 
1) Millorar les tasques generals de 
coordinació del sector agrari 
(Se04-01) 
 
2) Crear un Consell Consultiu que 
tingui com a objectiu principal el 
manteniment i la modernització de 
l’activitat agrària en el conunt de la 
comarca 
(Se04-02) 
 
3) Disponibilitat d’un tècnic 
municipal/comarcal de suport al 
sector agrari 
(Se04-03) 
 
4) Millorar en general la participació 
de la Generalitat en la modernització 
del sector agrari al Garraf 
(Se04-04) 

 
Objectius: 
 
1) Treballar conjuntament en la 
redacció de figures de Planejament 
supramunicipals 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-58) Treballar conjuntament 
municipis i consell comarcal per redactar 
figures del planejament supramunicipals. 
El Consell Comarcal com a figura que 
impulsi i coordini aquest treball. 
_(PC1-65) Impulsar la gestió i lideratge 
en el model supramunicipal del territori 
Cal desenvolupar models supramunicipals 
d’ordenació i gestió del territori, prenent 
com a exemple Europa Central. La manca 
d’aquestes polítiques al Garraf i a 
Catalunya imposa un model de competició 
entre municipis que a la llarga genera 
desertització i un ús poc racional del 
territori. 
_(T04-47) Prosseguir  el treball conjunt 
realitzat entre tots els municipis del Garraf 
i el Consell Comarcal i afrontar la redacció 
de figures de planejament supramunicipal. 
_(Se05-1c) Utilitzar l’urbanisme per al 
foment de les economies locals: guanyar 
escala en l’organització de la producció, 
els espais d’activitat, la provisió de serveis 
o el transport, per a la reducció de 
despeses i la generació d’economies 
d’urbanització. 
 
2) Acordar i aplicar un programa 
d’inversions públiques d’interès 
supramunicipal: 
 
_ Accions: 
 
_(T04-08) Acordar un programa 
d’inversions públiques locals coordinades 
comarcalment: les polítiques fiscals 
conjuntes orientades a l'ordenació 
comarcal del territori han d'anar 
acompanyades d'un programa d'inversions 
públiques locals coordinades 
comarcalment per ser efectives. 
_(T04-08a) Programes d'inversions 
conjunts dels municipis:  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. 
 
3) Coordinar i aplicar la disciplina 
urbanística 
 
_ Accions: 
 
_T04-47b)Instituir una figura específica 
en el si del Consell Comarcal per a 
impulsar i coordinar les tasques de 
redacció de figures de planejament i 
gestió del territori supramunicipal. 
_(T10-12f) Denegar les llicències a 
instal·lacions les dimensions, impactes o 
usos de les quals no siguin compatibles 
amb els criteris d’integració territorials i 
d’estructura socioeconòmica que el Pla 
Estratègic determini. 
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GOVERNANÇA 
DECLARACIÓ SEGONA: TREBALL EN CONCERTACIÓ (4) 

(2) D2-1 Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent 
un major esforç, tal i com exigeix el nou entorn. 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

GOVERNANÇA COMARCAL:  
ASSIGNACIÓ DE TASQUES PER ÀREES DE 
GOVERN 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
CONSTITUCIÓ D’ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ PÚBLICO-PRIVADA: 
CONSORCIS 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 1) Definir el full de ruta 
comarcal amb la participació de la 
ciutadania en la presa de decisions i 
la seva implicació en la 
implementació de les iniciatives 

 
(continua)_ Accions: 
 
_ (T10-30) Estimular la participació 
ciutadana en la presa de decisions i en el 
seguiment d’accions i projectes, així com 
la seva implicació en la posada en marxa 
d’aquests. 
 
_ (T10-30a) Dissenyar el procés de 
participació ciutadana integrant de forma 
transversal el conjunt de la societat: per 
afavorir que la presa de decisions 
repercuteixi en benefici de tota la societat, 
repartint de forma equilibrada els 
beneficis i les càrregues que es derivin del 
Pla. 
 
_ (T10-30b) Definir els criteris de base 
que han de regir el model d’aquest Pla 
d’acord amb el procés de participació 
ciutadana:  nivell de desenvolupament 
social, grau de creixement demogràfic i 
nivell de qualitat de vida dels habitants 
del territori Penedès. 
 
CONSTITUCIÓ D’ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ PÚBLICO-PRIVADA: 
CONSORCIS 

 
Objectius: 
 
1) Definir el full de ruta comarcal amb 
la participació de la ciutadania en la 
presa de decisions i la seva implicació 
en la implementació d’iniciatives 
concretes 

 
_ Accions: 
 
_(T01-29) Govern (construcció social) del 
territori a través de la construcció de 
“xarxes de confiança”. 
 
_(PC2-79) Definir on es vol anar, 
compromís de les administracions locals, 
sectors econòmics i societat civil i a partir 
d’aquí definir un full de ruta amb uns 
objectius concrets. 
 
_(Se05-05b) Apostar pel 
desenvolupament local de baix a dalt: 
involucrar la població i reforçar els 
processos de participació ciutadana en la 
governança . 
  
_(Se05-05) Adaptar la governança per a 
encarar la creixent complexitat dels 
problemes i les realitats territorials,  
afavorir l’enfortiment del capital relacional 
i integrar la participació ciutadana en els 
nivells de govern. 
 
_(Se05-05c) Adequar els instruments de 
desenvolupament local per incorporar la 
innovació, el lideratge, la governança i 
l’aprenentatge col·lectiu: la qualitat dels 
instruments influeix en l’èxit de les 
polítiques d’intervenció territorial. Les 
organitzacions intermèdies tenen funcions 
econòmiques, però també de lideratge i 
governança. 
 
_(T10-30c) Dissenyar mecanismes que 
permetin cohesionar el territori i fer-lo 
més eficient i sostenible de la ma dels 
ciutadans i col·lectius. 
 
_ (T10-02) Promoure la participació de 
manera activa, directa, plural i 
continuada:   
 
_ (T10-02a) Obrir un procés de 
participació ciutadana en el qual es posin 
a debat els criteris de base que han 
d’orientar el desenvolupament social, 
demogràfic i de qualitat de vida dels 
habitants del territori Penedès. 
 
_(T10-02b) Definir i prioritzar, de manera 
conjunta amb la societat civil a través de 
la participació ciutadana, el model 
territorial que cal desenvolupar en l’àmbit 
Penedès que ha de servir de marc per la 
definició dels aspectes socials i econòmics 
del Pla. 
 
_ (T10-02c) Elaborar una nova proposta 
de Pla de Participació ciutadana obert a la 
societat penedesenca que permeti posar a 
debat les propostes, directius, 
orientacions i recomanacions que han de 
ser recollides en el Pla Estratègic del 
Penedès. 

 
a) Entitat comarcal de Promoció 
Econòmica 
 
_ (Se09-10) 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. 
 
_ (Se09-11) L’entitat comarcal de 
promoció econòmica, depenent de la 
Comissió de Regidors de Promoció 
Econòmica i Ocupació ha de desenvolupar 
les funcions de: 
(Se09-11a) Estructurar i identificar els 
serveis d’acompanyament, assessorament 
i formació per millorar les capacitats 
empresarials 
(Se09-11b) Reforçar la integració i 
coordinació de totes les actuacions de 
promoció econòmica comarcal i municipal 
(Se09-11c) Establir els sistemes de 
seguiment/ avaluació i de planificació 
anual de totes les actuacions de promoció 
econòmica comarcal i municipal 
(Se 09-11d) Informar a les empreses de 
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. 
(Se09-11e) Vetllar perquè els programes 
de suport empresarial de les entitats 
públiques i privades responguin a les 
necessitats reals de les empreses de la 
comarca. 

 
b) Consorci de Turisme 
 
Les noves formes de turisme emergent 
tindran segurament motivacions més 
diverses; per tant, demandaran una oferta 
menys genèrica i més personalitzada i 
alhora tindran més capacitat de generar 
sinergies entre actors i territoris menys 
acostumats a treballar de forma conjunta 
en l’actualitat. Aquestes tendències 
demanden una major coordinació i 
col·laboració territorial, la lectura de les 
oportunitat més enllà dels límits 
administratius per part de les 
corresponents administracions públiques 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Patronats) i un reforç de la interrelació i 
lideratge público-privats per tal d’assolir 
els milllors resultats. 
 
_ (Se08-18, Se 08-22) Reforçar el 
paper del Consorci de Turisme amb 
major presència, pes i implicació dels 
agents privats per al seu lideratge, 
millorant la participació público-
privada i la coordinació entre 
territoris en la programació de les 
inversions i polítiques i promoció 
turística. 
 
_(Se09-16) Reforçar la governança 
comarcal del turisme, com a consorci 
público-privat, en base a les següents 
accions i projectes: 
_(Se09-16a) En el sector turístic, 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. 
_(Se09-16a-1) Redactar el Pla Estratègic 
de Turisme del Garraf 2014-2020. 
_(Se09-16b) Creació de la Comissió 
Delegada de Turisme. 
_(Se09-16c) Impulsar els Clubs de 
Producte. 
_(Se09-16d) Promoció i comercialització 
del sector turístic, en concertació amb la 
marca “Costa Barcelona” per al mercat 
internacional. 
_(Se09-16e) Organitzar i assignar 
responsabilitats entre els agents del 
sector, promoure les sinergies entre 
actors i altres sectors econòmics. 
_(Se08-17) Coordinar els organismes de 
promoció turística. 
_(PC1-74) Millorar l’agilitat de les 
Administracions i el seu interès pel 
turisme. 
_ (PC1-75) Treballar per a la captació 
d’inversions turístiques des de les 
Administracions Públiques. 
 
c) Consorci de promoció TIC 
 
_(Se06-08) Crear un organisme únic 
participat per agents TIC i administracions 
públiques que coordini les diferents 
iniciatives i en garanteixi la continuïtat en 
el temps. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PRIMER: Entorn Territorial 

A1-1 Consolidar el Garraf dins del seu entorn integrant-lo de manera més eficient en l'organització territorial 
metropolitana de Barcelona per guanyar centralitat i potenciar la col·laboració del Garraf amb el Penedès per a 
generar oportunitats conjuntes, arran de la seves complementarietats com a territoris. (1) 

ESTRATÈGIES D’INTERRELACIÓ AMB 
ALTRES ÀMBITS 

INTEGRACIÓ MÉS EFICIENT EN LA 
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

INTEGRACIÓ MÉS EFICIENT EN LA 
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
Objectius: 
 
1) (Se05-02a-3) Reconèixer la 
diversitat d’escales territorials en la 
definició de la cooperació entre 
empreses i administracions 
 
2) Fomentar i potenciar les relacions i 
sinergies entre activitats productives 
i mercat de treball amb altres àmbits 
per reduir la dependència respecte de 
la conurbació central de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i millorar 
la xarxa territorial: 

 
_ Accions: 
 
_(T02-08) Cal establir una estratègia 
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. 
_(M01-04)  Potenciar les sinergies entre 
les activitats productives i el mercat de 
treball del Garraf, les empreses i mercats 
de treball del Camp de Tarragona i les 
ciutats de l’Eix Diagonal (C-15). 
 
3) Estimular economies externes 
territorials: economies en xarxa 
 
_ Accions: 
 
_(Se05-02a) Estimular economies 
externes territorials: fomentar el 
funcionament en xarxa amb altres àmbits 
territorials per afavorir la resiliència 
territorial. 
_(T03-01) Cal desenvolupar economies en 
xarxa, com a alternatives a la ocupació 
sistemàtica del territori 
(Se05-02) Fomentar les economies en 
xarxa amb les comarques veïnes per a 
poder desenvolupar una especialització 
econòmica intel·ligent i localitzar el valor 
 
4) Combatir la 
desindustrialització: estimular les 
activitats industrials front a la 
creixent terciarització per assegurar 
ocupació de qualitat: 
 
_ Accions: 
 
_ (T03-03) La tendència a la terciarització 
de l’Arc Metropolità (i, en conjunt, de la 
Regió Metropolitana)  esdevé un problema 
estratègic a solucionar conjunt a tota la 
economia espanyola: cal augmentar la 
capacitat competitiva industrial per 
compensar la balança d’importacions 
 

 
Objectius: 
 
1) (T03-09) Assumir plenament la 
realitat metropolitana, entesa com a 
xarxa de ciutats formalment 
compactes, funcionalment complexes 
i socialment cohesives 
 
_ Accions:  
 
_ (T03-05) Cal superar la falsa dialèctica 
entre el projecte metropolità i el sistema 
de ciutats 
 
_(PC1-34) Cal repensar moltes qüestions 
en relació a l’escala real del Garraf: el 
Garraf forma part en realitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
El Garraf en realitat és indestriable de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
termes funcionals: si aquest fet estigués 
reflectit en termes administratius molts 
dels problemes detectats (Peatges, 
Carreteres, gestió del Parc del Garraf) ja 
estarien resolts. Hi ha un error en l’ 
“autoaislacionisme” de la comarca: el 
talent del Garraf no “fuig” a Barcelona, 
més bé és una realitat compartida a nivell 
metropolità. 
 
2) Establir sinergies i 
complementarietats amb la 
conurbació central, fomentant la 
singularitat i la complementarietat en 
la concepció de les relacions amb la 
resta de la Regió Metropolitana de 
Barcelona: 
 
_ Accions: 
 
_(T03-15) Establir sinergies i 
complementarietats amb la conurbació 
central: Barcelona és l’únic motor possible 
i necessari de l’aglomeració amb dimensió 
suficient per permetre al conjunt del 
territori de la Regió Metropolitana de 
Barcelona assolir reptes de caràcter 
internacional i estar en el mapa del món. 
El projecte metropolità ha de partir 
d’aquesta premissa i, al mateix temps, ha 
de ser solidari i compartit. 
 
_ (T03-19) Fomentar la singularitat i la 
complementarietat en la concepció de les 
relacions amb la resta de la Regió 
Metropolitana de Barcelona: El projecte de 
la Regió Metropolitana ha de ser global i 
comprensible a escala metropolitana, a la 
vegada que compartit per Barcelona. No 
és possible un projecte metropolità sense 
Barcelona, però tampoc una Barcelona 
sense projecte metropolità. Això és el que 
dóna sentit al conjunt, però també el que 
farà possible un projecte de les parts. 
 

 
Objectius: 
 
3) Articular un projecte comarcal 
de planificació territorial amb 
capacitat d’afrontar els grans reptes 
metropolitans i participar del debat 
metropolità: 
 
_ Accions:  
 
_(T03-06) Cal afrontar amb visió de 
conjunt la dispersió urbana i industrial 
 
_(T03-16) Fomentar la compacitat dels 
nuclis urbans: en un territori tan 
antropitzat com el de la Regió 
Metropolitana, les millors posicions estan 
ocupades per les ciutats, per això juguen 
amb avantatge respecte a d’altres espais; 
la extensió des de la ciutat existent 
s’imposa per tant a projectes 
“alternatius” que no es fonamenten sobre 
una realitat territorial sòlida. 
 
_(T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a un 
únic sistema 
 
_ (T03-07) Cal repensar els efectes de les 
grans infrastructures estructuradores del 
territori 
 
_(PC1-30) Cal fer una relectura- adequar 
el Pla Territorial Metropolità de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
Posa com a exemple que la Pirotècnia ha 
estat classificada com a sòl protegit dins 
el parc natural del Garraf. El Pla Territorial 
fou redactat abans de la crisi, les seves 
propostes no s'ajusten al moment actual, 
cal evitar generar problemes i, per tant, 
cal donar-hi una alternativa 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-1 Consolidar el Garraf dins del seu entorn integrant-lo de manera més eficient en l'organització territorial 
metropolitana de Barcelona per guanyar centralitat i potenciar la col·laboració del Garraf amb el Penedès per a 
generar oportunitats conjuntes, arran de la seves complementarietats com a territoris. (2) 

APOSTAR PER L’ARC METROPOLITÀ APOSTAR PER L’ARC METROPOLITÀ ÀMBIT PENEDÈS 

 
Objectius: 
 
1) Participar en la formulació del 
projecte territorial metropolità des de 
la perspectiva de l’Arc Metropolità, 
com a espai més dinàmic de tota la 
Regió Metropolitana de Barcelona 
 
_ Accions: 
 
_(T03-14) Cal formular el projecte 
metropolità també (des) de les ciutats de 
l’Arc Metropolità i, en general, de la Regió 
Metropolitana; no només no és 
contradictori o alternatiu amb el d’un 
espai metropolità integrat, sinó que és 
necessari per a que aquest es pugui 
construir efectivament a totes les escales i 
en lògiques de xarxa. 
 
_(T03-11) Els municipis de l’Arc 
Metropolità han de poder participar en el 
procés de debat i decisió sobre el futur de 
l’Àrea Metropolitana; cal reivindicar el seu 
paper dinamitzador en el sistema 
metropolità, el qual depassa àmpliament 
l’àmbit administratiu de l’Àrea 
Metropolitana. Cal tenir presència en el 
Pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
2) Entramar l’arc metropolità 
 
_ Accions: 
 
_(T03-02) Cal entramar els 7 pols (les 
ciutats de l’Arc: Mataró, Granollers, 
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú) i 8 
corredors (incloent el de Caldes) 
estructuradors del territori de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Al mateix 
temps cal considerar la importància de 
Barcelona com a eix articulador de la 
xarxa, doncs en el segle XXI el discurs 
econòmic deixa de confrontar ciutat 
central i metròpoli 
 
_(T03-13) Les diferències entre les set 
ciutats de l’Arc metropolità han 
d’esdevenir valor singular i font de 
complementarietats i oportunitats 
creuades en el procés d’articulació de la 
Regió Metropolitana i del paper que els set 
sistemes urbans hi han de jugar. Cal 
posar de manifest la riquesa i varietat dels 
set sistemes urbans que conformen l’Arc 
Metropolità. Una diversitat que ha resultat 
de la situació geogràfica, la història i els 
tipus de dinàmiques urbanes de cadascun 
d’ells 
 

 
Objectius: 
 
3) Apostar per l’Arc Metropolità 
com a Parc Tecnològic 
 
_ Accions:  
 
_ (Se05-02a-2) Apostar per l’Arc 
Metropolità com a Parc Tecnològic, i en 
conseqüència: 
 
_(Se05-02b) Desenvolupar 
especialitzacions intel·ligents en els 
sectors econòmics amb més capacitat de 
dinamització comarcal: basar el 
desenvolupament en el coneixement i la 
innovació, aplicar els principis de 
l’economia verda per a una indústria 
competitiva, adaptar la formació per a 
augmentar la ocupació. 
 
_ (Se05-02b-1) Impulsar el coneixement i 
la innovació en els sectors econòmics amb 
més capacitat de dinamització comarcal. 
 
_ (Se05-02b-2) Impulsar els principis de 
l’economia verda per a garantir la 
competitivitat de la indústria. 
 
_ (Se05-02b-3) Fomentar programes de 
formació especialitzada entre centres 
educatius i empreses. 
 
_ (Se05-02c) Cal localitzar el valor: s’han 
d’afavorir les iniciatives que permetin 
autocentrar els processos de 
desenvolupament local. 
 
_(Se05-02c-1) Establir programes de 
foment de l’emprenedoria i del talent. 
 
_ (Se05-02c-2) Establir programes 
d’atracció del talent local a la comarca. 
 
4) Cal millorar les infrastructures  de 
l’Arc metropolità perquè la xarxa 
pugui assolir el seu potencial:  
(T03-10) 
 
_ Accions: 
 
_(T03-12) Cal apostar per una xarxa 
d’infrastructures de mobilitat que 
contribueixin a articular el territori, la 
necessitat de potenciar noves pautes de 
creixement per tal que aquest sigui més 
intensiu i menys extensiu, i una nova 
concepció de l’Arc Metropolità com un 
gran parc tecnològic d’escala 
metropolitana. 
 
 
 
_ Millores en la xarxa d’infraestructures 
amb l’Alt Penedès: veure Àmbit Penedès 

 
Objectius: 
 
1) Coordinar la governança de 
l’àmbit Penedès com a nova vegueria 
en el marc de la reorganització 
territorial de Catalunya 
 
_ Accions:  
 
_ (PC2-105) Coordinació entre les 
institucions polítiques de la comarca i 
l’àmbit Penedès. 
_ (Se05-02a-1) Reforçar la cooperació 
empresarial i de planificació econòmica i 
social en l’àmbit del Penedès històric (Alt 
Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf). 
_(T10-38) Afavorir l’intercanvi industrial i 
tecnològic i la cooperació empresarial dins 
l’àmbit Penedès. 
_ (T10-01) Coordinar el Pla 
Socioeconòmic del Garraf amb el Pla 
Estratègic de l’Àmbit Penedès (inclou Alt 
Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf), el 
qual vol esdevenir full de ruta del futur Pla 
Territorial Parcial de l’Àmbit Penedès. 
 
2) Establir sinergies entre l’Àmbit 
Penedès i els àmbits territorials veïns 
 
_Accions:  
 
_ (T10-39) Cal establir sinergies entre 
l’Àmbit Penedès i els tres àmbits veïns – 
el Camp de Tarragona, les Comarques 
Centrals i la Regió Metropolitana de 
Barcelona- potenciant les respectives 
singularitats (i, per tant impulsant les 
diferents identitats territorials, socials, 
econòmiques, ambientals i paisatgístiques 
de cada un dels àmbits). En aquest sentit, 
no només cal estructurar les xarxes de 
transport d’alta capacitat “de pas” (AP7, 
C32, ferrocarril), també cal analitzar els 
accessos d’aquests en funció de les 
necessitats del propi territori. 
 
3) Coordinació de la gestió 
administrativa en el conjunt de 
l’Àmbit Penedès: Desenvolupament 
Local, Turisme i Planificació 
Territorial 
 
_Accions: 
 
_(PC2-98) Cal la unificació de totes les 
agències de desenvolupament locals o 
comarcals, entitats de promoció 
econòmica i estructures de projecció en 
una sola i adscriu-les a la Mancomunitat 
que hauria d’actuar com element 
aglutinador i de gestió de les polítiques de 
promoció global de l’àmbit del Penedès. 
 
_ (PC2-80) Ampliar l’actuació cap a 
l’àmbit Penedès, possibilitats d’esdevenir 
“l’Empordà del sud” a nivell turístic i 
cultural a partir dels actius existents 
dirigits per una  “autoritat penedesenca” 
 
_ (PC1-16) Reforçar col·laboració entre 
Cunit i Cubelles per la promoció del 
“Penedès marítim” 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-1 Consolidar el Garraf dins del seu entorn integrant-lo de manera més eficient en l'organització territorial 
metropolitana de Barcelona per guanyar centralitat i potenciar la col·laboració del Garraf amb el Penedès per a 
generar oportunitats conjuntes, arran de la seves complementarietats com a territoris. (3) 

ÀMBIT PENEDÈS ÀMBIT PENEDÈS ÀMBIT PENEDÈS 

 
(continua) Objectius: 
 
4) Coordinar el planejament 
territorial de l’Àmbit Penedès 
 
_ Accions: 
 
_(T10-14) Coordinar els Plans Territorials 
Parcials i els Plans Directors de les 
comarques penedesenques. 
 
_(T10-14a) Coordinar els instruments de 
planificació urbanística per relligar 
propostes territorials i metropolitanes: 
ajustar les previsions en relació a les 
infrastructures, els assentaments i els 
espais oberts en base a la nova realitat 
sòcio- econòmica. Cal ajustar aspectes 
com: previsions de creixement, models 
territorials d’infraestructures viàries, 
ferroviàries, d’equipaments. 
 
_(T10-14b) Consensuar normatives de 
protecció del patrimoni natural i 
homogeneïtzar criteris  d’actuacions sobre 
sòl agrari en les eines de Planejament 
Urbanístic i Territorial. 
 
_(T10-15) Revisar el potencial urbanístic 
de creixement dels plans municipals i 
acordar-ne la distribució entre municipis i 
comarques, tant residencials com 
d’activitats econòmiques, per adaptar-los 
a les necessitats del propi municipi i 
ajustar-se a criteris d’escala territorial. 
 
_(T10-10) Fomentar la cooperació i 
coordinació de les administracions 
municipals i supramunicipals de l’Àmbit 
Penedès de cara a promoure sòl destinat a 
activitats econòmiques de manera 
conjunta, defugint el localisme, entenent 
que la suma d’esforços i de proposta 
genera sinergies positives que van 
orientades a construir una activitat 
econòmica global més eficient i eficaç: 
 
_(T10-10a) Prioritzar la concentració de 
sòl per a activitats econòmiques al 
voltant dels eixos ferroviaris i viaris 
existents i de nova creació, com és el cas 
del corredor mediterrani. 
 
_(T10-10b) Contenir la dispersió actual 
de sòl per a activitats econòmiques: és 
un malbaratament de territori i recursos 
que, a més, no permet oferir els 
requeriments de subministrament i de 
serveis necessaris i tampoc permet la 
generació de la massa crítica suficient per 
a desenvolupar, entre d’altres, polítiques 
de transport públic, de transport de 
mercaderies i polítiques de formació i 
aprenentatge. 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 4) Coordinar el 
planejament territorial de l’Àmbit 
Penedès 
 
_(continua)  Accions:  
 
_ (T10-10c) Revisar les localitzacions de 
sòl per a activitats econòmiques 
existents, tant les que estan ja en 
funcionament com les que estan 
planificades en procés de 
desenvolupament, avaluant-ne la 
possibilitat de reubicar-les d’acord amb 
uns criteris de localització mínims. [veure 
acord 5.2] 
 
_ (T10-10d) Contemplar la possibilitat de 
consensuar un programa d’anàlisi de les 
diferents localitzacions existents i 
programades, mitjançant la col·laboració 
activa de les diferents administracions 
locals i supramunicipals i del sector 
empresarial, que defineixi per l’Àmbit 
Penedès quines serien les localitzacions 
ja existents a potenciar, quines serien 
considerades no prioritàries i quines 
serien considerades localitzacions a 
extingir. 
 
 
5) Estructurar el territori de l’àmbit 
Penedès a partir del reforç de la 
relació entre els seus principals eixos 
 
_ Accions: 
 
_ (T10-40) Reforçar la relació entre els 
diferents eixos que configuren l’àmbit 
Penedès: en el marc del que el Pla 
Estratègic anomena “xarxa de xarxes” cal 
reforçar i potenciar les interrelacions entre 
els diferents eixos. L’eix costaner 
Vendrell-Sitges, l’eix central Vilanova i la 
Geltrú- Vilafranca del Penedès- Igualada i 
els eixos interiors complementaris que 
constitueixen la matriu bàsica de l’àmbit 
Penedès. 
 
_(T10-36) Analitzar la relació amb les 
xarxes de l’A2-Lleida-Barcelona en termes 
d’activitat econòmica i d’equipaments i 
serveis d’abast territorial per a definir 
estratègies de complementarietat i xarxa. 
 
_(T10-37) Afavorir les relacions 
d’intercanvi i d’accions compartides en 
l’eix Diagonal l Vilanova i la Geltrú- 
Vilafranca del Penedès-Igualada entorn la 
C-15 valorant les singularitats i 
potencialitats dels espais entorn l’eix. 
 
_ [(T10-37a) Elaborar un estudi sobre el 
potencial d’intercanvi i relació entorn l’eix 
de la C-15, a imatge dels estudis 
elaborats per a la B-30] 
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 5) Estructurar el territori 
de l’àmbit Penedès a partir del reforç 
de la relació entre els seus principals 
eixos  
 
_(continua)  Accions:  
 
_(T04-41) Millorar la connexió amb l'Alt 
Penedès mitjançant la millora de l'actual 
carretera C-15 i del futur ferrocarril de 
circumval·lació de la Regió Metropolitana. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-2 Compactar la comarca vertebrant el seu territori, essent conscients de la idiosincràsia i potencialitat de cadascun 
dels seus municipis i esdevenir la sortida marítima natural de les comarques de l'interior. (1) 

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 

 
Objectius: 
 
1) Preservar els sòls no urbanitzables 
i no urbanitzats 
 
_ Accions: 
 
_(Se01-11, Se02-01 ) Preservar l’espai 
natural com a condició indispensable per 
millorar la qualitat de vida , completant i 
estructurant el sistema d’espais oberts  
 (veure Acords 3-2 i 3-3) 
 
_(T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a un 
únic sistema 
 
2) Revisar el planejament territorial i 
les eines urbanístiques municipals 
 
_ Accions: 
 
_(T10-13c) Revisar les eines de 
planejament urbanístic amb l’objectiu 
d’optimitzar la qualitat ambiental del 
territori. 
_(T01-05) 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. 
_(T02-01) Cal implementar 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. 
_(T02-10) 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. 
_(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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. 
_(T10-04) Incorporar a la formulació dels 
diferents models territorials els principis 
bàsics de la “nova cultura del territori”. 
_(T10-04a) El territori és un be no 
renovable, essencial i limitat: el model 
territorial ha de tenir com a missió trobar 
el sistema  que faci possible que a tot 
arreu la col·lectivitat pugui gaudir dels 
recursos del territori i preservar-ne els 
valors per a les generacions actuals i 
futures. 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 2) Revisar el planejament 
territorial i les eines urbanístiques 
municipals 
 
_(continua)  Accions:  
 
_ (T10-04b) Aplicar el principi de 
precaució en aquelles transformacions 
territorials de major incidència territorial: 
El territori és una realitat complexa i 
fràgil. Totes les realitats territorials, tots 
els indrets, es componen de diversos 
elements naturals i culturals i de les seves 
interrelacions, tots els quals cal considerar 
adequadament. Les actuacions de gran 
incidència territorial (urbanització, obres 
públiques, extracció de minerals, 
perforacions, repoblaments forestals, ...)  
tenen habitualment conseqüències 
irreversibles. Per tant s’han de dur a 
terme amb plena consciència d’aquesta 
complexitat i avaluant-ne les múltiples 
conseqüències irreversibles, aplicant el 
principi de precaució a totes aquestes 
transformacions 
 
_(T10-04c) L’ús, propietat i/o apropiació 
del territori han de ser compatibles amb 
els seus valors i, per tant, el dret a la 
propietat s’ha d’exercir amb respecte a la 
funció social i assumint plenament la 
responsabilitat de potenciar-ne la utilitat, 
els valors ambientals i culturals i el 
potencial paisatgístic. 
El territori conté valors ecològics, culturals 
i patrimonials que no es poden reduir al 
valor del sòl 
 
_ (T10-04d) La gestió sostenible del 
territori és un deure social i ambiental que 
garanteix el benestar però també 
constitueix un peremptori imperatiu 
econòmic: un territori ben gestionat 
constitueix un actiu econòmic de primer 
ordre 
 
 
3) Acordar un model territorial de 
futur 
 
 
_ Accions: 
 
_ (T04-36) Cal ordenar i preveure una 
fórmula per planificar el futur: tot i que el 
planejament vigent té capacitat per 
absorbir la demanda en els propers 10 
anys com a mínim, cal avançar-se a un 
segon escenari 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. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Acordar un model 
territorial de futur  
 
 
_(continua)  Accions:  
 
_(T04-37) Cal mantenir la protecció dels 
espais no urbanitzables de la plana per 
raó de 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. 
 
_ (T04-37b) 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. 
 
_ (T04-45) Protegir els espais estratègics 
situats entre l'autopista i la C-32b (antiga 
C-246) i també entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes com a reserva de sòl 
per a situar els equipaments comarcals i 
per a futures extensions urbanes. 
 
 
4) Apostar per la preservació, 
ordenació, desenvolupament i gestió 
dels espais agrícoles (veure acord 3-3) 
 
 
_ Accions: 
 
_(T10-05) Apostar per la preservació, 
ordenació, desenvolupament i gestió dels 
espais agrícoles. 
 
_(T10-05a) Dotar d’un reconeixement 
específic a les zones agrícoles 
penedesenques i de manera especial la 
vinya: cal que tinguin un reconeixement 
explícit en els àmbits social, polític i 
administratiu, a partir de normes, accions 
i projectes.  
 
_ (T10-05b) Cal que el planejament 
urbanístic es doti d’instruments eficaços 
per a la planificació, preservació i gestió 
de l’espai agrícola, alhora que fomenti i 
apliqui les legislacions i mesures 
necessàries per ordenar el territori i 
possibilitar l’accés a la terra d’aquells que 
s’incorporin a l’activitat agrària i dels que 
necessitin incrementar la mida de les 
seves explotacions agràries i mesures 
pròpies destinades a aquesta agricultura. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-2 Compactar la comarca vertebrant el seu territori, essent conscients de la idiosincràsia i potencialitat de cadascun 
dels seus municipis i esdevenir la sortida marítima natural de les comarques de l'interior. (2) 

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 4) Apostar per la 
preservació, ordenació, 
desenvolupament i gestió dels espais 
agrícoles (veure acord 3-3) 
 

(continua) Accions:  
 
_ (T10-05d) Cal que els sòls de valor 
agrícola tinguin consideració finalista: es 
classifiquin com a sòl agrícola, amb 
independència de que estiguin o no en 
explotació, entenent que “sòl agrícola” és 
una categoria finalista tant com ho és el 
“sòl urbà”. 
 
_(T10-05e) Cal que es garanteixi, més 
enllà de la preservació de l’espai agrari a 
través dels instruments urbanístics, el 
desenvolupament dinàmic i sostenible de 
l’activitat agrària i dels territoris on 
aquesta es desenvolupa amb polítiques 
territorials i sectorials específiques. 
 
_(T10-05f) Cal incorporar la figura de 
“parc agrari”, “espai agrari” o altres 
figures innovadores d’ordenació i de 
gestió com a elements significatius de la 
voluntat per dotar aquests espais d’un 
projecte, no només de protecció davant 
l’eventual incorporació d’aquests al procés 
d’urbanització, sinó també per preservar 
les funcions agràries pròpies i impulsar 
una gestió que permeti promoure-hi el 
desenvolupament econòmic del territori i 
de les explotacions agràries, així com 
conservar-ne i difondre els valors 
ecològics i culturals. 
 
_(T10-17) Definir el model 
d’assentaments i activitats dels espais 
oberts al conjunt de l’àmbit Penedès. 
 
_(T10-17a) Definir el sòl agrari des del 
punt de vista normatiu com espai 
productiu i, per tant, amb els mateixos 
drets i deures que qualsevol activitat 
urbana. 
 
_(T10-17b) Definir les regles de joc  entre 
el sòl agrari i el medi on es desenvolupa 
(xarxa hídrica rieres i torrents, boscos, 
marges, camins) i entre l’espai agrari i els 
assentaments urbans, tant a nivell 
normatiu com desenvolupant projectes 
concrets que serveixin de model 
demostratiu a les noves intervencions. 
 
_(T10-17d) Iniciar un procés de 
racionalització, coordinació i apropament 
dels sistemes d’equipaments i serveis 
públics i privats a l’abast de la població 
dispersa que gestiona l’espai agrari i 
forestal amb la millora de les xarxes 
viàries especialitzades (bicicleta, vianants) 
i de telecomunicacions que proporcionin 
qualitat de vida als seus habitants i 
permetin la fixació de població en el 
territori. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
5) Realitzar un pla de camins 
comarcal  
 
_ Accions:  
 
_ (Se04-23a) Realitzar un pla de camins 
comarcal. 
 
_(T01-03) Integrar les xarxes de camins 
PR i GR. 
 
_(PC2-87) Millora dels camins, senders. 
 
_(Se04-23a-1) Assolir la implicació de 
totes les administracions locals en la 
millora i gestió dels camins rurals. 
 
_(Se04-23b-1) Divulgar el coneixement 
de la xarxa de camins rurals  tant al 
col·lectiu dels professionals que 
intervenen directament en el territori com 
a la ciutadania en general, valorant en 
particular el desplegament de noves 
tecnologies (app’s, per exemple). 
 
_ (T01-06) Integrar la bicicleta a camins 
rurals i nuclis urbans, intermodalitat amb 
altres modes de transport, aparcament 
bicicletes. 
 
_(T10-19) Millorar la infrastructura de la 
xarxa bàsica de camins: i coordinar-la 
amb els equipaments existents a fi de 
potenciar l’estructura dels assentaments 
rurals. Els camins són indispensables per 
a mantenir l’activitat agrària i la protecció 
ambiental dels entorns forestals i agraris; 
la xarxa de camins permet potenciar 
diverses funcions fonamentals: turisme 
agrari, pràctica d’esports com el ciclisme, 
la equitació, el running. Alhora la xarxa de 
camins és indispensable per a potenciar el 
patrimoni material que s’ha anat 
desenvolupant al llarg del temps en 
relació amb ells: l’arquitectura de pedra 
seca, el paisatge, les fites del territori. 
 
 
6) Integrar les urbanitzacions 
il·legals  
 
_ Accions: 
 
_ (Se02-05, Se02-06) ) Integrar les 
urbanitzacions il·legals i dotar-les de valor 
paisatgístic. 
 
_ (T04-15) Considerar les urbanitzacions 
il·legals com a emplaçaments per a les 
reserves de sòl per a equipaments 
supramunicipals, reconvertint-les d'àrees 
residencials en equipaments 
supramunicipals i dotant-les dels serveis 
mínims necessaris. 
 
_(PC1-32) Cal la coordinació entre 
desenvolupament urbà i la coordinació 
existent: urbanitzacions il·legals 
Cal superar la discussió sobre la 
il·legalitat de les urbanitzacions no 
reglades, moltes d'elles anteriors a la 
democràcia i que queden despenjades. 
Cal que hi hagi un mínim 
d'infraestructures a aquestes, que 
s'hauran de fer de forma coordinada 
entre municipis 
 

 
(continua) Objectius: 
 
7) Posar límit a la ciutat (veure acord 
2-1) 
 
_ Accions:  
 
_(Se02-09) Posar límit(s) a la ciutat. 
 

_(Se02-10) 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. 
 
_(Se07-15c) Prestar especial atenció en la 
configuració dels espais de vora entre els 
polígons industrials i els terrenys agrícoles 
i urbans, doncs  la qualitat de l’entorn és 
un dels factors essencials per a la 
localització d’activitats econòmiques d’alt 
valor afegit. 
 
8) Gestió comarcal del sòls vacants: 
dotar d’utilitat les reserves 
 
_ Accions: 
 
_(T10-13b) Revisar les normatives dels 
plans urbanístics municipals per a dotar 
d’utilitat a terrenys amb falses 
expectatives de transformació a curt 
termini i concretar la seva funció i ús en el 
marc d’una nova manera més sostenible 
de gestionar el territori. 
 
_(T01-02) Cal obtenir sòl a protegir a 
partir dels instruments urbanístics, com 
ja s'ha fet a Sant Pere de Ribes. 
 
_(T01-25) Cal reforçar la gestió comarcal 
del sòl d'activitat econòmica. 
 
_(T02-12) 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. 
 
_(PC1-31) Atesa la gran quantitat de sòl 
urbanitzat vacant, auditar-ne la gestió per 
reajustar-la si és necessari. 
La/es auditoria/es de gestió haurien 
d'incloure també l'Àrea Residencial 
Estratègica, per avaluar-ne la seva 
idoneïtat a curt/mig termini. 
 
_(T10-30c-1) Gestió transversal de les 
terres de cultiu ermes, les parcel·les 
industrials o residencials buides a través 
de la creació d’un banc de terres i horts 
familiars. 
 
_(Se04-21) Dur a terme una estratègia 
global en els horts familiars. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-2 Compactar la comarca vertebrant el seu territori, essent conscients de la idiosincràsia i potencialitat de cadascun 
dels seus municipis i esdevenir la sortida marítima natural de les comarques de l'interior. (3) 

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 

 
(continua) Objectius: 
 
9) Planificació i gestió comarcal dels 
equipaments: 
 

_ Accions:  
 
_(Se01-12) Compartir serveis oferts per 
les administracions locals. 
 

_(Se 02-07) Integrar els equipaments 
estratègics a escala supramunicipal i 
supracomarcal 
 
_(T01-12) Manquen centres per a la 
tercera edat 
 
_ (T04-13) Ser prudent en la delimitació 
de sòls destinats a equipaments i serveis 
públics: 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 
 
_ (T04-14) Programar els equipaments 
supramunicipals a llarg termini (escenari 
2050): la programació d'equipaments 
supramunicipals s'ha de fer preveient un 
horitzó llunyà (2050), més enllà del 
període de vigència del Pla Territorial 
(fins 2026). Haurà de considerar les 
tensions de creixement de població, i 
tenir coneixement dels plans municipals 
d'equipaments locals. La reserva de sòl 
per a futurs equipaments es proposa en 
base a un conjunt de supòsits: 
 
_ (T04-14a) S'han d'establir reserves de 
sòl ben comunicades amb els nuclis 
existents i futurs per transport públic i la 
xarxa viària en la localització dels 
equipaments supramunicipals : les 
necessitats d'equipaments creixen 
geomètricament amb l'increment de la 
població ; la plana del Garraf entorn 
Sitges i Cubelles té gairebé tot el sòl 
esgotat. 
 
_(T04-14b) Qualificar de forma 
consensuada les necessitats d’ 
equipaments supramunicipals: 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. 
 
_ (T04-14b-1) Programar la reserva de sòl 
per a una nova escola universitària 
_ (T04-14b-2) Programar la reserva de sòl 
per a un nou camp de golf(?) 
_ (T04-14b-3) Programar la reserva de sòl 
per a un nou hospital universitari 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 9) Planificació i gestió 
comarcal dels equipaments: 
 
(continua)_ Accions:  
 
_(T04-14c) Quantificar de forma 
consensuada les reserves de sòl per a 
equipaments supramunicipals: 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. 
 
_ (T04-15) Considerar les urbanitzacions 
il·legals com a emplaçaments per a les 
reserves de sòl per a equipaments 
supramunicipals, reconvertint-les d'àrees 
residencials en equipaments 
supramunicipals i dotant-les dels serveis 
mínims necessaris 
 
_(T04-16) 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 [en relació als 
equipaments supramunicipals] 
 
_(T04-17) 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. 
 
_(T04-18) Cal preservar la plana com a 
espai idoni per a aquests equipaments: la 
plana és la zona més tensionada, amb 
millor accessibilitat i que requereix major 
protecció. 
 
_(T04-19) Es recomana que els sis 
ajuntaments i el Consell Comarcal 
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. 
 
_(T04-20) Cal que no es dediquin sòls 
destinats a equipaments locals per a la 
construcció d’equipaments 
supramunicipals: 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. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
10) Acordar un model comercial 
comarcal adaptat al model urbà i 
territorial 
(veure acord 6-comerç) 
 
_ Accions:  
 
_ (Se03-01) Definir un mallat comercial a 
la comarca. 
 
_(Se03-02)  Cada un dels assentaments 
urbans (barris, urbanitzacions, petits 
nuclis) requereix d’un equipament 
comercial mínim. 
 
_ Se03-03) Les compres fortes 
quotidianes i les compres de no 
alimentació cal vincular-les a les 
vocacions de centralitat de Vilanova i la 
Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges. 
 
_ (Se03-04) Adaptar el model comercial 
comarcal a una realitat cada cop més 
complexa de múltiples relacions entre 
nuclis petits i grans dins un espai 
comercial força unificat (model de malla 
vs. Model en arbre). 
 
_ (Se03-05) Establir models comercials 
diferenciats per als municipis més poblats 
(Cubelles, Sant Pere de Ribes , Sitges i 
Vilanova i la Geltrú) i els municipis menys 
poblats (Canyelles i Olivella). 
 
_ (Se03-07) En els cascos històrics 
incentivar l’augment de dimensió mitjana 
de locals per a afavorir major diversitat de 
formats comercials mitjançant regulació 
urbanística. 
 
_ (Se03-08) El model comercial comarcal 
ha de potenciar els valors de l’estructura 
comercial actual, els comerciants i les 
seves característiques com a valor 
singular del Garraf i factor d’atractivitat 
externa. 
 
_ (Se03-09) El model comercial comarcal 
ha de ser capaç de constituir-se en un 
dels elements locomotors de l’economia 
en termes de creació de riquesa i llocs de 
treball. 
 
_ (Se03-10) Promoure un model 
comercial comarcal consensuat entre 
agents públics i privats amb capacitat de 
contenir l’evasió de despesa cap a altres 
àmbits, disposar d’un equipament 
comercial complet a la comarca i aprofitar 
les oportunitats d’especialització municipal 
del comerç. 
 
_(Se03-11) Acordar i aplicar a nivell 
comarcal unes directrius comunes per als 
plans municipals d’ordenació dels 
equipaments comercials en relació a la 
localització de l’activitat comercial, a la 
funció de relació social dels espais 
comercials i la sostenibilitat del model 
comercial. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-3 Aprofitar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú facilitant el seu paper dins les ciutats de la segona corona de l’arc 
metropolità.(1) 

CAPITALITAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ CAPITALITAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Objectius: 
 
1) Reforçar la centralitat de Vilanova i 
la Geltrú com a referent de la ciutat 
costanera de l’Àmbit Penedès 
(veure acord 1-1) 
 
_ Accions:  
 
_(T10-44) A Vilanova i la Geltrú crear 
una xarxa de serveis culturals i socials 
lligats a la població costanera: la vocació 
metropolitana de la comarca es fa palesa 
en la quantitat de gent que diàriament es 
desplaça a Barcelona [en general a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona]. Vilanova i la 
Geltrú ja disposa de serveis d’ordre 
metropolità que permeten augmentar el 
seu atractiu respecte del conjunt del 
Penedès Marítim i donar major cohesió i 
estructura a la “ciutat costanera” que 
s’estén del Vendrell a Sitges. 
 
2) Potenciar les singularitats de 
Vilanova i la Geltrú 
 
_ Accions: 
 
_(PC2-107) Potenciar els aspectes 
sectorials i empresarials que 
complementen la imatge “de marca” que 
té (o que podria tenir) Vilanova i la 
Geltrú: una ciutat acollidora i tranquil·la, 
on s’hi viu bé, o s’hi està bé els caps de 
setmana i a les vacances, perquè té una 
bona oferta festiva i cultural... però 
sobretot perque té: 
 
_(PC2-108)  Uns serveis assistencials de 
qualitat. Aposta per l’oferta a la tercera 
edat . 
 
_(PC2-109)  Un comerç singular i de 
proximitat que es complementa amb la 
presència de grans marques. No tot han 
de ser franquícies, cal definir model 
comercial. 
 
_(PC2-110) Potenciar les activitats 
comercials i tradicionals arrelades i de 
qualitat. Agricultura pròpia, productes de 
qualitat i proximitat, mercats interessants, 
fires sectorials (l’actual Fira de Novembre 
és massa general). 
 
_(PC2-111) Aposta universitària i 
tecnològica diferenciada. Aprofitar la 
presència de l’UPC per potenciar 
especialitats i investigació, però d’una 
manera diferent a les propostes que ja fan 
en aquest terreny altres ciutats properes 
(Tecnocampus de Mataró, campus de 
Castelldefels, etc). Buscar la singularitat a 
partir de les especialitzacions de l’Escola 
Universitària i de propostes 
mediàticament exitoses com la fira dels 
invents. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
3) Apostar pel turisme a Vilanova i 
la Geltrú 
(veure acord 6-Turisme) 
 
_ Accions: 
 
_ (Se08-21b) Concentrar esforços en el 
desplegament de Vilanova i la Geltrú com 
a cluster turístic: és una peça cabdal per 
al funcionament en xarxa del sector 
turístic comarcal i per a la 
desestacionalització del turisme de tota la 
comarca. 
 
_ (Se08-14a) Impulsar l’ampliació de la 
planta hotelera a Vilanova i la Geltrú: la 
oferta hotelera del Garraf es caracteritza 
per la estabilitat del número de places des 
de mitjans dels anys 90, per bé que en 
constant augment de la seva qualitat. La 
oferta hotelera segueix molt concentrada 
a Sitges; el desplegament d’una oferta 
hotelera més potent a Vilanova i la Geltrú 
és clau per a la seva potenciació com a 
destí turístic però també per desplegar la 
potencialitat turística “en xarxa” del 
conjunt de la comarca . 
 
_ (PC2-106) A Vilanova i la Geltrú, 
apostar pel turisme. Potenciar les 
propostes econòmiques derivades del 
mar: platja, nàutica, gastronomia, 
museus, paisatge ... que poden anar 
acompanyades d’elements de qualitat com 
la investigació o l’ensenyament vinculats 
al mar  
 
4) Projectes estratègics: 
 
_ (PC1-09) Parc de “ribes rojes” Zona 
esportiva d'interès per a l'atracció de 
desenvolupament econòmic. 
 
_ (PC1-08) Remodelar la façana portuària 
a Vilanova i la Geltrú 
 
_(Se09-18g) Ampliar l’Estació Nàutica a fi 
de convertir-la en referent de la marca 
“Costa Barcelona”  
 
_ (PC2-85) Variar la secció del passeig 
marítim des de Rambla Pirelli a Sant 
Cristòfol. Reduir vials o unificar-los, vial- 
aparcament- passeig 
 
_ (PC2-86) Millorar l’aparcament a la 
platja del Far (Jardins Enric Granados) 
 
_ (PC2-88) Millora o disseny dels eixos 
d’arribada a les platges com la Ronda 
Europa 
 
_ (PC2-89) Vilanova- Roquetes, com 
passeig d’ús local, comercial, turístic 
 

 
(continua) Objectius: 
 
5)Transformar el Port de Vilanova i la 
Geltrú  
 
_ Accions:  
 
 
_(Se08-06) Repensar el Port de Vilanova i 
la Geltrú: La diversitat, que pot ser un 
gran atractiu del port vilanoví, en la seva 
barreja d’usos esportius, de lleure, 
pesquers i comercials, introdueix alhora 
força complexitat en la gestió de les 
necessitats dels agents (seguretat, zones 
exclusives). 
 
_(Se01-31, PC1-69, PC2-95) Transformar 
i millorar el Port de Vilanova  per afavorir 
la creació i la potenciació de les empreses. 
 
_ (Se01-32) Cal assolir el major consens 
possible entre tots els agents involucrats 
en el Port per aconseguir el millor 
aprofitament possible d'aquesta 
infraestructura. 
 
6) (T02-11) 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) 
 
7) Incrementar la oferta turística del 
Port de Vilanova 
(PC1-72) 
 
_ Accions: 
 
_ (Se 08-05) Cal potenciar l’ús de la 
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú 
com a punta de llança del reforç de 
l’activitat turística a Vilanova i la Geltrú 
 
_ (Se09-18g) Ampliar l’Estació Nàutica a fi 
de convertir-la en referent de la marca 
“Costa Barcelona” 
 
_(Se09-14b-2) Potenciar el Port de 
Vilanova i la Geltrú com a centre 
d’activitats vinculades amb la reserva 
marina 
 
_ Promocionar el port de Vilanova i la 
Geltrú com a destí per acollir creuers de 
mitjana capacitat 
(Se09-21, Se09-21a, Se08-07, PC1-10) 
 
_(Se09-21b) Treballar per captar creuers 
de mitjana capacitat que apostin per 
Vilanova i la Geltrú com a punt d’inici i 
final del trajecte. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
PRIMER: Entorn Territorial 

A1-3 Aprofitar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú facilitant el seu paper dins les ciutats de la segona corona de l’arc 
metropolità.(2) 

PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ   

 
(continua) Objectius: 
 
8) (T01-20) Cal un Pla Director per al 
Port de Vilanova 
 
9) Potenciar l’activitat portuària a 
Vilanova i la Geltrú amb les activitats 
econòmiques del nou sistema: 
(T10-43) 
 
_Accions: 
 
_ (T10-31) Potenciar el sistema portuari 
de la costa fomentant les relacions 
econòmiques i esportives entre els ports: 
la posició del port de Vilanova i la Geltrú 
permet localitzar al seu entorn, en 
particular sobre l’eix de l’Avinguda 
Europa/ C15, activitats relacionades amb 
la nàutica, ubicar i ampliar un port sec. 
S’ha de valorar el potencial de relació que 
la nova C15 transfereix al Port de Vilanova 
i la Geltrú en relació a Igualada i Manresa. 
 
_ (T10-43) Potenciar l’activitat portuària a 
Vilanova i la Geltrú amb les activitats 
econòmiques del nou sistema: 
 
_ (T10-43a) Dotar de continguts a la 
oportunitat de millorar els segments 
turístics vinculats al mar i convertir el port 
en un punt d’entrada a les activitats 
turístiques de l’interior. 
 
_ (T10-43b) L’augment de les 
comunicacions que ofereix la C-15 han de 
suposar un increment en el transport de 
mercaderies provinents del Penedès i de 
la Conca d’Òdena. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
SEGON: El urbanisme com a eina de planificació del sòl 

A2-1 Contenir el creixement urbà residencial i massiu dels darrers temps. (1) 

MODIFICAR ELS PLANS D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 

LIMITAR LA EXTENSIÓ URBANA 
COMPACTANT ELS NUCLIS URBANS MÉS 
CONSOLIDATS 

LIMITAR LA EXTENSIÓ URBANA 
COMPACTANT ELS NUCLIS URBANS MÉS 
CONSOLIDATS 

 
Objectius: 
 
1) Implementar 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 i el medi 
urbà 
(veure acord 1-2) 
 
_ Accions:  
 
_(T01-05) 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. 
 
_(T02-01) Cal implementar 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. 
 
_(T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a un 
únic sistema. 
 
_ (T04-30) Cal ampliar l'àmbit dels parcs 
naturals i tractar d'integrar-los en les 
urbanitzacions disperses. 
 
_(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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. 
 
_(T01-09) Necessitat de planejament a 
escala comarcal, en el que es coordinin els 
plans locals. 
 
_(T01-11) 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. 
 
_(T01-30) 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. 
 
_ (T04-33) Coordinar els Plans Urbanístics 
Municipals del Garraf per trobar la millor 
manera d’encaixar les previsions del 
planejament territorial i sectorial. 
 
_(PC1-19) Cal una reflexió urbanística 
conjunta de tota la comarca. 
Cal generar un urbanisme solidari entre 
municipis, per tal de que no competeixin 
entre ells i aprofitin millor les 
oportunitats. Sense entrar en 
nominalismes, caldria una figura similar a 
la de un Pla Director Urbanístic Comarcal 

 
(continua) Objectius: 
 
2) Fomentar la compacitat dels nuclis 
urbans: 
 
_ Accions: 
 
_ (T03-16) Fomentar la compacitat dels 
nuclis urbans: en un territori tan 
antropitzat com el de la Regió 
Metropolitana, les millors posicions estan 
ocupades per les ciutats, per això juguen 
amb avantatge respecte a d’altres espais; 
la extensió des de la ciutat existent 
s’imposa per tant a projectes “alternatius” 
que no es fonamenten sobre una realitat 
territorial sòlida. 
 
_ (T01-10) 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. 
 
_ (Se01-14) Evitar el creixement de les 
urbanitzacions de baixa densitat. 
 
_(Se01-15) Concentrar els creixements en 
els nuclis urbans més consolidats. 
 
_(Se01-37) Limitar la urbanització 
residencial atès que en pocs anys es 
generaria un perill de congestió i posaria 
en risc l'aposta per atreure un turisme de 
qualitat. 
 
_(Se02-11) Orientar el creixement de 
l’habitatge i la població cap a la 
concentració i l’abast del transport públic. 
 
_(Se02-12) 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. 
 
_(T01-08) Revisar el model comarcal en 
base als sistemes urbans. 
 
_(T01-28) Cal la centralització urbana 
catalitzada per l'activitat comercial. 
 
_(T10-16b) Adoptar mesures per facilitar 
els desplaçaments amb mitjans alternatius 
al vehicle privat potenciant el transport 
públic, les xarxes de vianants i bicicletes 
per a distàncies curtes. 
 
3) Impulsar la transformació dels 
àmbits de desenvolupament 
urbanístic en sòl urbà consolidat: 
 
_ Accions: 
 
_(T10-16) Cal aconseguir centres urbans 
amb més qualitat ambiental urbana, 
econòmicament més eficaços i 
energèticament més sostenibles. 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la 
transformació dels àmbits de 
desenvolupament urbanístic en sòl 
urbà consolidat: 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(T04-39) Augmentar la reforma interior 
al sòl urbà. 
 
_(T01-16) Cal redactar Plans d'Actuació 
Urbanística que compactin el creixement 
prioritari i reservin sòl per al futur. 
 
(T04-38) Incrementar la densitat del parc 
d'habitatges. 
 
4)(T01-11) Incorporar urbanísticament 
i funcionalment Sitges al sistema urbà 
per aportar major massa crítica 
 
5) Adaptar les normatives 
urbanístiques i la fiscalitat municipal 
per afavorir la compacitat dels nuclis i 
la millor qualitat ambiental 
 
_ Accions: 
 
_(T01-14) Cal incrementar les càrregues 
urbanístiques per a la construcció de la 
ciutat pública: habitatge assequible, 
finançament addicional del transport 
públic. 
 
_ (T04-05) Els costos dels serveis de 
conservació i manteniment als que han de 
fer front els Ajuntaments creixen amb 
cada nova promoció. Cal estimular les 
obres de rehabilitació i, si això no fos 
suficient, augmentar via IBI la pressió 
fiscal sobre els habitatges. 
 
_ (T10-16a) Revisar les normatives i 
ordenances municipals en relació als 
mètodes constructius i els mecanismes de 
despesa energètica al model acordat. 
 
6) Absorbir el creixement potencial 
de la comarca a Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes 
 
_ Accions: 
 
_(T04-28) 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. 
 
(T04-48) 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. 
 
(T04-49) A Cubelles, aprofitar les 
darreres oportunitats de consolidar el 
nucli i completar l'ordenació de la façana 
marítima de la comarca. 
 
(T04-50) A Sant Pere de Ribes, punt 
central del territori interior, preservar els 
terrenys estratègics com a espais de 
referència per al sistema urbà de futur i 
planificar amb visió estratègica territorial 
l’entorn de la futura estació ferroviària. 
 
(T04-51) A Sitges, consolidar el 
planejament aprovat i reservar les 
pedreres com a espais estratègics per a 
usos metropolitans. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
SEGON: El urbanisme com a eina de planificació del sòl 

A2-1 Contenir el creixement urbà residencial i massiu dels darrers temps. (2) 

DOTAR DE CENTRES URBANS I SERVEIS 
LES URBANITZACIONS 

DOTAR DE CENTRES URBANS I SERVEIS 
LES URBANITZACIONS 

PACTE COMARCAL DE L’HABITATGE 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 8) Dotar de centres urbans i 
serveis a les urbanitzacions 
 
(continua)_ Accions: 
 
_ (T01-13) Cal limitar el creixement 
residencial: s'ha de congelar la segona 
residència, compactar les urbanitzacions 
marginals i revisar les potencialitats. 
 
_Àmbits estratègics: 
 
_(T04-30) Cal ampliar l'àmbit dels parcs 
naturals i tractar d'integrar-los en les 
urbanitzacions disperses. 
 
_(Se02-19) Sobre el centre urbà i la nova 
estació de Canyelles. 
 
_(Se02-20) Nou centre lligat a un nou 
sistema de transport públic d’aportació a 
Olivella. 
 
_(Se02-24) Sectors de la Plana de Sitges. 
 
_(T04-27) Estructurar millor i solucionar 
urbanísticament el sòl residencial dispers 
a Canyelles i Olivella. 
 
_(T04-52) A Olivella donar estructura i 
solució urbanística al sòl residencial 
dispers. 
 
_(T04-53) A Canyelles, donar estructura i 
solució urbanística al sòl residencial 
dispers i generar un node d’activitat en 
l’entorn de la futura estació ferroviària. 
 

PACTE COMARCAL DE L’HABITATGE 

 
(continua) Objectius: 
 
7) Treballar la façana marítima 
comarcal de forma coordinada 
(PC1-20) 
 
_ Accions:  
 
_(T10-32) Diversificar les activitats en els 
entorns dels ports: el conjunt de ports de 
l’àmbit Penedès milloraria la seva 
influència comercial i econòmica sobre els 
assentaments propers si es 
diversifiquessin les activitats que entorn 
d’ells es desenvolupen. 
 
8) Dotar de centres urbans i serveis a 
les urbanitzacions 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-18) Dotar de centres urbans i de 
serveis a les urbanitzacions. Proveir 
d’elements de referència urbana i 
equipaments als teixits de baixa densitat 
 
_(T10-35) Repensar el sistema 
d’assentaments urbans residencials de 
baixa densitat: cal fer un estudi en 
profunditat de les urbanitzacions de baixa 
densitat que en valori la oportunitat de 
potenciar-les mitjançant densificació i 
dotació de serveis i noves activitats 
econòmiques, mantenir-les, reduir-les o 
fins i tot en casos extrems extingir-les, 
per raó dels seus forts impactes. La 
necessitat de reduir costos en serveis, 
racionalitzar el transport públic i la 
recollida d’escombraries, la difícil 
accessibilitat als equipaments bàsics, la 
reducció de l’impacte ambiental motoritzat 
i la necessitat de recuperar part dels 
espais agroforestals serien els criteris de 
judici a l’hora de valorar-les 
 
_(T10-18) Repensar les trames urbanes 
de baixa densitat als espais oberts 
(urbanitzacions il·legals): en tot l’àmbit 
Penedès hi ha un seguit d’urbanitzacions 
sovint en pendent i dins de massa 
forestal. Normalment la densitat de les 
urbanitzacions és molt baixa i sovint la 
qualitat de la urbanització és baixa. Cal 
reformular aquests espais amb criteris 
d’eficiència social, ambiental i econòmica, 
com a mínim en alguns casos. 
 
_(PC1-21) Articular les zones de 
creixement/decreixement i nuclis 
dispersos El problema dels nuclis 
dispersos, en particular el de les 
urbanitzacions no reglades, només pot 
afrontar-se des de la coordinació 
intermunicipal 
 
_(T04-38) Incrementar la densitat del 
parc d'habitatges 
 
_(Se02-17) Permutar l’edificabilitat per 
habitatge i dotacions en els centres de les 
urbanitzacions, intentant reduir l’extensió 
de les mateixes 
 
_(T04-39) Augmentar la reforma interior 
al sòl urbà 
 

 
Objectius: 
 
1) Oferir solucions comunes en 

l’accés a l’habitatge 
 
_Accions: 
 
_(Se01-13) Oferir solucions comunes en 
l’accés a l’habitatge. 
 
_(T01-15) 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. 
 
_(T02-19) 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. 
 
_(PC1-68) Crear un Observatori Comarcal 
de l’Habitatge 
Es proposa la creació d’un Observatori 
Comarcal de l’Habitatge, amb els objectius 
d’acordar l’anàlisi entre agents i 
administracions i facilitar la presa de 
decisions. Cal gestionar la problemàtica 
d’accés a l’habitatge amb lògiques 
conjuntes d’interès sòcio-econòmic, 
millorant l’ús dels patrimonis municipals 
d’habitatge i destinant-hi més recursos 
 

 
(continua) Objectius: 
 
2) Reduir el pes de la segona 
residència: 
 
_Accions: 
 
_(Se02-13) Reduir el pes específic de la 
segona residència. 
 
_(Se02-14) 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. 
 
_(Se02-15) Incentivar les domiciliacions a 
través de la construcció de dotacions i 
l’oferta de serveis. 
 
_(T02-18) 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. 
 
 
 
 
 
3) Definir una política d’habitatge 
comuna: 
 
_ Accions: 
 
_(T04-21) Polítiques d’habitatge: cal 
reconsiderar a l’alça la densitat del sòl 
urbanitzable [i urbà], 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. 
 
_(T04-22) Polítiques d’habitatge: cal 
evitar programar nous sectors, doncs les 
reserves de sòl urbanitzat i urbanitzable, a 
més del parc d’habitatges buits i segones 
residències és més que suficient en el 
periode de vigència del Pla 2014-2020. 
 
_(T04-23) 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 per evitar 
la exclusió de l’habitatge i les seves 
conseqüències. 
 
_(T04-24) 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. 
 
_(T04-38) Incrementar la densitat del 
parc d'habitatges. 
 
_(T04-39) Augmentar la reforma interior 
al sòl urbà. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
SEGON: El urbanisme com a eina de planificació del sòl 

A2-1 Contenir el creixement urbà residencial i massiu dels darrers temps. (3) 

ESTABLIR MECANISMES TERRITORIALS DE 
COMPENSACIÓ 

ESTABLIR NOVES CENTRALITATS VORA EL 
TRANSPORT PÚBLIC D’ALTA CAPACITAT 

 

 
Objectius: 
 
1) (T10-22) Establir mecanismes de 
compensació territorial: cal insistir en 
la importància que tenen aquests 
mecanismes de compensació [si es volen 
evitar la competència entre municipis i les 
ineficiències que genera el model actual] 
per a contribuir a la consideració del 
territori penedesenc com un sistema 
unitari en el qual cada part compleix una 
funció específica i complementària a les 
altres. 
 

2) (T10-30c) Dissenyar mecanismes 
que permetin cohesionar el territori i 
fer-lo més eficient i sostenible de la 
ma dels ciutadans i col·lectius 
 

3) (PC1-44) Millorar el finançament 
dels petits municipis 
 
 
 
ESTABLIR NOVES CENTRALITATS VORA 
EL TRANSPORT PÚBLIC D’ALTA 
CAPACITAT 
 
Objectius:  
 
1) Crear noves centralitats 
augmentant l’edificabilitat entorn les 
noves estacions i parades de 
transport públic d’alta capacitat 
 
_Accions: 
 
_ (Se02-16) Crear noves centralitats a 
partir de l’augment de l’edificabilitat de les 
noves estacions del Tren Orbital (o 
transport públic d’alta capacitat en 
general). 
 
_ (T10-33) Generar major centralitat 
entorn les estacions ferroviàries. 
 
_ (Se02-17) Permutar l’edificabilitat per 
habitatge i dotacions en els centres de les 
urbanitzacions, intentant reduir l’extensió 
de les mateixes. 
 
_ (Se02-20) Nou centre lligat a un nou 
sistema de transport públic d’aportació a 
Olivella. 
 
_ (Se02-22) Eixample Nord de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
_ (Se02-23) Sectors de Sant Camil i 
Roquetes a Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) Crear noves centralitats 
augmentant l’edificabilitat entorn les 
noves estacions i parades de 
transport públic d’alta capacitat  
 
(continua)_ Accions: 
 
(T10-33a) Cal fer progressar les estacions 
de tren i els seus entorns cap a espais 
intermodals i d’activitat doncs són punts 
de referència per a la mobilitat quotidiana 
de la zona. La manca d’un aparcament 
suficientment dimensionat i acondicionat, 
l’absència de servei per a bicicletes, la 
manca d’accessibilitat més diàfana i 
segura, [la manca d’atractiu d’alguns 
entorns que són, i seran cada cop més, 
porta i per tant “primera impressió” dels 
nuclis urbans] són deficiències evidents a 
resoldre 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-1) Consolidar i enfortir la protecció del territori natural del Garraf des del litoral fins la muntanya perquè 
esdevinguin veritables espais privilegiats de la comarca. 

PROTECCIÓ DEL TERRITORI NATURAL 
DEL GARRAF 

PROTECCIÓ DEL TERRITORI NATURAL DEL 
GARRAF 

FOMENTAR LA RELACIÓ ENTRE CULTURA 
I TERRITORI 

 
 (continua)_ Accions: 
 
_(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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 
 
_(T04-32) Establir formes de finançament 
i de gestió comunes a tots els municipis 
per a la ordenació del territori i la 
protecció del paisatge: desenvolupar una 
hisenda comarcal i establir una ordenació 
de tot el territori des del punt de vista del 
paisatge 
 
_(PC1-04) Cal pla de gestió per a la xarxa 
Natura 2000 
 
_(PC1-14) Completar Anella Verda 
integrant-hi el riu Foix 
Cal executar el projecte, ja redactat per la 
Diputació de Barcelona, de connectivitat 
ecològica del riu Foix amb els Parcs 
Naturals a Cubelles.Es fa necessari per a 
la qualitat ambiental i el desenvolupament 
turístic del municipi. 
 
_(PC2-92) Millora de la desembocadura 
del Foix i Riera de Ribes; accessos, 
aparcaments, serveis... 
 

REDACTAR LES CARTES DE PAISATGE DEL 
GARRAF 

 
_ Accions: 
 
_(Se01-11) Preservar l’espai natural com 
a condició indispensable per millorar la 
qualitat de vida. 
 
_(Se02-01) Completar i estructurar el 
sistema d’espais oberts. 
 
_(Se02-02) 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. 
 
_ (Se02-03) Unir els parcs naturals del 
Foix, Olèrdola i Garraf. 
 
_ (T04-29) Cal potenciar la xarxa verda 
que uneix els tres parcs naturals del 
massís del Garraf (Olèrdola, Foix i Garraf). 
evitant que la connexió entre parcs pugi 
de cota en la planificació futura. 
 
_(T04-30) Cal ampliar l'àmbit dels parcs 
naturals i tractar d'integrar-los en les 
urbanitzacions disperses. 
 
_(T04-44, Se02-04)) Unir els parcs 
naturals del Foix, Olèrdola i Garraf, i 
protegir els connectors forestals i hídrics 
de connexió mar-muntanya. 
 
_(T04-31b) Protegir els connectors 
forestals mar-muntanya i la xarxa 
hidrogràfica: com a elements estratègics 
per a la connexió ecològica i paisatgística 
dels parcs naturals amb la costa. 
 
_(T10-34) Ordenar els espais lliures 
entorn rieres i torrents. 
 
_(T10-34b) S’ha de considerar la xarxa 
hídrica com una altra pedra de toc per a la 
millora del medi de la costa. L’ordenació 
dels espais lliures que són les lleres de 
torrents i rieres han de deixar de ser 
canalitzats o soterrats i esdevenir parcs, 
jardins o parcs fluvials (segons els casos) 
que millorin la qualitat dels entorns 
urbans de la costa, el seu atractiu turístic, 
permetin la connexió ecològica i l’enllaç 
amb la xarxa de camins territorials. 
 
_(T01-04) Cal prioritzar els corredors 
metropolitans continus d'espais oberts, en 
especial els corresponents a Els Colls- 
Massís del Garraf-Serralada Prelitoral. 
 
_(T01-05) 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. 
 
_(T02-01) Cal implementar 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. 
 
_ (T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a un 
únic sistema. 

 
_Objectius: 
 
1) Redactar les Cartes de Paisatge de 

cada unitat paisatgística 
 
_Accions: 
 
_(T10-24) Elaborar el Catàleg de les 
diferents unitats paisatgístiques que es 
derivin del Catàleg del Paisatge de l’Àmbit 
Penedès, en el benentès que aquestes no 
correspondran als límits comarcals. En 
elles caldrà tenir molt en compte el paper 
fonamental del paisatge vitivinícola 
penedesenc com a element fonamental 
del territori central del Penedès i elaborar 
propostes paral·leles i transversals amb 
els àmbits econòmics, culturals i socials. 
 
_(T10-25) Proposar que les directrius de 
Paisatge que legalment s’han de redactar 
es facin seguint les Cartes de Paisatge ja 
elaborades per consens i que el 
planejament municipal les reculli com un 
element que orienti el planejament 
derivat. 
 
_(T10-25a) el sòl no urbanitzable ha 
d’adquirir un caràcter urbanístic propi 
[esdevenir una categoria finalista] que el 
blindi front a les expectatives de 
transformació urbanística especulativa. 
 
_(T10-26) Redactar les Cartes de Paisatge 
de cada unitat paisatgística delimitada pel 
Catàleg del Paisatge de l’Àmbit Penedès, 
seguint les Directius de Paisatge. 

 
_ Objectius:  
 
1) Paisatge: potenciar la relació entre 
cultura  i territori 
 
_ Accions: 
 
_(T10-27) Dissenyar mesures 
econòmiques per incentivar la millora del 
paisatge per part dels actors i 
protagonistes directes: agricultors, 
habitants rurals, establiments turístics. 
 
_(T10-28) Cal fomentar la cultura del 
territori, entesa com al conjunt de 
conductes i comportaments que es 
produeixen en una determinada comunitat 
i que són transmesos entre els seus 
individus per aprenentatge; es tracta de 
modular el conjunt d’actituds, valors, 
objectius i pràctiques que caracteritzen a 
la societat en relació al seu territori 
 
_(T10-28a) Potenciar la relació entre 
cultura i territori: cal integrar en el marc 
de la “nova cultura del territori” 
propostes territorials coherents amb els 
coneixements, els valors, les conductes, 
els comportaments i les actituds que han 
de permetre formular models més 
sostenibles i més participatius, en els 
quals hi hagi una clara simbiosi entre els 
processos territorials i culturals i 
viceversa, per a que la cultura sigui 
considerada un bé públic i preferent. 
Paisatge és confluència de territori i 
cultura, patrimoni material, immaterial i 
història. Al Penedès el territori es 
caracteritza per la seva potència cultural 
que l’identifica i el fa reconeixible [i el 
singularitza] 
 
_(T10-28b) Convertir l’ Institut d’Estudis 
Penedesencs en interlocutor de referència: 
el Penedès és un territori ric en patrimoni 
material i immaterial: paisatge, masies, 
caves, camins, fonts, rodals, ermites, 
rierols, centres històrics, castells però 
també festes, tradicions, cultura popular, 
castellers. Cal unir protecció i 
aprofitament com a recurs d’aquesta 
riquesa patrimonial, reforçant les 
estratègies de conservació, protecció i 
difusió del territori tant des del sector 
públic com privat, amb l’Institut d’Estudis 
Penedesencs com a interlocutor de 
referència en el disseny d’aquestes 
accions 
 
_ (T10-29) Coordinar les actuacions 
territorials amb les culturals: un territori 
on es pugui viure i treballar amb benestar 
necessita estar endreçat per una cultura 
ciutadana àmplia des del vèrtex creatiu 
fins a la base participativa i formativa. Cal 
que planejament territorial i món cultural 
dialoguin i s’entenguin a l’hora de traçar 
les estratègies, accions i projectes, per la 
qual cosa caldrà cercar nous mètodes i 
espais més idonis que els heretats 
 
_(PC1-50) Defensa i promoció del 
paisatge i del patrimoni, sobretot 
immaterial Cal incorporar les tradicions 
immaterials: expressions orals, rituals, 
coneixements vinculats amb la natura, 
cultura local. Cal recollir aquests 
coneixements i crear recursos turístics  
que generin experiències: relat històric  
que atrapi la gent. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-2) Desenvolupar el patrimoni natural (platges i parcs) com a element actiu i d'atracció d'un turisme de qualitat. 
Gestionar íntegrament tot el litoral del Garraf, des del punt de vista natural i econòmic, aplicant una gestió integrada 
en relació a les platges, la qualitat de l'aigua i els fons marins. (1) 

PROTECCIÓ DEL TERRITORI NATURAL 
DEL GARRAF 

DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL , MATERIAL I IMMATERIAL 

GESTIÓ INTEGRAL DEL LITORAL DEL 
GARRAF 

 
_ Objectius: 
 
1) Completar, estructurar i 
acondicionar la xarxa verda i la xarxa 
blava territorial per aconseguir la 
continuïtat paisatgística, funcional i 
ecològica entre mar i muntanya 
(veure acord 3.1) 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-02) 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. 
 
_ (T04-29) Cal potenciar la xarxa verda 
que uneix els tres parcs naturals del 
massís del Garraf (Olèrdola, Foix i Garraf). 
evitant que la connexió entre parcs pugi 
de cota en la planificació futura. 
 
_ (T04-30) Cal ampliar l'àmbit dels parcs 
naturals i tractar d'integrar-los en les 
urbanitzacions disperses. 
 
_ (T04-31b) Protegir els connectors 
forestals mar-muntanya i la xarxa 
hidrogràfica: com a elements estratègics 
per a la connexió ecològica i paisatgística 
dels parcs naturals amb la costa. 
 
_ (T04-32) Establir formes de 
finançament i de gestió comunes a tots 
els municipis per a la ordenació del 
territori i la protecció del paisatge: 
desenvolupar una hisenda comarcal i 
establir una ordenació de tot el territori 
des del punt de vista del paisatge. 
 
_(PC1-43) Posar en valor els parcs de 
Garraf i Olèrdola. 
Com a verd de caràcter metropolità, cal el 
traspàs de finançament als petits 
municipis per a poder fer front al 
manteniment dels camins, la millora de 
les rutes, fomentar l'enoturisme i el 
turisme actiu, desplegar les energies 
renovables i, en definitiva, que la comarca 
deixi de donar l'esquena a la muntanya 
 
_(PC2-92) Millora de la desembocadura 
del Foix i Riera de Ribes; accessos, 
aparcaments, serveis... 
 
_(PC2-97) Millora dels accessos a la zona 
marítima. 
 

 
_ Objectius:  
 
1) Considerar definitivament el 
patrimoni com a concepte global – 
des del paisatge natural, a la 
producció humana sobre el mateix 
paisatge o sobre els patrimonis 
mobles referencials – com a  una de 
les potencialitats de futur del territori. 
 
_ Accions: 
 
_ (T10-29) Coordinar les actuacions 
territorials amb les culturals: un territori 
on es pugui viure i treballar amb benestar 
necessita estar endreçat per una cultura 
ciutadana àmplia des del vèrtex creatiu 
fins a la base participativa i formativa. Cal 
que planejament territorial i món cultural 
dialoguin i s’entenguin a l’hora de traçar 
les estratègies, accions i projectes, per la 
qual cosa caldrà cercar nous mètodes i 
espais més idonis que els heretats. 
 
_(PC1-50) Defensa i promoció del 
paisatge i del patrimoni, sobretot 
immaterial. 
Cal incorporar les tradicions immaterials: 
expressions orals, rituals, coneixements 
vinculats amb la natura, cultura local. Cal 
recollir aquests coneixements i crear 
recursos turístics  que generin 
experiències: relat històric  que atrapi la 
gent 
 
_(PC1-52) Cal divulgar el patrimoni 
immaterial, cooperació municipal. 
El patrimoni immaterial ha estat recollit 
per instituts d'estudis locals, però cal fer-
ne accions de divulgació en el territori 
 
_(PC2-101) Considerar definitivament el 
patrimoni com a concepte global – des del 
paisatge natural, a la producció humana 
sobre el mateix paisatge o sobre els 
patrimoni moble referencial – en una de 
les potencialitats de futur del territori. 
Cal però estructurar una mena de 
recorregut que vagi en el sentit de 
Protecció-promoció-projecció. Un pla 
catalitzador d’esforços i una definició 
clara de les estratègies de difusió i un 
discurs raonablement assumible per 
tothom i que sigui atractiu per ser un 
actiu-crida motivador 
 
_(PC2-102) Incorporar el paper del 
patrimoni cultural a l’economia (Carta de 
Brussel·les 2009). 
 
_(PC2-103) Ampliar el concepte Art i 
Cultura al de Patrimoni, tant en l’anàlisi i 
diagnòstic, com en les propostes de 
difusió, preservació i de repercussió en 
l’economia de la comarca. 
 
 
 

 
_ Objectius: 
 
1) Desenvolupar el Pla Integral de 
Desenvolupament de la costa del 
Garraf 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-33) 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 , sota els següents 
principis orientadors: 
 
_(PC1-56) Considerar el paisatge com a 
recurs pel desenvolupament local 
Es necessita un model clar de territori per 
a generar oferta turística: el paisatge és 
un recurs per al desenvolupament local  
 
_(PC1-73) Fomentar el turisme de qualitat 
Cal trobar la diferència en el model turístic 
que porti a l’èxit  
 
_(PC1-52) Cal divulgar el patrimoni 
immaterial, cooperació municipal 
El patrimoni immaterial ha estat recollit 
per instituts d'estudis locals, però cal fer-
ne accions de divulgació en el territori 
 
2) Millorar les infrastructures 
turístiques de la costa: 
(veure acord 6. TURISME) 
 
_ Accions: 
 
_ (Se08-03b) El turisme de sol i platja 
tradicional, tot i un cert estancament, 
segueix sent fonamental per a l’activitat 
turística. Cal millorar les infrastructures de 
sol i platja, reforçar la oferta de turisme 
de sol i platja actiu i reforçar les sinergies 
amb els altres segments turístics. 
 
_ (Se08-04) Turisme de sol i platja: s’ha 
de centrar l’atenció en millorar la qualitat 
de les infrastructures turístiques, millorar 
les característiques urbanes i ambientals 
dels entorns i reforçar la oferta 
complementària i el seu accés als turistes 
de sol i platja per allargar la temporada 
d’aquest segment turístic. 
 
_(Se08-09) Fomentar les sinergies amb 
les activitats nàutiques de lleure: la llista 
d’activitats vinculades al mar és llarga i 
variada: lloguer d’embarcacions, escoles 
de vela, motonàutica, surf, kite-surf, 
submarinisme, snorkel (immersió 
lleugera), catamarans, creuers, xàrters. 
Amb la instal·lació d’esculls artificials per 
part del Consorci dels Colls Miralpeix, la 
oferta per a submarinistes s’amplia. 
 
_ (Se 08-05) Cal potenciar l’ús de la 
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú 
com a punta de llança del reforç de 
l’activitat turística a Vilanova i la Geltrú. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-2) Desenvolupar el patrimoni natural (platges i parcs) com a element actiu i d'atracció d'un turisme de qualitat. 
Gestionar íntegrament tot el litoral del Garraf, des del punt de vista natural i econòmic, aplicant una gestió integrada 
en relació a les platges, la qualitat de l'aigua i els fons marins. (2) 

GESTIÓ INTEGRAL DEL LITORAL DEL 
GARRAF 

ADEQUAR LA GESTIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS ALS USOS I ACTIVITATS DEL 
LLEURE 

ADEQUAR LA GESTIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS ALS USOS I ACTIVITATS DEL 
LLEURE 

 
_ Objectius: 
 
1) Millorar les infrastructures 
turístiques de la costa: 
(veure acord 6. TURISME) 
 
_ Accions: 
 
_(Se09-14b) Potenciar les activitats 
vinculades amb la reserva marina. 
 
_(Se09-14b-1) Potenciar les activitats 
vinculades al mar i la nàutica. 
 
_(Se09-14b-2) Potenciar el Port de 
Vilanova i la Geltrú com a centre 
d’activitats vinculades amb la reserva 
marina. 
 
_ (Se09-18) Reforçar el segment turístic 
“Turisme de sol i platja”. 
 
_(Se09-18a) Promoció i comercialització 
del producte “Platges del Garraf”. 
 
_(Se09-18b) Promoció i comercialització 
del producte “Platja i mar al  Garraf” com 
a adaptació al “turisme de sol i platja 
actiu”. 
 
_(Se09-18c) Impulsar les activitats 
vinculades al mar. 
 
_(Se09-18d) Potenciar el Garraf com a 
destinació per practicar la vela dins la 
marca “Costa Barcelona”. 
 
_(Se09-18e) Potenciar el programa 
“Shopping al Garraf” en els turistes de sol 
i platja. 
 
_(Se09-18f) Creació de nous productes 
que combinin el turisme de sol i platja 
amb l’oferta gastronòmica i/o les activitats 
i esports marítims. 
 
_(Se09-18g) Ampliar l’Estació Nàutica a fi 
de convertir-la en referent de la marca 
“Costa Barcelona”. 
 
_(Se09-19b) Promocionar i comercialitzar 
la Ruta del Mar . 
 
_ (PC1-07) Vincular pesca i turisme. 
 
_(PC2-90) Millora de serveis Platja Llarga.  
 
_ (PC2-91) Millora de la senyalització, 
més atractiva de les platges . 
 
_ (PC2-92/94) Actuacions als àmbits de la 
costa (Sitges, Cubelles, Sant Pere de 
Ribes). 
 
_ (PC2-93) Millores de serveis a les 
platges: Platja sota del Golf. 
 

 
_ Objectius:  
 
1) Adequar la gestió dels espais 
naturals (oberts en general)  i 
l’assignació de recursos econòmics 
als usos i activitats de lleure 
(Se08-12) 
 
_ Accions: 
 
_(Se08-03a) Atesa la puixança dels 
segments turístics emergents – 
enoturisme, turisme esportiu, turisme de 
natura, turisme cultural- apostar pel seu 
desenvolupament en el conjunt de la 
comarca 
 
_(Se09-14) Potenciar les activitats 
vinculades amb els espais oberts 
(Se09-14a) Potenciar les activitats 
vinculades als Parcs del Garraf, Foix i 
Olèrdola  
 
_(Se08-12a) Reforçar i coordinar els 
elements de gestió dels espais naturals: 
El turisme de natura és un dels segments 
turístics que augmenta la seva presència 
amb més força amb conseqüències que 
posen en tensió les capacitats de gestió i 
econòmiques dels municipis, sovint poc 
poblats i amb pocs recursos, titulars dels 
espais naturals. El turisme de natura té, 
per tant, repercussions importants en la 
conservació dels espais, en les condicions 
socials i econòmiques dels municipis que 
el formen i en la gestió dels espais 
naturals, que cal adaptar als usos i 
activitats de lleure que es donen en 
l’espai. 
 
_Se08-12b) Planificar a nivell comarcal 
de forma consensuada la gestió, protecció 
i interconnexió dels espais naturals, els 
itineraris i accessos “portes” urbanes, així 
com les vores de contacte entre nuclis 
urbans i espais naturals. 
 
_(Se08-12c) Desplegar i reforçar 
programes i activitats complementàries 
als espais naturals en base i com a 
potenciació i diversificació dels programes 
de la Diputació de Barcelona. 
 
_(Se08-12d) Estimular les activitats 
pedagògiques i culturals per part de les 
empreses de serveis turístics en relació a 
l’interpretació del patrimoni natural i 
cultural, material i immaterial, dels espais 
lliures. 
 
_(Se08-21c) Reforçar les inversions en els 
espais naturals: La millor interconnexió 
entre els parcs, fruit de l’ampliació de les 
àrees de protecció, la millora dels 
accessos, les noves inversions en 
valorització del patrimoni i el 
desplegament d’activitats de les empreses 
de serveis turístics poden permetre treure 
major partit d’aquest segment en ascens 
i, fins i tot, generar noves pernoctacions. 
 
 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 1) Adequar la gestió dels 
espais naturals (oberts en general)  i 
l’assignació de recursos econòmics 
als usos i activitats de lleure 
(Se08-12) 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(PC1-15) Potenciar l’ enoturisme  
 
_(PC1-24) Sumar enoturisme i parc 
natural: un potencial a aprofitar 
 
_ (Se09-17) Reforçar el segment turístic 
“Turisme actiu-natura” 
_ (Se09-17a) Aprofitar la potencialitat de 
desenvolupament de les zones d’interior 
vinculades als Parcs Naturals del Garraf, 
Foix i Olèrdola 
_ (Se09-17b) Potenciar i promocionar els 
senders i rutes comarcals de natura 
_ (Se09-17c) Aprofitar i potenciar 
l’equipament i infraestructures ja 
existents dins els parcs naturals 
_ (Se09-17d) Facilitar la creació de noves 
activitats turístiques dins el Parc del 
Garraf, Foix i Olèrdola 
_ (Se09-17e) Fomentar el treball en xarxa 
amb altres parcs naturals de Catalunya 
_ (Se09-17f) Reflexionar sobre la 
potencialitat de la presència propera de 
mar i muntanya 
 
_ (Se09-13) Desenvolupar nous 
equipaments comarcals que reforcin el 
sector turístic comarcal vinculats als parcs 
naturals: 
_ (Se09-13c)  Construcció Museu del Foc i 
Escola Natura (Canyelles) 
_ (Se09-13f) Impulsar la Zona 
d’Equipaments Turístics de Natura 
d’Olivella i el Centre d’Interpretació de la 
Vida Rural del Massís del Garraf 
 
2) Fomentar la pràctica esportiva en 
espais oberts: 
 
_ Accions: 
 
_(Se08-08) Fomentar el cicloturisme i la 
pràctica ciclista a la comarca.Aquest tipus 
de turistes venen atrets per la millora 
climatologia i la possibilitat de practicar 
l’esport en relleus variats- de la plana a la 
muntanya 
_(Se08-09) Fomentar les sinergies amb la 
pràctica del golf: la comarca compta amb 
una oferta vinculada al Golf d’una qualitat 
excepcional, liderada pel club Terramar de 
Sitges. 
_ (Se09-20) Reforçar el segment turístic 
“Turisme d’Esports” 
_(Se09-20a) Fomentar les activitats 
esportives de la comarca posicionant la 
vela com a element identitari i diferencial 
_(Se09-20c) Promocionar la comarca com 
a destí per a entrenament d’esportistes 
_(Se09-20d) Promocionar la “Cursa del 
Garraf” 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-3) Preservar el territori, així com prioritzar l'agricultura de proximitat, ecològica i de qualitat que afavoreix aquesta 
conservació.  (1) 

COMPLETAR I ESTRUCTURAR EL 
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

COMPLETAR I ESTRUCTURAR EL SISTEMA 
D’ESPAIS OBERTS 

COMPLETAR I ESTRUCTURAR EL 
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

 
_ Objectius: 
 
1) Completar i estructurar el sistema 
d’espais oberts 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-01) Completar i estructurar el 
sistema d’espais oberts  
 
_(T10-13c) Revisar les eines de 
planejament urbanístic amb l’objectiu 
d’optimitzar la qualitat ambiental del 
territori 
 
_(T02-01) Cal implementar 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 
 
_(T01-05) 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 
 
_(T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a un 
únic sistema 
 
_(PC1-23) Cal establir eines i mecanismes 
per a la recuperació del sector primari a la 
comarca 
 
_(T10-04) Incorporar a la formulació dels 
diferents models territorials els principis 
bàsics de la “nova cultura del territori” 
 
_(T10-04a) El territori és un be no 
renovable, essencial i limitat: el model 
territorial ha de tenir com a missió trobar 
el sistema  que faci possible que a tot 
arreu la col·lectivitat pugui gaudir dels 
recursos del territori i preservar-ne els 
valors per a les generacions actuals i 
futures 
 
_(T10-04b) Aplicar el principi de precaució 
en aquelles transformacions territorials de 
major incidència territorial: El territori és 
una realitat complexa i fràgil. Totes les 
realitats territorials, tots els indrets, es 
componen de diversos elements naturals i 
culturals i de les seves interrelacions, tots 
els quals cal considerar adequadament. 
Les actuacions de gran incidència 
territorial (urbanització, obres públiques, 
extracció de minerals, perforacions, 
repoblaments forestals, ...)  tenen 
habitualment conseqüències irreversibles. 
Per tant s’han de dur a terme amb plena 
consciència d’aquesta complexitat i 
avaluant-ne les múltiples conseqüències 
irreversibles, aplicant el principi de 
precaució a totes aquestes 
transformacions 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 1) Completar i estructurar 
el sistema d’espais oberts 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(T10-04c) L’ús, propietat i/o apropiació 
del territori han de ser compatibles amb 
els seus valors i, per tant, el dret a la 
propietat s’ha d’exercir amb respecte a la 
funció social i assumint plenament la 
responsabilitat de potenciar-ne la utilitat, 
els valors ambientals i culturals i el 
potencial paisatgístic. El territori conté 
valors ecològics, culturals i patrimonials 
que no es poden reduir al valor del sòl. 
 
_(T10-04d) La gestió sostenible del 
territori és un deure social i ambiental que 
garanteix el benestar però també 
constitueix un peremptori imperatiu 
econòmic: un territori ben gestionat 
constitueix un actiu econòmic de primer 
ordre. 
 
_(T01-04) Cal prioritzar els corredors 
metropolitans continus d'espais oberts, en 
especial els corresponents a Els Colls- 
Massís del Garraf-Serralada Prelitoral. 
 
_(T04-26) Protegir la zona agrícola que 
encara  és present a Cubelles. 
 
_(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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. 
 
_ (T04-36) Cal ordenar i preveure una 
fórmula per planificar el futur: tot i que el 
planejament vigent té capacitat per 
absorbir la demanda en els propers 10 
anys com a mínim, cal avançar-se a un 
segon escenari 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 
 
_(T04-37) Cal mantenir la protecció dels 
espais no urbanitzables de la plana per 
raó de 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 
 
_(T04-37b) 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 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 1) Completar i estructurar 
el sistema d’espais oberts 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(T04-45) Protegir els espais estratègics 
situats entre l'autopista i la C-32b (antiga 
C-246) i també entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes com a reserva de sòl 
per a situar els equipaments comarcals i 
per a futures extensions urbanes. 
 
2) Reforçar la protecció dels sòls 
agraris 
 
_ Accions: 
 
_(Se04-15) Millorar l’ordenació territorial 
per afavorir les activitats agràries 
 
_(Se04-15a) Revisar els usos permesos 
concrets en les zones actualment 
definides com a “agricultura” i “sòl 
agrícola de valor paisatgístic” 
 
_(Se04-17) Afavorir la continuïtat de les 
zones agrícoles en la redacció dels 
instruments d’ordenació territorial 
 
_(Se04-18) Identificar i delimitar les 
zones d’especial protecció agrària d’abast 
comarcal 
 
_(Se04-19) Establir l’obligatorietat dins 
els terrenys classificats com a 
“agricultura” i “sòl agrícola de valor 
paisatgístic” de mantenir alguna activitat 
vinculada al sector tot i l’aprofitament de 
les plusvàlues urbanístiques per part dels 
propietaris 
 
 
3) Impulsar la creació d’un parc 
agrari a la plana del Garraf 
(Se04-29) 
 
_ Accions: 
 
_(Se04-29a) Crear un pla especial d’abast 
supramunicipal per la delimitació i 
ordenació del Parc Agrari del Garraf 
 
_(Se04-29b) Realitzar trobades al més alt 
nivell entre els principals agents vinculats 
amb el sector agrari de la comarca per a 
definir els continguts del nou parc agrari 
 
_(Se04-28) Impulsar les actuacions 
estratègiques d’ordenació i gestió de les 
activitats agràries de caràcter 
supramunicipal 
 
_(Se04-01) Millorar les tasques generals 
de coordinació del sector agrari 
 
_(Se04-02) Crear un Consell Consultiu 
que tingui com a objectiu principal el 
manteniment i la modernització de 
l’activitat agrària en el(s) municipi(s). 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-3) Preservar el territori, així com prioritzar l'agricultura de proximitat, ecològica i de qualitat que afavoreix aquesta 
conservació.  (2) 

PARC AGRARI DEL GARRAF PARC AGRARI DEL GARRAF PARC AGRARI DEL GARRAF 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Accions: 
 
_ (T04-18) Cal preservar la plana com a 
espai idoni per al desenvolupament dels 
equipaments supramunicipals: la plana és 
la zona més tensionada, amb millor 
accessibilitat i que requereix major 
protecció. 
 
_(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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. 
 
_(Se04-04) Millorar en general la 
participació de la Generalitat en la 
modernització del sector agrari al Garraf 
 
_(Se04-30) Crear un banc de terres de 
caràcter supramunicipal 
 
_(Se04-31) Millorar l’accés al sòl agrícola i 
les característiques tècniques de les 
explotacions 
 
_(Se04-32) Fomentar una política de 
regulació dels preus del sòl 
 
_(Se04-21) Dur a terme una estratègia 
global en els horts familiars 
 
_(Se04-22) Plantejar processos de 
concentració parcel·lària lligats a la millora 
dels regadius 
 
_ (Se04-25) Crear una patrulla de 
vigilància rural i ambiental. 
 
_ Funcions del parc agrari: 
 
_Assessorament: 
 
_(Se04-34) Facilitar l’accés i 
assessorament als diferents productors a 
enginyers agrònoms, veterinaris i enòlegs. 
 
_(Se04-36) Oferir un assessorament més 
continuat sobre els conreus i cicles més 
idonis i altres requeriments tècnics. 
 
_(T10-06) Afavorir les bones pràctiques 
en l’àmbit de l’agronomia. 
 
_(Se04-03) Disponibilitat d’un tècnic 
municipal/comarcal de suport al sector 
agrari. 
 
_(Se04-20) L’administració local ha de 
donar suport tècnic i/o econòmic en el 
manteniment de les zones d’horta més 
integrades al nucli urbà 
 
_(T10-06a) Recuperar i posar en valor els 
sabers acumulats per les cultures agràries 
i, sobretot, pels agricultors, agricultores i 
les seves famílies 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
 
(continua)_Assessorament: 
 
_(T10-06d) Desenvolupar una gestió del 
sòl que fomenti les tasques agronòmiques 
que en redueixin la compactació, 
n’incrementin el contingut de matèria 
orgànica i n’afavoreixin la millora 
biològica. 
 
_(T10-06e) Fomentar l’activitat agrària 
sostenible, respectuosa amb l’entorn i el 
medi ambient, especialment la producció 
integrada i la producció ecològica. 
 
_(T10-06f) Potenciar el manteniment i la 
creació de mosaic de cultius, marges, 
parets i vores herbacis, arbustius i arbrats 
que es converteixin en hàbitats i 
ecosistemes que afavoreixin la presència 
de flora i fauna beneficiosa per a la 
sostenibilitat dels agroecosistemes, que, 
entre altres, controlin les plagues i les 
malalties, més enllà de la indiscutible 
contribució estètica i paisatgística que 
aquests marges, vores i parets 
comporten. 
 
_(T10-06g) Impulsar accions de 
minimització de la despesa energètica i de 
la generació de CO2 així com incrementar, 
sempre que sigui possible, l’absorció de 
CO2. 
 
_ Ajudes: 
 
_(Se04-33) Concedir ajudes per al 
tractament de les plagues d’ocells 
 
_(Se04-16d) Fomentar la modernització 
dels sistemes de reg 
 
_ Conreus: 
 
_(Se04-35) Afavorir la continuïtat i la 
modernització dels conreus tradicionals. 
 
_(Se04-50) Preservar el conreu i el 
paisatge de la vinya. 
 
_(Se04-51) Exercir una protecció efectiva 
de les àrees de vinya. 
 
_(Se04-52) Diversificar la producció als 
conreus de vinya com a element de suport 
al manteniment i la millora del conreu. 
 
_(Se04-37) Afavorir la complementarietat 
entre la vinya i altres conreus de secà en 
les explotacions d’una certa dimensió, 
amb l’objectiu d’equilibrar els resultats 
econòmics davant situacions conjunturals 
adverses en algun dels conreus. 
 
_(Se04-38) Afavorir l’equilibri i la 
competitivitat dels conreus d’horta. 
 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
 
Activitats ramaderes: 
 
_(Se04-39) Afavorir la continuïtat, la 
ordenació i la modernització de les 
activitats ramaderes. 
_(Se04-40) Regularitzar i ordenar les 
activitats ramaderes en general. 
_(Se04-41) Procurar afavorir la 
continuïtat de les activitats ramaderes en 
les explotacions amb agricultura (per 
exemple vinya+bens). 
_(Se04-42) Impulsar un programa de 
foment del cabrit. 
 
Activitats equines: 
 
_(Se04-43) Millorar l’ordenació de les 
activitats equines. 
_(Se04-44) Mantenir actualitzat el cens de 
cavalls i la seva localització correcta. 
_(Se04-45) Establir un procés de 
seguiment especialitzat de les diferents 
tipologies de propietaris de cavalls. 
_(Se04-46) Plantejar una ordenació 
sectorial, territorial i d’activitats específica 
en l’àmbit del cavall. 
_(Se04-47) Dinamització econòmica al 
voltant del món del cavall. 
_(Se04-48) Millorar la promoció general 
de les activitats hípiques existents i 
creació de nova oferta. 
_(Se04-49) Fomentar una àrea 
especialitzada en el món del cavall amb 
projecció supracomarcal. 
 
Sector vitivinícola: 
 
_(Se04-53) Actualitzar les estructures del 
sector vitivinícola. 
_(Se04-54) Millorar la incidència del 
sector vitivinícola del Garraf en la 
Denominació d’Origen Penedès. 
_(Se04-54b) Modernitzar i incrementar la 
projecció de les cooperatives vinícoles. 
_(Se04-55) Crear sinergies entre 
l’activitat vitivinícola (enoturisme) per a la 
generació de valor afegit. 
_(Se04-56) Constitució d’una associació 
comarcal de cellers per a coordinar els 
seus esforços en el marc de la D.O. 
Penedès i de la Ruta del Vi i del Cava del 
Penedès. 
_(Se04-57) Realització de visites 
professionals a àrees que hagin 
desenvolupat àmpliament la cultura del vi 
_(Se04-58) Generalitzar al conjunt de la 
comarca les iniciatives ja empreses per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes entorn 
la cultura del vi. 
_(Se04-59) Realitzar activitats 
específiques als cellers i vinyes per als 
escolars de la comarca per tal de 
promocionar la cultura del vi. 
_(Se04-60) Fomentar l’elaboració, la 
promoció i la comercialització de la 
“Malvasia” com a producte de qualitat 
diferenciada. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-3) Preservar el territori, així com prioritzar l'agricultura de proximitat, ecològica i de qualitat que afavoreix aquesta 
conservació.  (3) 

PARC AGRARI DEL GARRAF PARC AGRARI DEL GARRAF PARC AGRARI DEL GARRAF 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
  
_ Obres i serveis: 
 
_(T10-06c) Desenvolupar una gestió de 
l’aigua que s’ha de basar en la 
racionalització de l’ús de les aigües 
superficials i subterrànies, així com en la 
utilització d’aigües regenerades de 
qualitat òptima per a l’activitat agrària. 
 
_(Se04-16) Millorar les infrastructures 
hídriques  vinculades al sector agrari. 
 
_(Se04-16a) Suport explícit al 
funcionament de la Comunitat de Regants. 
 
_(Se04-16b) Realitzar els Plans d’Obres i 
serveis vinculats a les infrastructures 
hídriques vinculades al sector agrari. 
 
_(Se04-16b-1) Modernitzar el Pantà del 
Foix. 
 
_(Se04-16b-2) Millorar la infrastructura 
del canal. 
 
_(Se04-16c) Mantenir l’abast de la zona 
d’influència de l’embassament. 
 
_(Se04-16d) Fomentar la modernització 
dels sistemes de reg. 
 
_(Se04-23) Millora de les infraestructures 
d’accés i tancat de les parcel·les agràries i 
serveis de suport a l’activitat agrària. 
 
_(Se04-24) Millora la informació i 
comunicació amb els propietaris de 
terrenys agraris en la realització i millora 
d’infrastructures. 
 
_(Se04-26) Difondre al conjunt del 
territori rural de la comarca una millora de 
l’accés a Internet. 
 
_(Se04-27) Instal·lar un sortidor de gasoil 
agrícola a la zona. 
 
_ Impuls del R+D agrari: 
 
_(Se02-31) 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 
  
_(T10-17c) Impulsar la innovació en el 
medi agrari per a que es converteixi en 
impulsor d’altres activitats econòmiques 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
 
_ Transformació i comercialització 
dels productes agraris: 
Els Productes de la Terra del Garraf 
 
_(Se04-61) Impulsar els processos de 
transformació dels productes agrícoles i 
ramaders per a la generació de valor 
afegit en el producte 
 
_(Se04-62) Afavorir l’increment de 
l’envasat d’una part de la producció 
agrícola i producte de la ramaderia del 
Garraf 
 
_(Se04-63) Dedicar una part del polígon 
previst per la cooperativa a la 
transformació dels productes agraris 
 
_(Se04-64) Fomentar la traçabilitat i la 
qualitat singular dels productes, la seva 
promoció i comercialització 
 
_(Se04-65) Fomentar la producció 
ecològica al Garraf, mitjançant la 
divulgació de les seves potencialitats en 
un àmbit supracomarcal 
 
_(Se04-66) Identificar els productes 
hortícoles de qualitat singular del territori i 
divulgar-ne les característiques 
diferencials i del seu conreu 
 
_(Se04-67) Afavorir la major qualitat de 
la carn 
 
_(Se04-68) Englobar els productes 
agrícoles i ramaders en una identificació 
territorial 
 
_(Se04-69) Gestionar la creació d’una IGP 
(indicació geogràfica protegida) aplicada 
als espigalls 
 
_(Se04-70) Realitzar una campanya 
global d’imatge del sector agrari 
 
_(Se04-71) Fomentar des de les 
administracions locals el consum de 
proximitat 
 
_(T10-05g) Impulsar la producció dels 
productes agraris i agroalimentaris del 
Penedès i explotar comercialment la 
proximitat de les grans àrees urbanes de 
Barcelona i Camp de Tarragona 
 

 
continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
 
_Impulsar la interacció entre el 
sector primari i el turisme: 
 
_(Se04-72) Crear una vinculació directa 
entre el sector agrari i les activitats 
turístiques 
 
_(Se04-73) Afavorir la integració entre 
agents agraris i turístics 
 
_(Se04-74) Millorar en els canals de 
promoció de les activitats turístiques amb 
més implicació del sector primari 
 
_(Se04-75) Donar presència al sector – en 
promoció i comercialització- a les 
manifestacions lúdiques i culturals de la 
ciutat i la comarca 
 
_(Se04-76) Dinamitzar les activitats 
lúdiques i turístiques en els àmbits agraris 
 
_(Se04-77) Racionalitzar la senyalització 
turística dels camins i els punts d’interès 
 
_(Se04-78) Reforçar i ampliar les rutes 
d’interès patrimonial, paisatgístic i 
monumental, al conjunt de la comarca 
 
_(Se04-79) Millorar les connexions i vores 
amb i entre els Parcs Naturals del Garraf, 
Foix i Olèrdola 
 
_(Se04-80) Fomentar les activitats 
d’agroturisme i turisme rural 
 
_Protegir el patrimoni i el paisatge 
rural i afavorir la biodiversitat 
 
_(T10-07) Protegir el paisatge i el 
patrimoni cultural. 
 
_(T10-07a) Promoure el codi de bones 
pràctiques dirigides a la preservació de 
l’activitat productiva (conservació i millora 
del sòl, manteniment de la biodiversitat i 
de la qualitat de l’aigua), del paisatge i del 
patrimoni històric cultural agraris. 
 
_(T10-07b) Establir mecanismes i 
incentius econòmics per la conservació, 
restauració, rehabilitació i posada en valor 
d’habitatges i construccions vinculades a 
l’explotació agrària amb un caràcter 
històric i tradicional i/o significatiu en el 
seu territori. 
 
_(T10-07c) Reconèixer el patrimoni agrari, 
en particular la vinya, com un tipus de bé 
específic dins del patrimoni cultural i 
paisatgístic mitjançant mecanismes 
específics per a aquells espais agraris que 
disposin de valors culturals, naturals i 
paisatgístics rellevants. Aquests 
mecanismes hauran de vetllar per 
l’eradicació d’aquells elements impropis de 
les activitats agràries que en danyin la 
qualitat paisatgística i hauran de fer 
possible el manteniment i 
desenvolupament de l’activitat agrària i 
d’altres activitats que hi siguin 
compatibles. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural 

A3-3) Preservar el territori, així com prioritzar l'agricultura de proximitat, ecològica i de qualitat que afavoreix aquesta 
conservació.  (4) 

PARC AGRARI DEL GARRAF FOMENT DEL KM. “0” FOMENT DEL KM. “0” 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Impulsar la creació d’un 
parc agrari a la plana del Garraf 
 
(continua)_ Funcions del parc agrari: 
  
(continua)_ Protegir el patrimoni i el 
paisatge rural i afavorir la 
biodiversitat: 
 
_(T10-07d) Gestionar de manera 
integrada els elements del paisatge agrari  
amb valor paisatgístic i cultural, afavorint 
models d’explotació agrària compatibles 
amb el manteniment i gaudi del patrimoni 
natural i cultural, material i immaterial. 
Considerant tant els elements materials 
(murs, tanques, aljubs, sèquies, casetes 
de pedra seca)  com els immaterials  
(història, costums, tradicions, maneres de 
fer). 
 
_(T10-07e) Incorporar les bones 
pràctiques d’agricultura de proximitat i de 
patrimoni cultural agrari en els catàlegs 
de paisatge, així com en les normatives 
dels diferents plans urbanístics [i 
sectorials], de manera que es proposin 
mesures paisatgístiques que permetin el 
manteniment, la conservació i el 
desenvolupament dels paisatges de 
l’agricultura. 
 
_(T10-08) Fomentar la biodiversitat en les 
pràctiques agràries 
 
_(T10-08a) Incentivar les pràctiques 
agronòmiques que afavoreixin la 
biodiversitat 
 
_(T10-08b) Promoure la conservació de 
varietats tradicionals de productes 
agrícoles en el marc de l’anomenada 
agrobiodiversitat i fomentar-ne, sempre 
que sigui possible, la seva comercialització 
i consum 
 
_(T10-08c) Mantenir o habilitar espais 
refugi per a la fauna i flora espontànies a 
marges, vores, murs de pedra seca, etc., 
afavorint alhora els hàbitats propis de 
determinades espècies que col·laboren en 
la lluita contra plagues, com són els 
insectívors, els rapinyaires, etc 
 

 
Objectius: 
 
1) Impulsar l’estratègia “km. 0” o de 
proximitat 
 
_ Accions: 
 
_(T10-11) Impulsar i promoure 
l’estratègia del “Km. 0” o de proximitat: 
 
_(T10—11a) L’estratègia de proximitat té 
per objectius: millorar la  qualitat dels 
productes i serveis, millorar la eficiència 
del territori, augmentar-ne la diversitat, 
reduir la dependència externa banal, 
generar activitat econòmica i de nous llocs 
de treball i reduir els impactes ecològics 
 
_(T10-11b) [ L’actual model productiu ha 
d’evolucionar cap a] nous espais 
d’activitat econòmica que siguin dinàmics, 
més eficients i alhora serveixin per 
generar nous llocs de treball i promoure 
l’economia productiva. En aquest marc 
l’estratègia de “km. 0” obre noves 
oportunitats, nous llocs de treball i  
promou l’economia de baix consum de 
carboni 
 
2) (T10-11c) Estendre l’estratègia 
“km. 0” a més sectors que 
l’alimentari, traslladant-lo a camps 
diversos com són la producció 
energètica o la gestió dels residus 
 
_(T10-11c-1) Generació i consum 
energètics: cal que sigui de caire més 
distributiu i que aposti de forma prioritària 
per aprofitar els recursos energètics que 
són propis de cada districte energètic –
solar, eòlica, biomassa, geotèrmica- 
fomentant alhora la implicació dels 
ciutadans mitjançant la introducció de 
models de gestió cooperatius, introduint el 
concepte de gestor energètic de districte. 
La gestió a més d’implicar els ciutadans 
que formen part del districte energètic és 
alhora font de creació d’ocupació [ i 
millora la balança d’importacions i 
dependència exterior] 
 
_T10-11c-2) Compostatge agrícola, de 
proximitat o de petita escala per a 
obtenir un adob orgànic de qualitat que es 
pugui fer servir també en agricultura 
ecològica  
 
_(T10-11c-3) Consum de productes de 
proximitat: consumint productes de 
proximitat s’afavoreix l’activitat 
econòmica de l’entorn, s’estimula la 
diversitat en la producció i, per tant, 
s’afavoreix el manteniment de la 
biodiversitat ; finalment s’estalvia en 
costos de transport, refrigeració i 
emmagatzematge, la qual cosa permet 
millorar la eficiència energètica i reduir les 
emissions de CO2 

 
(continua) Objectius: 
 
3) Disposar d’un marc legal que doni 
empara al consum de proximitat, a 
imatge de les denominacions d’origen 
protegit. 
 
_ Accions: 
 

_(T10-11d) Els productes de proximitat en 
l’elaboració de plats augmenten la qualitat 
nutricional dels aliments tot potenciant les 
seves qualitats organolèptiques i 
gastronòmiques. 
 
_ (T10-11e) Potenciar el consum de 
productes alimentaris de proximitat a 
menjadors col·lectius, a la restauració i a 
l’hostaleria. 
 
_(T10-11f) Ajudar a implementar xarxes 
de proximitat entre productors, 
elaboradors,  restauradors, [punts de 
venda d’alimentació] i consumidors, 
recolzant la difusió i comercialització dels 
productes locals i de qualitat. El 
desenvolupament de les xarxes de 
producció i distribució local del productes 
pròxims (geogràficament i temporalment) 
afavoreix la creació de llocs de treball[ i té 
efectes en la valoració social i autoestima 
del sector agrari]. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
QUART: Energia i desenvolupament sostenible 

A4-1) Infraestructures energètiques: Analitzar les actuals infraestructures comarcals tant d'aigua, de gas com 
d'electricitat per desenvolupar projectes de millora.  
L'estalvi i eficiència energètica: Apostar i potenciar les polítiques d'estalvi i l’eficiència energètica (domèstica, 
industrial, equipaments).  
Les oportunitats de l'ús d’energies renovables: Possibilitats d'explotar els recursos energètics vinculats al territori 
per generar activitat econòmica vinculada a la producció d’energia.  
Gestió dels residus: Apostar per una gestió basada en la prevenció i la valorització dels residus. 

INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES I DE 
SERVEIS ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

LES OPORTUNITATS DE L’ÚS D’ENERGIES 
RENOVABLES 

 
_ Propostes: 
 
_ (Se09-34) Gestió compartida de serveis 
energètics municipals. 
 
_(Se09-31) 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. 
 
_(Se04-16b-1) Modernitzar el Pantà del 
Foix. 
 
_(Se04-16b-2) Millorar la infrastructura 
del canal. 
 
_(Se04-16c) Mantenir l’abast de la zona 
d’influència de l’embassament. 
 
_(Se04-16d) Fomentar la modernització 
dels sistemes de reg. 
 
 

 
_ Propostes: 
 
_(Se02-30) Promoció d’àrees de 
desenvolupament d’Energies renovables: 
recursos naturals i edificació. 
 
_(PC1-02, PC2-115) Aposta per les 
energies renovables en generació 
distribuïda, és aposta de futur. 
 
_(Se09-29) Crear un centre d'informació 
de la ciutadania en l'àmbit d'energia amb 
una "fira permanent“. 
 
_(Se09-32a) Pla de reactivació 
d’empreses instal·ladores per a la 
rehabilitació energètica del parc construït 
com a element indispensable dins el Pla 
d’Ocupació Comarcal. 
 
_(Se09-30) Propiciar l’ús tèrmic de la 
biomassa dels boscos de la comarca. 
 
_(Se09-38) Fomentar i autoritzar 
instal·lacions fotovoltaiques en les 
cobertes municipals 

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA GESTIÓ DELS RESIDUS 

 
_ Propostes: 
 
_(T10-13) Impulsar la revisió del 
planejament territorial i municipal en 
base a les noves perspectives i 
tendències econòmiques: la majoria dels 
plans urbanístics municipals han estat 
redactats sota perspectives econòmiques 
i socials que a data d’avui es consideren 
exageradament expansives. La crisi 
econòmica desborda els plans i els fa poc 
eficients, doncs condicionen el territori 
amb expectatives que ja no existeixen. 
 
_(T10-13a) Revisar les previsions dels 
plans urbanístics municipals en base a les 
necessitats d’estalvi econòmic i energètic. 
 
_ (Se09-27) 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 socioeconòmic a nivell 
comarcal. 
 
_(Se07-16b) Establir amb la màxima 
exactitud possible les demandes 
energètiques, d'aigua, de generació de 
residus per a poder gestionar aquests 
fluxos amb més eficàcia i aprofitant millor 
les economies d'escala comarcal (smart 
grids) 
 
_(Se07-16c) Afavorir la economia circular: 
de cara a afavorir, ni que sigui inicialment 
de manera demostrativa, la possible 
industrialització a través de les tres “R”, 
analitzar si els residus generats poden ser 
utilitzats per terceres activitats. 

 
continua) Propostes: 
 
_(Se09-33) Elaborar ordenances 
municipals amb tractament i visió dels 
recursos energètics (especialment 
enfocant en rehabilitació). 
 
_(Se09-26) 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. 
 
_(Se09-32) Establir un programa 
d’accions dirigides a l'eficiència energètica 
i energies renovables en el sector 
residencial, serveis, parc hoteler i edificis 
municipals. 
 
_(Se09-35) Endegar un programa de 
rehabilitació i gestió energètica dels 
edificis municipals. 
 
_(Se09-36) Endegar un programa de 
rehabilitació i  eficiència energètica dels 
edificis residencials. 
 
_(Se09-37) Acordar un Pla d‘eficiència 
energètica pel sector hoteler. 
 
_(Se07-16) Tractament de l'entorn físic 
dels PAE amb criteris ambientals: tendir 
cap a l'actualització dels PAE en termes de 
sostenibilitat, per la nova o renovada 
edificació (sistemes de recollida i 
aprofitament d'aigües pluvials, aïllament, 
ventilació creuada, control de la radiació 
solar...) així com un sistema de gestió de 
residus, aigües i energia conjunt a escala, 
com a mínim, dels polígons adjacents 
(Se07-16a) Estimular les mesures 
d'estalvi energètic i material en les noves 
edificacions, assessorant tècnics i 
empreses. 
 
_(Se02-55) Foment del programa “Garraf 
Mobilitat Sostenible” 
 
_(Se09-41) Fomentar l’eficiència 
energètica en la mobilitat comarcal 
 
_(Se09-41b) Promoure l'ús de bicicletes a 
partir de l’ampliació de les xarxes de 
carrils de bicicletes i carrers tranquils 
(zona 30 km./h), reforçar la xarxa ciclable 
intermunicipal 
 
_(Se09-41c) Promoure l’ús de vehicles, 
motos i bicicletes elèctriques 

 
_ Propostes: 
 
_ (Se09-25) Propiciar l’explotació dels 
recursos  energètics vinculats al territori 
(biomassa forestal, residus, sol i vent). 
 
_ (Se09-28) Planta de biogas FORSU 
(fracció orgànica de residus urbans) 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible 

A5-1) Modernitzar i completar les infraestructures de mobilitat del Garraf per generar les millors comunicacions tant 
viàries, ferroviàries com marítimes. Apostar per una infraestructura portuària que afavoreixi el comerç, el turisme, 
l'oci i l'esport nàutic com a  sector generador d'activitat econòmica a la comarca. Ratificar el compromís de la comarca 
amb el projecte de futur del tren orbital i aprofitar les oportunitats que generarà el nou corredor ferroviari del 
Mediterrani.  

MODERNITZAR I COMPLETAR LES 
INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

MODERNITZAR I COMPLETAR LES 
INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

MODERNITZAR I COMPLETAR LES 
INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

 
_ Objectius: 
 
1) Homogeneitzar el nivell 
infraestructures amb la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
 
_ Accions: 
 
_(T01-18) Cal una homogeneització 
infraestructural amb la RMB: 
_(T01-18a) abaratiment i igualament dels 
peatges 
_(T01-18b) millora de la xarxa 
metropolitana interna de carreteres 
_(T01-18c)enllaç ferroviari Vilanova-
Vilafranca 
_(T01-18d) vertebrar el sistema de 
transport públic del Garraf. 
 
2) (PC1-70) Repensar la mobilitat 
intermunicipal i intracomarcal: 
 
Repensar i coordinar la mobilitat 
intermunicipal i entre comarques, 
enfocant les accions cap al servei als 
teixits empresarials i associatius. 
Desenvolupar les millores de la mobilitat a 
través de la gratuïtat de l’autopista, 
millorant el tren actual, activant la línia 
orbital. Cal millorar la mobilitat 
intracomarcal. 
 
3) (T10-12) Concretar el model 
d’infraestructures de comunicació i 
transport: 
 
_ Accions: 
 
_ (Se02-45) Implementació i millora de 
les infraestructures de mobilitat 
 
_(T10-12a) Cal reflexionar si és raonable 
seguir mantenint la previsió d’ampliar la 
capacitat de les carreteres N-340, C31 i 
C51 (desdoblament) , atesos els alts 
impactes ambientals, territorials i 
econòmics que aquestes obres suposarien 
 
_(T10-12b) Dotar a les autopistes de 
pagament  AP7, AP2 i C32 de mecanismes 
públics (rescabalament de peatges per 
desplaçaments interns, millora de la seva 
connectivitat territorial) per fer-les més 
permeables i incorporar-les com xarxa 
territorial de distribució com a alternativa 
als desdoblaments previstos de la N340 
per a la seva conversió en A7 i de la C31 
 
_ T10-12c) Definir l’autopista 
ferroviària: s’entén per autopista 
ferroviària la xarxa formada per les 
xarxes de rodalies, AVE, la nova línia de 
mercaderies i els centres intermodals 
d’intercanvi: estacions ferroviàries i 
accessos viaris a la xarxa territorial. L’eix 
“Penedès central” es configura com a 
l’Autopista viària - ferroviària 
metropolitana. Cal conèixer la traça del 
nou corredor de mercaderies d’alta 
capacitat (corredor mediterrani) per a 
poder planificar entorn d’ella. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) (T10-12) Concretar el 
model d’infraestructures de 
comunicació i transport: 
 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(T10-12d) Localitzar les àrees d’activitat 
econòmica i d’equipaments 
supramunicipals en base al model 
d’infrastructures acordat: es tracta de 
peces que demanden grans quantitats de 
sòl i estar ben implantades sobre les 
xarxes de transport. Per la seva 
naturalesa han de coordinar dos sistemes 
d’accés: un, el del propi territori, per on 
flueixen les persones i les activitats que 
mantenen el sistema i un segon de 
comunicació directa amb els sistemes 
infrastructurals d’alta capacitat. 
 
_ (T10-12e) Impulsar la construcció de 
l’estació intermodal a Vilafranca del 
Penedès: Vilafranca del Penedès, situada 
en una posició estratègica i geogràfica 
respecte de les infrastructures viàries i 
ferroviàries, requereix un paper de major 
centralitat determinant per la confluència 
de totes les xarxes i justifica la necessitat 
de construir-hi la prevista estació 
intermodal del Penedès entre Vilafranca i 
la Granada. 
 
 
4) Realitzar millores en la xarxa 
comarcal: 
 
_ Accions: 
 
_(Se01-25) Cal millorar la carretera de les 
costes C-31, tenint en compte la seva 
integració paisatgística. 
 
_(Se01-26) Cal completar la C-15. 
 
_(T01-19a) cal millorar la C-31 (carretera 
de les costes del Garraf) per a un 
funcionament integrat i jerarquitzat del 
sistema viari. 
 
_(T04-02) S'ha de donar prioritat a fer 
més clars els accessos viaris de la C-32 
des de Sitges fins a Cubelles; no és 
necessària l'ampliació de la carretera de la 
costa com proposa el PITC per a les 
costes del Garraf. 
 
5)(T04-25) Integrar les grans 
infrastructures que funcionen com a 
barreres: C31, C32 i ferrocarril 
 
_ Accions: 
 
(T04-25a) Definir les solucions a la xarxa 
viària transversal (primària, secundària i 
camins) que siguin més capaces de 
travessar aquests eixos (C31, C32, 
ferrocarril) i així connectar el territori 
 
_(T04-42) Aprofitar la capacitat de 
l'autopista C-32 i no prendre en 
consideració l'ampliació de la carretera de 
la costa 

 
(continua) Objectius: 
 
 
 
6) Millorar les comunicacions 
interiors de la comarca: 
 
_Accions: 
 
_(T04-43) Millorar les comunicacions 
interiors de la comarca per construir 
progressivament un sistema urbà integrat 
 
_(T10-42) Potenciar i connectar les xarxes 
del territori: Cal convertir la xarxa viària 
d’alta capacitat en oportunitat per les 
xarxes locals de comunicacions, des de les 
carreteres locals fins a les xarxes de 
camins agrícoles. La disposició dels 
equipaments generals fins als locals pot 
definir noves o renovades xarxes que 
requereixen una nova interpretació en 
relació a les noves dinàmiques del 
territori. La definició de cada un dels 
models de xarxa és prioritari. La 
estructura agrària de la vinya i el seu 
sistema productiu i paisatgístic pot ésser 
referent en la estructuració de les xarxes 
territorials de camins i carreteres locals, 
atesa la presència i suficiència de xarxes 
d’alta capacitat per als recorreguts de 
major distància 
 
_(PC1-77) Millorar les connexions amb el 
Penedès 
El Penedès com a rerepaís agrari  molt 
potent no és prou connectat amb el Garraf 
 
4) Projectes i propostes de 
modernització i completament de les 
infraestructures de mobilitat al 
Garraf: 
 
_ (Se02-46) Nova línia orbital ferroviària 
Vilanova – Vilafranca  
 
_(Se02-47) Desdoblament de la C-31 a 
Vilanova i la Geltrú (entre Cunit i Sitges) 
 
_(Se02-48) Soterrament de les vies de 
tren a Vilanova i la Geltrú 
 
_(Se02-49) Soterrament de les vies de 
tren a Sitges 
 
_(Se02-50) Ampliació de la C-32 
(Autopista Pau Casals) 
 
_(PC1-11, PC2-84) Aconseguir la gratuïtat  
de l'autopista 
 
_Port de Vilanova (veure acord 1.3) 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible 

A5-2) Treballar de forma integral als diferents polígons industrials per que responguin a una política conjunta de 
desenvolupament econòmic i continuar el treball d'extensió i implantació de la banda ampla a llars i entorns d’activitat 
econòmica per afavorir la competitivitat de les empreses i del territori del Garraf.(1) 

GESTIÓ CONJUNTA DELS POLÍGONS 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

DOTAR ALS TEIXITS D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES DE QUALITAT URBANA 

MILLORAR LA QUALITAT DE LES ZONES 
INDUSTRIALS ACTUALS 

 
_ Objectius: 
 
1) Gestió conjunta dels Polígons 
d’Activitats Econòmiques (PAE’s) 
(Se01-1, PC1-25, PC1-53, PC1-66, PC1-
78) 
 
_ Consideracions: 
 
_Els PAE’s es troben contigus i són fàcils 
de gestionar de forma conjunta, 
permeten definir un model comarcal de 
“viure esponjadament” amb petits 
desplaçaments des dels nuclis.  
_Cal fer una diagnosi dels Polígons 
d'Activitat Econòmica, saber quines 
empreses hi treballen, analitzar quines 
sinergies es poden generar entre elles. 
_ Els PAE’s presenten un conjunt de 
problemàtiques com buits, manca de 
serveis, fibra òptica, seguretat, 
mobilitat... que serien més fàcilment 
resolubles des de una gestió conjunta, 
atesa la proximitat entre ells. 
_ Considerar els accessos, les 
comunicacions - tant rodades com de 
tecnologies TIC-, la coordinació entre 
municipis. 
 
2) Promoure la especialització 
econòmica intel·ligent de la comarca: 
 
_ Accions: 
 
_(Se01-2) Prioritzar les activitats de baix 
consum de sòl i que generin llocs de 
treball d’alt valor afegit en el sòl industrial 
disponible, atesa la escassetat de sòl per 
a activitats econòmiques i la dificultat per 
crear-ne més 
 
_(Se01-3) Facilitar la implantació de nous 
projectes industrials mitjançant la gestió 
dirigida i conjunta de les administracions 
públiques del sòl industrial disponible 
 
_(Se01-4) Reforçar la indústria de la 
comarca mitjançant l’ampliació de les 
activitats presents i la reducció de la 
dependència a les grans empreses 
 
_(Se01-5) Aprofitar millor els factors 
favorables al manteniment i consolidació 
del teixit industrial: accessibilitat a l’àrea 
de Barcelona, port i aeroport; costos 
relativament més baixos que els de la 
conurbació de Barcelona; disponibilitat de 
centres de formació especialitzats 
 
 
 
3) (T03-18) Cal dotar als teixits 
d’activitats econòmiques de qualitats 
urbanes: el projecte més decisiu per tal 
d’aprofitar l’ordenació metropolitana, 
després de les infrastructures, és el dels 
teixits per a activitats econòmiques, les 
dimensions i necessitats dels quals no 
poden ser convenientment gestionats i 
servits en el marc municipal; aquests 
teixits cabdals per al territori no han 
viscut les millores que han tingut els 
teixits residencials tant de nova creació 
com consolidats. 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) (T03-18) Cal dotar als 
teixits d’activitats econòmiques de 
qualitats urbanes: 
 
_ Accions: 
 
_(T10-09) Incorporar nous criteris 
orientadors per a l’equipament de les 
àrees d’ activitats econòmiques 
 
_(T10-09a) S’ha d’evitar el model de 
promoció de sòl per a activitats 
econòmiques dispers,  sense mida 
suficient  i mancat d’uns serveis i 
requeriments mínims. 
 
_(T10-09b) En els sectors d’activitat 
econòmica existents i projectats, s’hauran 
de complir uns serveis i requeriments 
mínims per a la localització i qualificació 
de sòls per a activitats econòmiques: 
 
_ Proximitat a la xarxa de transport de 
mercaderies per ferrocarril 
 
_ Proximitat a vies d’alta capacitat per a 
transport de mercaderies per carretera 
 
_ Possibilitat de promoure el transport 
públic als sectors 
 
_ Accés a xarxes d’altes prestacions de 
telefonia fixa, mòbil, ADSL de banda 
ampla o fibra òptica 
 
_ Qualitat en el subministrament 
d’energia elèctrica i accés a la xarxa de 
gas natural 
 
_ Gestió eficient dels residus 
 
_ Disponibilitat d’aigua 
 
_ Accés a serveis complementaris: 
missatgeria, transport al detall, 
restauració, entre d’altres 
 
_ Accessos adients i correcta 
senyalització externa i interna en els 
sectors 
 
4) (T01-26) Cal millorar la qualitat de 
les zones industrials actuals: 
 
_ Accions: 
 
_(Se 02-08) Integrar el teixit industrial i 
la seva resolució amb criteris paisatgístics 
en el seu contacte amb les 
infraestructures de transport 
 
_(Se02-28) Intensificació dels usos de les 
zones industrials, actualitzacions i 
modernitzacions dels serveis i les 
infraestructures digitals 
 
_(Se07-05) És necessari que els polígons 
d’activitat econòmica es converteixin en 
entorns de major qualitat física: en 
depenen aspectes com les condicions dels 
treballadors, el marquèting empresarial i 
l’atractivitat de les empreses.  
 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Cal millorar la qualitat de 
les zones industrials actuals: 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(Se07-06) Cal articular millor els 
polígons d’activitats econòmiques amb la 
resta dels teixits urbans propers i amb els 
principals corredors viaris 
 
_(Se07-08) Adequació estratègica de 
l'oferta i demanda de sòl d'activitats 
econòmiques: Gairebé un quart de les 
empreses dels PAE's preveien a 2010 que 
necessitarien més espai per ampliar el seu 
negoci; d'altra banda, en les enquestes a 
empresaris es detecta com a problemàtica 
fonamental per a la implantació de noves 
activitats la manca de disponibilitat de sòl 
per a ampliacions, noves implantacions i 
trasllats. Per tal d'evitar en el possible 
deslocalitzacions industrials i d'empreses 
en general a altres àmbits, així com per 
no perdre oportunitats de noves 
implantacions, s'ha d'adequar l'oferta i 
demanda de sòl d'activitat. Per aquesta 
raó es recomana definir els tipus 
d'activitat principal i secundària que de 
forma preferent s'haurien d'acollir a 
cadascun dels polígons (seguint l'exemple 
del PAE Sínia de les Vaques, que es 
defineix com a zona de suport a les 
activitats portuàries).  
 
_(Se07-10) Promocionar els PAE i les 
seves empreses. Entre l'empresariat 
consultat es detecta la demanda de que 
les administracions públiques facin 
promoció de les empreses locals, per 
atraure noves empreses als PAE, a més 
de propiciar l'atracció de més negoci a les 
empreses ja existents. Es recomana la 
realització de campanyes actives de 
promoció per part de les administracions 
competents, tant dels PAE com de les 
seves empreses.  
 
__(Se07-14) Programa d'Identificació 
visual. Cal adequar la qualitat de la 
urbanització i de la imatge dels PAE als 
costos d'implantació i producció  per a les 
empreses, que són relativament alts. 
D'altra banda són moltes les activitats 
que escullen localitzacions sobre els eixos 
principals viaris per garantir-se tant la 
millor accessibilitat possible com la 
màxima visibilitat; per tant, defineixen 
l'imatge tant d'accés com de vora dels 
nuclis. Es recomana definir les bases d'un 
Programa d'Identificació Visual (PIV) que 
permeti una millor lectura de l'espai 
d'activitat econòmica, tant en els 
polígons ja consolidats com en els 
polígons en procés de consolidació i així 
proporcionar en aquests espais una 
imatge de conjunt coherent. 
(Se07-14a) Establir una diagnosi dels 
elements d'urbanització per tal de dotar 
els espais comuns dels elements 
mancants, amb especial atenció a 
l'enllumenat públic 
(Se07-14b) Definir, amb l'ajuda dels 
especialistes, una política conjunta per als 
rètols de les empreses  que garanteixi la 
seva identificació i visibilitat sense trencar 
la imatge de conjunt 
(Se07-14c) Definir uns logos per cada 
polígon, trobant formes senzilles que 
permetin identificar els espais “a primera 
vista”. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible 

A5-2) Treballar de forma integral als diferents polígons industrials per que responguin a una política conjunta de 
desenvolupament econòmic i continuar el treball d'extensió i implantació de la banda ampla a llars i entorns d’activitat 
econòmica per afavorir la competitivitat de les empreses i del territori del Garraf.(2) 

MILLORAR LA QUALITAT DE LES ZONES 
INDUSTRIALS ACTUALS 

MILLORAR LA QUALITAT DE LES ZONES 
INDUSTRIALS ACTUALS 

IMPLANTAR BANDA AMPLA I FIBRA 
ÒPTICA A LLARS I ENTORNS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Cal millorar la qualitat de 
les zones industrials actuals: 
 
(continua)_ Accions: 
 
(Se07-15) Enjardinament dels espais 
comuns i privats. Hi ha poca presència 
d'arbrat i enjardinament en alguns dels 
polígons (Roquetes i Masia d'en Barreres 
principalment). Cal contribuir a millorar la 
imatge dels polígons, la seva habitabilitat 
(ombres, temperatura) i millorar la seva 
integració tant en els ambients urbans 
com en les vores agrícoles. Es recomana 
pensar en un tractament global de la 
vegetació dels espais comuns i privats. 
Els vegetals, a més a més de la seva 
funció d'embelliment de l'espai i de 
regulació de la temperatura ambient, 
permeten unificar aquests espais on la 
lògica d'implantació dels edificis és molt 
diversa.  
_(Se07-15a) Trobar una manera 
d'incentivar l'enjardinament dels espais 
privats, a dins de les parcel·les, sense 
perjudici per a l'activitat principal de 
l'empresa. 
_(Se07-15b) Tenir cura a l'hora d'escollir 
les espècies arbòries principals, tenint en 
compte les al·lèrgies. 
_(Se07-15c) Prestar especial atenció en la 
configuració dels espais de vora entre els 
polígons industrials i els terrenys agrícoles 
i urbans, doncs  la qualitat de l’entorn és 
un dels factors essencials per a la 
localització d’activitats econòmiques d’alt 
valor afegit. 
 
_(Se07-16) Tractament de l'entorn 
físic dels PAE amb criteris ambientals. 
Tendir cap a l'actualització dels PAE en 
termes de sostenibilitat, per la nova o 
renovada edificació (sistemes de recollida 
i aprofitament d'aigües pluvials, aïllament, 
ventilació creuada, control de la radiació 
solar...) així com un sistema de gestió de 
residus, aigües i energia conjunt a escala, 
com a mínim, dels polígons adjacents 
_(Se07-16a) Estimular les mesures 
d'estalvi energètic i material en les noves 
edificacions, assessorant tècnics i 
empreses 
_(Se07-16b) Establir amb la màxima 
exactitud possible les demandes 
energètiques, d'aigua, de generació de 
residus per a poder gestionar aquests 
fluxos amb més eficàcia i aprofitant millor 
les economies d'escala comarcal (smart 
grids) 
_(Se07-16c) Afavorir la economia circular: 
de cara a afavorir, ni que sigui inicialment 
de manera demostrativa, la possible 
industrialització a través de les tres “R”, 
analitzar si els residus generats poden ser 
utilitzats per terceres activitats. 

 
(continua) Objectius: 
 
(continua) 3) Cal millorar la qualitat de 
les zones industrials actuals: 
 
(continua)_ Accions: 
 
_(Se07-17c) Potenciar i dinamitzar les 
trobades entre empreses per a valorar les 
tendències sectorials, noves oportunitats 
de negoci  
_(Se07-17d) Taula de seguiment de les 
accions público-privades: cal valorar la 
efectivitat de les polítiques i les inversions 
impulsades per a poder-les anar corregint 
i actualitzant, així com adaptar-se a les 
conjuntures i tendències sectorials 
 
_(Se07-20) Creació d'un centre de 
serveis als PAE. Manquen espais 
comuns als PAE, en particular en aquells 
en els quals no hi ha serveis de 
restauració on trobar-se. Segons la opinió 
dels empresaris, sobretot de la petita 
empresa i del sector serveis, la manca 
d'espais comuns és un inconvenient als 
polígons. Es recomana la creació d'un 
centre de serveis per als empresaris i 
treballadors a cada conjunt de polígons 
adjacents, si més no als més grans. 
_(Se07-20a) Disposar d'un local com a 
centre de serveis amb serveis similars (i 
compartits si s'escau) al de les 
incubadores empresarials. 
 
_(Se 07-22) Millora de l'accessibilitat 
en transport públic. Es fa necessari un 
estudi molt aprofundit sobre la mobilitat 
dels PAE: cal tenir en compte que acullen 
multitud d'activitats -no només industrials 
i serveis vinculats a la indústria- i cal per 
tant afavorir l'accés en tots els modes de 
transport, doncs els usuaris que 
necessiten/desitjarien accés són diversos; 
d'altra banda, la densificació desitjable 
d'alguns polígons per atraure activitats 
més denses en ocupació demanda a canvi 
unes prestacions de serveis de transport 
públic i millores per a bicicletes i vianants 
per a no entorpir la mobilitat interior dels 
polígons.  
 
_(Se07-23) Designar un portantveu 
per polígon. A imatge de les 
associacions de veïns, es proposa la 
creació de la figura del portantveu del 
PAE, que pugui facilitar la transmissió de 
les inquietuds, queixes i preocupacions 
dels empresaris cap a les administracions 
d'una forma centralitzada i coordinada. El 
portantveu hauria de ser elegit per els 
empresaris de cada PAE i seria desitjable 
que fos un empresari del mateix polígon. 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible 

A5-3) Apostar fortament per la millora del transport públic com a instrument que afavoreix millor mobilitat i més 
sostenible. Al final de la C-15, assegurar l'accessibilitat a l'interior dels municipis. (1) 
 

MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC 

 
Objectius: 
 
1) Millorar les comunicacions interiors 
de la comarca per un sistema de 
transport públic urbà integrat: 
 
_ Accions: 
 
_(Se02-54) Millorar les comunicacions 
interiors de la comarca per un sistema de 
transport públic urbà integrat. 
 
_(Se01-7) Millorar funcionalment com a 
sistema urbà integrant el territori amb 
l’augment de transport públic. 
 
_(Se01-16) Crear mitjans de transport 
públic d’alta capacitat a l’abast dels 
ciutadans 
 
_(Se02-51) Millorar el servei i l’abast del 
transport públic; (Se01-27) millorar i 
reforçar el transport públic; (Se01-29) cal 
reforçar els serveis de transport interurbà 
atès l’augment de població i demanda 
 
_(Se02-52) Reforçar el servei de transport 
públic en especial entre els nuclis de 
població i els nuclis d’àrees industrials, 
com a estratègia de descongestió i gestió 
de la mobilitat 
 
_(T02-20) Fomentar i afavorir la 
connectivitat i accessibilitat intermunicipal 
mitjançant una bona dotació de transport 
col·lectiu intracomarcal 
 
_(Se02-53) 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 
 
_(Se01-30) Cal facilitar l’accés a les 
estacions de tren als teixits que n’estiguin 
més distants, en particular urbanitzacions 
 
_(Se01-28) Cal solucionar els problemes 
endèmics de saturació en hora punta dels 
trens de Rodalies en l’accés a Barcelona 
 
_(Se09-41a) Crear una pàgina web 
conjunta de transport públic del Garraf 
 
_(Se02-55) Foment del programa “Garraf 
Mobilitat Sostenible” 
 
_(T01-21) Unificar les zones tarifàries de 
la comarca en el transport públic 
 
_(Se08-10b) Replantejar la oferta de 
transport públic en relació al turisme 
cultural: el turista cultural es mou molt 
majoritàriament en transport públic; com 
a demanda permet donar viabilitat a 
oferta de transport públic deficitària en 
demanda pels residents. La interconnexió 
en transport públic per visitar diferents 
actius culturals no és sempre senzilla. 
 
 

 
(continua) Objectius: 
 
2) Cal millorar l’accessibilitat en 
transport públic als Polígons 
d’Activitats Econòmiques: 
 
_ Accions: 
 
_(Se 07-22) Millora de l'accessibilitat 
en transport públic als Polígons 
d’Activitats Econòmiques Es fa 
necessari un estudi molt aprofundit sobre 
la mobilitat dels PAE: cal tenir en compte 
que acullen multitud d'activitats -no 
només industrials i serveis vinculats a la 
indústria- i cal per tant afavorir l'accés en 
tots els modes de transport, doncs els 
usuaris que necessiten/desitjarien accés 
són diversos; d'altra banda, la densificació 
desitjable d'alguns polígons per atraure 
activitats més denses en ocupació 
demanda a canvi unes prestacions de 
serveis de transport públic i millores per a 
bicicletes i vianants per a no entorpir la 
mobilitat interior dels polígons.  
 
_(Se07-22a) Realitzar un estudi de 
mobilitat als polígons de la comarca, des 
de la perspectiva de la oferta i demanda, 
de la massa crítica necessària per fer 
viables alguns serveis de transport públic 
i, també, afegint la prognosi de mobilitat 
si alguns polígons es densifiquessin 
 
_(Se07-22b) Crear un Pla de Mobilitat 
comarcal -o actualitzar-lo d'acord amb les 
precisions precedents- d'acord amb el 
marc legislatiu vigent (Llei de Mobilitat) i 
les Agenda 21 municipals i Programa del 
triple 20 Europeu. Aquest pla podria 
comptar amb la figura del Gestor de 
Mobilitat, que d'acord amb la llei podria 
ser un representant de les empreses dels 
PAE. 
 
3) (T10-41) Posar en valor el node 
central amb l’estació intermodal del 
Penedès (a Vilafranca del Penedès): 
l’estació intermodal de la xarxa AVE ha de 
ser determinant per cohesionar el sistema 
de transport  de l’Àmbit Penedès 
 
_ Accions: 
 
_ [ (T10-41b) Cal donar prioritat al servei 
de bus interurbà Vilanova i la Geltrú- Sant 
Pere de Ribes- Canyelles- Vilafanca del 
Penedès- Igualada com a substitut a curt i 
mig termini de la línia ferroviària orbital)] 
 
 

 
(continua) Objectius: 
 
4) (M01-01) Millorar la cobertura 
territorial del transport públic 
derivada de l’augment de població 
dels darrers anys: a Canyelles i Olivella 
no hi ha superfície urbana residencial 
correctament servida amb la xarxa de TPC 
interurbà. Als municipis costaners, el 
percentatge es situa entre el 40 i el 50% 
 
5) (M01-02) Millorar la cobertura 
temporal dels serveis urbans i 
interurbans de transport públic de 
viatgers per carretera: l’amplitud 
horària dels serveis de Rodalies Renfe és 
major que els dels serveis d’autobús 
interurbans, els quals tampoc no 
funcionen tots els dies de l’any 
 
6) (M01-03) El reforç de l’ús del 
transport públic és elemental per a 
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 
 
_Accions: 
 
_[(M01-03b) Endegar campanyes de 
foment i promoció de l’ús del transport 
públic, analitzant la possibilitat de 
premiar-ne als usuaris] 
 
_[(M01-03b-1) Programa de foment i 
promoció de l’ús de transport col·lectiu a 
les grans i mitjanes empreses] 
 
_[(M01-03b-2) Programa de foment i 
promoció de l’ús de transport col·lectiu als 
centres escolars i educatius en general, 
premiant el compromís cívic amb millores 
de l’equipament dels centres] 
 
_[(M01-03b-3) Programa de bonificació 
del  transport públic per a aturats] 
 
7) (M01-04)  Potenciar les sinergies 
entre les activitats productives i el 
mercat de treball del Garraf, les 
empreses i mercats de treball del 
Camp de Tarragona i les ciutats de 
l’Eix Diagonal 
 
8) [(M01-05) Dissenyar els serveis de 
transport públic considerant els 
usuaris dels segments turístics de 
turisme actiu, turisme de natura i 
turisme cultural per augmentar la 
massa crítica en la prestació de 
serveis amb demanda deficitària per 
part dels residents] 
 
9) [(M01-06) Pressionar 
l’administració central de l’Estat de 
forma coordinada amb la Generalitat 
de Catalunya per a la realització 
efectiva de les obres de millora en la 
línia de Rodalies: les contínues 
incidències en la línia no permeten 
estimular un major ús del transport 
públic] 
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TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible 

A5-3) Apostar fortament per la millora del transport públic com a instrument que afavoreix millor mobilitat i més 
sostenible. Al final de la C-15, assegurar l'accessibilitat a l'interior dels municipis. 2) 
 

MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC MILLORAR EL TRANSPORT PÚBLIC 

 
(continua) Objectius: 
 
10) Reforçar serveis de transport 
públic interurbà: 
 
 
_ Accions: 
 
_ (M01-07a) Reforç de la connexió Sant 
Pere de Ribes-Barcelona en transport 
públic: Incrementar les expedicions en 
hora punta, amb expedicions que no 
s’aturin ni a L’Aeroport ni a Bellvitge 
 
_(M01-07b) Reforç de la connexió amb el 
Baix Penedès en transport públic (Olivella, 
Canyelles i Sant Pere de Ribes): Cal 
impulsar els serveis d’aportació al 
ferrocarril  i millorar la coordinació horària 
entre autobús i tren per afavorir 
l’increment de l’ús del transport públic 
 
_(M01-07c) Connexió amb l'Alt Penedès i 
l’Anoia / Eix de la C-15 (Vilanova-
Vilafranca-Igualada): en aplicació del 
PITC, cal ampliar el servei en una 
expedició per hora en dies laborables en 
el tram Vilanova-Vilafranca i cada dues 
hores fins a Igualada. En caps de setmana 
i festius no pot haver-hi menys d’una 
expedició cada dues hores. Cal valorar la 
possibilitat de “resseguir” el traçat de la 
futura línia orbital ferroviària (aturar a 
Sant Pere de Ribes) 
_(T01-22) El bus Vilanova-Vilafranca és 
prioritari 
 
 
11) (M01-07d) Garantir la coordinació 
horària entre el ferrocarril i els 
serveis de transport públic urbà: Els 
serveis de connexió intermunicipals i 
d'aportació han de garantir la coordinació 
horària, reduint la espera a les arribades i 
sortides dels trens a un màxim de 10 
minuts. 
 

12) (M01-07e) Implementar una oferta 
específica de transport públic a 
Canyelles, Olivella i nuclis de població 
petits: en els municipis de Canyelles i 
Olivella, amb poblacions inferiors a 3.500 
habitants i territorialment disperses, així 
com en petits nuclis d’altres municipis fora 
de la trama urbana principal, la prestació 
de serveis regulars que no generi un 
mínim de demanda suposa un cost molt 
elevat. Per tal de millorar aquesta situació 
es proposa implementar serveis a la 
demanda i aprofitar els serveis escolars de 
la comarca i fer-los a portes obertes en 
període lectiu. S’han d’estendre els 
serveis urbans existents en aquests nuclis 
més dispersos, impulsant serveis tipus 
bus de barri que connecti amb les 
estacions de ferrocarril o les parades de 
bus interurbà principals. 
 

 
(continua) Objectius: 
 
13) (M01-08) Millorar la qualitat i 
gestió del servei en el transport 
públic per carretera 
 
_ Accions: 
 
_(M01-08a) Millorar la informació i 
comunicació als usuaris: disposar 
d'informació actualitzada sobre horaris i 
modificacions del servei als pals de parada 
o marquesines i a les plataformes digitals. 
 
_(M01-08b) Compliment d'horaris i relació 
amb l’usuari: la informació ha de ser 
actualitzada, la puntualitat és 
indispensable per a garantir la capacitat 
d’aportació a les altres línies. Cal disposar 
d’un sistema de recollida de reclamacions 
dels usuaris que permeti reaccionar en el 
mínim temps possible; en tots els casos 
cal  contemplar la  possibilitat d’utilitzar 
plataformes digitals. 
 
_(M01-08c) Avançar en la integració 
tarifària de tots els serveis: Cal avaluar la 
possibilitat d’integrar la totalitat dels 
serveis per permetre desplaçaments de 
connexió que encara es realitzen en 
vehicle privat. 
 
14) (M01-09) Augmentar la fiscalitat 
sobre el transport privat: coordinar 
l’impost de vehicles a nivell 
comarcal, atesa la obligació legal 
d’augmentar significativament la quota 
del transport públic en la comarca i, per 
tant, la necessitat de finançar les millores 
en el servei de transport públic 
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06 BASES CONCEPTUALS DE L’ESQUEMA DE 
COHERÈNCIA FUNCIONAL  
 

El present treball es proposa superar els plans estratègics 
tradicionals que esbossen actuacions puntuals per un model 
de desenvolupament més preocupat pel mallat social, 
econòmic, ambiental i territorial de les actuacions, més atent 
per tant a les sinergies i complementarietats que les 
iniciatives estudiades poden desencadenar. A imatge d’altres 
referents europeus –com el Planejament Territorial dels 
Països Baixos o l’Esquema de Coherència Funcional de l’Àrea 
Metropolitana d’Estrasburg-  l’anàlisi es centra sobre els 
processos dinàmics o sistemes dels quals depèn en major 
mesura la competitivitat territorial, la seva resiliència i 
capacitat d’adaptació i innovació tant a curt com a mig i llarg 
termini. Cal aproximar-se tant com sigui possible a valors 
òptims de cohesió social, d’activació de les aptituds i 
vocacions territorials (capital natural, patrimonial, social), per 
augmentar la competitivitat per al desenvolupament tot i 
mantenint i millorant els equilibris ambientals i la eficiència 
econòmica. 
 

CANVIAR LA MIRADA SOBRE ELS TERRITORIS 
 
Som en bona mesura hereus d’un model que neix amb la 
seriació i que ha basat bona part del seu creixement en la 
imitació i la repetició: una ciutat petita pensava que a mesura 
que creixia havia d’imitar una ciutat més gran; quan una 
escola s’omplia es pensava que se n’havia de fer una altra 
d’igual, sense procurar especialitzar-ne els continguts.  
 
El model de desenvolupament present ha conduït a la 
dispersió urbana, a un consum i malbaratament important de 
sòl, a la especialització creixent dels territoris i a la 
banalització del paisatge sense que a canvi s’hagin obtingut 
molts dels avantatges del creixement. Cal articular millor 
pobles i ciutats, compartir medis i estratègies per a adaptar-
nos a les noves necessitats que ens imposa una realitat en la 
qual hem d’aprendre a viure i desenvolupar-nos amb menys 
recursos. El creixement en els propers anys no ha de ser 
entès com a extensió o multiplicació, sinó com a mallat i 
articulació que afavoreixi l’equilibri, la innovació i la diversitat. 
 
La nova mirada sobre el territori ha de ser capaç d’assumir 
els reptes socials, econòmics i ambientals que ens imposa la 
conjuntura actual per transitar cap al nou model productiu. 
Un territori ben gestionat és un actiu social i econòmic de 
primer ordre: la planificació del territori passa per una millor 
organització i integració de les diferents escales –des del 
planejament regional fins al planejament derivat- i una major 
coordinació amb els plans sectorials de mobilitat, de protecció 
del medi, de reducció dels consums energètics, de lluita 
contra el canvi climàtic, de protecció del patrimoni. 
 
La escala del funcionament del territori ha evolucionat també: 
la planificació del local, que té com a gran avantatge posar 
cara als altres i afavorir el compromís dels agents que senten 
els problemes propers, no pot oblidar les dinàmiques que  
imposa el global o que es produeixen en els territoris veïns. El 
diàleg entre el local i el global és necessari per garantir la 
viabilitat del model productiu.  
 
LA PROSPECTIVA TERRITORIALITZADA COM A 
ÚTIL PER A DEFINIR UNA VISIÓ DE CONJUNT 
 
Quins són els reptes als quals s’enfronta el Garraf? Quins 
riscos ha de superar? El conjunt d’estratègies, accions i 
projectes que es recullen en la primera part del present 
document, sorgits de la documentació redactada per 
especialistes i de la participació dels agents socials i 
econòmics, ens permeten entendre les aspiracions i 
preocupacions amb les quals s’encara el futur de la comarca. 
L’esquema de coherència funcional té per objecte 
territorialitzar les estratègies, accions i projectes: cal 
comprendre com interactuen  entre elles, com s’incardinen en 

els principals mecanismes territorials  i en quina mesura 
poden contribuir a reforçar els “punts forts” del territori i 
aprofitar-ne els marges de maniobra o, alternativament, 
mitigar les febleses que presenta el territori. 
 
ELS SISTEMES D’ANÀLISI DE LA COHERÈNCIA 
FUNCIONAL 
 
S’escullen com a “sistemes d’anàlisi” aquells mecanismes o 
processos dinàmics de funcionament del territori que poden 
ser més decisius per a transitar cap a un model territorial més 
cohesiu socialment, més competitiu econòmicament, més 
respectuós ambientalment: 
 
_ El territori paisatge, entès com a recurs que tracta la 
relació entre l’urbà i els espais oberts i de l’optimització dels 
recursos al servei de la organització social; 
 
_ El territori de proximitat, centrat en la intensitat urbana 
a través de les qüestions de la mixitat, la densitat i 
l’accessibilitat als serveis quotidians; 
 
_ El territori de la connectivitat que tracta de la posada en 
xarxa de ciutadans i territoris; 
 
_ El territori de la competitivitat que es qüestiona sobre la 
interacció d’aquells elements de producció, innovació i relació 
que han de permetre augmentar la productivitat conjunta del 
territori. 
 
En els següents capítols s’elabora per a cada sistema d’anàlisi 
una cartografia sintètica per a  representar els elements més 
susceptibles de transformar el territori, les seves “variables 
clau”, i es confronta amb les estratègies, accions i projectes 
abans presentades per tal d’entendre quines sinergies i 
complementarietats poden desencadenar.  
 
L’esquema de coherència funcional es proposa en resum 
“teixir” una anàlisi que interpreti present i propostes per a 
procurar avançar en el consens sobre les estratègies, accions 
i projectes amb més capacitat de confegir consensos i, en 
definitiva, maximitzar els beneficis per al conjunt de la 
societat. 
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07 PAISATGE 
 
El paisatge, reposicionat al cor de les reflexions i dels debats 
sobre el model territorial constitueix una entrada ineludible 
per a construir un territori sostenible: reforça la seva identitat 
i la seva especificitat, és factor d’atracció i motor per al 
desenvolupament econòmic i social.  
 
El plànol adjunt Paisatge detalla els elements que es 
consideren així com el seu estat actual (capital natural, 
identitat territorial, patrimoni cultural) no com a catàleg 
d’elements a preservar sinó per a  raonar com es poden fer 
evolucionar per integrar-los millor en l’ús quotidià del 
territori.  
 
Per avaluar les estratègies, accions i projectes s’han 
considerat  aquelles que han de permetre una major 
identificació dels habitants amb el seu entorn, reforçar la 
qualitat del medi per esdevenir una comarca més atractiva 
per a les activitats econòmiques més atentes a la quality of 
place i permetre la integració de més activitats i agents en la 
cura del territori- les quals són resumides a continuació.  
 
Un cop grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, refer uns 
espais residuals que formen part d’un polígon d’activitat 
econòmica quan han de ser travessats per un itinerari 
patrimonial). El relat de l’anàlisi de coherència funcional 
s’acompanya d’un diagrama general que posa en relleu els 
principals elements identitaris del paisatge, així com d’un 
conjunt de gràfics que permeten identificar l’encaix de les 
propostes en el territori i les accions complementàries que 
requereixen. 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÈGIA PA.01: COMPLETAR I ESTRUCTURAR 
EL SISTEMA D’ESPAIS OBERTS, INCLOSA LA 
RESERVA MARINA 
 
Una estratègia per a no morir d'èxit: el Garraf és una petita 
biorregió de 185 km2 de paisatges diversos, considerat com 
un espai d'alta qualitat de vida per molts ciutadans provinents 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que hi han volgut fixar la 
seva residència.  
 
Els espadats del Massís del Garraf que separen Castelldefels 
de Sitges van representar una barrera difícil de traspassar en 
carretera fins a mitjans dels anys 90 del segle passat, 
moment en el qual fou inaugurada l’autopista Pau Casals (C-
32). Tot i la seva proximitat a Barcelona, el Garraf 
desplegaria un model de desenvolupament territorial singular 
fonamentat en l’excel·lent connexió amb ferrocarril (la línia de 
tren costanera, inaugurada el 1881, va ser la primera de 
doble via a Catalunya) i la deficient connexió per carretera 
(carretera de les costes del Garraf C-31, antiga carretera a 
Vilafranca C-15). D’ençà dels 90 però les millores de la xarxa 
viària rodada (C-32, C-15), el tancament d’algunes de les 
empreses senyeres de la comarca (notablement la Pirelli), la 
preferència dels habitants de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per les tipologies d’habitatge unifamiliar i el desig 
de gaudir de la qualitat de vida de la comarca expliquen un 
canvi en el model de desenvolupament- menys compacte, 
menys divers, menys autocontingut, més fragmentari, més 
vinculat a la xarxa rodada i el vehicle privat. 

 
 
Progressivament els documents estratègics van demandant 
l'ampliació i el reforç de la protecció dels espais oberts: no 
només els tres parcs naturals i la seva interconnexió a la cota 
més baixa possible, també la reserva marítima que abraça 
tota la costa, la millora de la protecció i integració dels cursos 
hídrics, la preservació dels tres eixos connectors mar-
muntanya, la consolidació i reforç dels usos agrícoles de la 
plana que envolta Vilanova i la Geltrú i rodeja el casc urbà de 
Sant Pere de Ribes, les darreres peces agrícoles de Cubelles, 
l'ampliació del Parc del Garraf fins al seu contacte amb el casc 
urbà de Sitges que contempla el seu nou POUM... En suma, el 
reconeixement i protecció del conjunt dels espais oberts, la 
seva articulació i millora dels contactes urbans i periurbans. 
 
La protecció i articulació dels espais oberts comarcals 
demanda el seu reconeixement i desplegament com a espais 
vertebradors- equipaments, serveis, activitats, prioritat de les 
mobilitats toves, continuïtats, qualitat paisatgística; però 
convertir-lo en un actiu singular de la comarca demanda anar 
un pas més enllà: cal integrar-lo en el quotidià de la població, 
en un contacte diari i proper amb la natura- penetració, 
valoritzar vores, agricultura de proximitat cívica, energies 
renovables, desmuntar pròtesis tecnològiques, fer un pas 
decidit cap a l'ús majoritari del transport públic i la 
intermodalitat amb la bicicleta. 
 
 
ESTRATÈGIA PA.02: CONSTITUIR EL PARC AGRARI 
DEL GARRAF 
 
És necessari planificar de forma consensuada la plana 
del Garraf:  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. Atesa la seva 
fragmentació, és recomanable incorporar la figura de “parc 
agrari”, “espai agrari” o altres figures innovadores d’ordenació 
i de gestió com a elements significatius de la voluntat per 
dotar aquests espais d’un projecte i d’un ens propi de gestió. 
No és suficient la protecció davant l’eventual incorporació 
d’aquests al procés d’urbanització; cal també preservar les 
funcions agràries pròpies i impulsar una gestió que permeti 
promoure-hi el desenvolupament econòmic del territori i de 
les explotacions agràries, així com conservar-ne i difondre els 
valors ecològics i culturals. 
 
 
ESTRATÈGIA PA.03: IMPULSAR ELS SECTORS 
AGRARIS 
 
L’agricultura i la ramaderia han estat i són activitats molt 
pressionades pel fort creixement urbanístic de les dues 
darreres dècades; la superfície agrària està en retrocés, 
l’ocupació agrària està molt envellida i tant el relleu 
generacional com l’adaptació de les explotacions per 
aconseguir una major rendibilitat  estan lluny de ser 
garantides.  
 
La conservació del medi agrari és essencial per a la 
vertebració de la comarca i per a la qualitat de vida dels 
habitants; els potencials de desenvolupament del Garraf 
depenen en bona mesura de que sigui capaç de mantenir el 
seu atractiu, el qual és dia a dia assegurat pel treball 
d’agricultors i ramaders. Cal, per tant, impulsar els sectors 
agraris, tant per afavorir l’accés a nous sectors de població, 
com per modernitzar les explotacions, com per afegir valor als 
productes agraris. 
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ESTRATEGIA PA.04: IMPLEMENTAR LES CARTES DE 
PAISATGE COM A BASE DE LA INTERACCIÓ ENTRE 
LA CULTURA I EL TERRITORI 
 
El Garraf és un territori ric en patrimoni natural i cultural, 
material i immaterial. La protecció i descoberta del patrimoni 
com a recurs permet dotar el territori d’un relat i afavorir-ne 
un desenvolupament menys immediat i més reflexiu.  
 
Cal fomentar la cultura del territori, entesa com al conjunt de 
conductes i comportaments que es produeixen en una 
determinada comunitat i que són transmesos entre els seus 
individus per aprenentatge; es tracta de modular el conjunt 
d’actituds, valors, objectius i pràctiques que caracteritzen a la 
societat en relació al seu territori.  
 
Les Cartes de Paisatge, elaborades per a cada unitat 
paisatgística en base al Catàleg de Paisatge, esdevenen guies 
d’un model d’ús i desenvolupament del territori més 
respectuós i sostenible, afavoreixen la innovació i el reforç de 
la singularitat. 
 
 
ESTRATEGIA PA.05: ESTABLIR UN PLA DE CAMINS 
COMARCAL 
 
Cal millorar la infrastructura de la xarxa bàsica de camins i 
coordinar-la amb els equipaments existents a fi de potenciar 
l’estructura dels assentaments rurals. Els camins són 
indispensables per a mantenir l’activitat agrària i la protecció 
ambiental dels entorns forestals i agraris; la xarxa de camins 
permet potenciar diverses funcions fonamentals: turisme 
agrari, pràctica d’esports com el ciclisme, la equitació, el 
running. Alhora la xarxa de camins és indispensable per a 
potenciar el patrimoni material que s’ha anat desenvolupant 
al llarg del temps en relació amb ells: l’arquitectura de pedra 
seca, el paisatge, les fites del territori. El manteniment de la 
xarxa de camins i la seva adequació és clau per assegurar la 
vertebració de la comarca. 
 
 
ESTRATEGIA PA.06: INTEGRAR LES 
URBANITZACIONS IL·LEGALS 
 
Cal integrar les urbanitzacions il·legals i dotar-les de valor 
paisatgístic. Cal superar la discussió sobre la il·legalitat de les 
urbanitzacions no reglades, moltes d'elles anteriors a la 
democràcia i que queden en una situació d’al·legalitat que 
perjudica tant els seus habitants com el conjunt de ciutadans 
de la comarca: algunes d’elles poden ser millorades 
mitjançant la implantació d’equipaments supramunicipals, 
d’altres s’han de dotar d’ un mínim d'infraestructures i d’un 
tractament paisatgístic suficient, que s'hauran de fer de 
forma coordinada entre municipis. 
 
ESTRATEGIA PA.07: TREBALLAR LES VORES 
 
Cal un projecte dels límits dels nuclis urbans: la qualitat de 
l’entorn és un dels factors essencials per a la localització 
d’activitats econòmiques d’alt valor afegit, com ho és per la 
major qualitat de vida dels seus residents. L’accés als nuclis, 
els seus entorns, defineixen també la percepció que hom té 
de ciutats i pobles: de la seva qualitat en pot dependre la 
decisió de localitzar-s’hi d’una empresa o que el nucli es 
beneficiï en major o menor mesura de noves oportunitats. 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA PA.08: MILLORAR EL METABOLISME 
COMARCAL, DE LA DISSIPACIÓ A LA 
CIRCULARITAT  
 
El Garraf disposa d’una gran quantitat de recursos energètics 
locals –biomassa, vent, radiació solar- que no aprofita prou 
mentre gasta grans quantitats d’energia –i diners- per 
sostenir un metabolisme poc eficient, en edificacions no 
sempre ben aïllades i en un model de mobilitat basat en el 
cotxe. Les noves normatives legals, el preu creixent de 
l’energia i la sensibilitat ecològica de ciutadans i empreses 
aconsellen apostar per la renovació de les infraestructures 
energètiques, l’augment de l’estalvi i de l’eficiència 
energètica, la incorporació de les energies renovables i una 
gestió de residus que permeti valoritzar-los millor i retornar-
los ràpidament al cicle productiu.  A curt o mig termini 
esdevindran tots ells una font d’estalvi i de creació 
d’oportunitats laborals per a la comarca. 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA PA.09: GESTIÓ COMARCAL DELS SÒLS 
VACANTS: DOTAR D’UTILITAT LES RESERVES  
 
El boom immobiliari va acabar amb un munt d’edificis sense 
acabar, solars urbanitzats sense construir i terrenys 
“urbanitzables” sense urbanitzar que van canviar de mans 
dels quals els nous propietaris, sovint bancs, no en treuen cap 
profit. No sembla – ni fora desitjable- que a curt termini totes 
aquestes “reserves” es construeixin a curt ni a mig termini i, 
per tant, són un potencial a considerar en el 
desenvolupament de la comarca i en el seu model territorial. 
Es proposa obtenir-ne la cessió, encara que temporal, per a 
poder constituir un banc de sòls amb el qual poder articular 
accions i projectes que retornin a aquests terrenys la seva 
utilitat social. 
 
 
 
ESTRATEGIA PA.10: FOMENTAR UN TURISME AMB 
ARRELS  
 
Com a destí turístic madur el Garraf ha de capacitar-se front 
als destins turístics emergents, millorar la desestacionalització 
i diversificar-se per afrontar les crisis conjunturals dels 
diferents segments turístics.  
 
El patrimoni natural i cultural del Garraf, així com la qualitat 
de les seves infrastructures turístiques, és un recurs a 
desenvolupar per oferir-se als segments turístics emergents- 
el turisme actiu, el turisme de natura, el turisme d’esports, el 
turisme cultural, l’enoturisme i el turisme gastronòmic- però 
també per diversificar la oferta de cara al turisme de sol i 
platja, cada cop més desitjós d’activitats complementàries. La 
extensió del turisme a la comarca és una font d’oportunitats 
de negoci i de creació de llocs de treball, però també la 
possibilitat d’adquirir massa crítica per a serveis que són 
deficitaris només amb la demanda local, com per exemple 
alguns serveis de transport públic o serveis de salut. 
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08 PROXIMITAT 
 
Parlar de proximitat és parlar del caràcter dels assentaments 
urbans, analitzant-ne el seu capital cívic, la seva organització 
espacial i la seva capacitat d’integració i adaptació de les 
persones i les activitats quotidianes que aquestes realitzen.  
 
Partint de la detecció dels elements més senzills que 
configuren la vida quotidiana- la situació dels comerços 
alimentaris, de les farmàcies, de les escoles, dels llocs de 
treball- l’anàlisi de proximitat revela el caràcter dels diferents 
teixits urbans, permet comprendre quina capacitat té cada un 
d’aquests per donar resposta a les demandes socials més 
habituals ja sigui de comerç, d’equipaments, de disponibilitat 
de transport públic o bé d’ocupació. A mesura que la detecció 
es centra en elements de la vida urbana menys comuns 
(eixos comercials, equipaments culturals...) l’estudi de la 
proximitat permet revelar el pes de la centralitat i de la 
referència cívica, així com entendre com aquesta s’articula 
amb els habitants del territori per fer-ne un ús quotidià: com 
s’hi arriba?, l’accés en transport públic és fàcil i competitiu?, 
resulta més còmode accedir a un centre comercial de 
carretera que a un eix cívic urbà?   
 
La proximitat és un factor crític per al territori: en els darrers 
decennis la proximitat dels comerços, dels llocs de treball i 
dels serveis ha quedat sovint supeditada a nous models de 
ciutat més centrats en la dispersió dels teixits monofuncionals 
(per exemple, l’habitatge unifamiliar i el centre comercial de 
carretera). Aquest ús allargat del territori explica augments 
més que proporcionals en la demanda de la mobilitat privada, 
de la pol·lució ambiental, de consum de sòl, de consums 
energètics i materials, de sobrecost econòmic... però també 
de segregació social i aïllament espacial. La millora de les 
condicions de proximitat, en fi, esdevé crucial en un moment 
de canvi de model socioeconòmic, permet la millor articulació 
entre producció local i el consum local, confereix més 
oportunitats a la població i permet als habitants del territori 
establir nous vincles i noves xarxes relacionals per a la 
creació de noves activitats. 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals és més crític per “fer ciutat”, 
afavorir la vida cívica i apropar als col·lectius més dependents 
les oportunitats que la ciutat ofereix (“salari” urbà).  
 
Un cop grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, dissenyar 
els usos complementaris que poden anar associats a una 
parada de transport públic per millorar el contingut cívic 
d’aquest nou punt de centralitat i el seu atractiu pels 
habitants de la rodalia). El relat de l’anàlisi de coherència 
funcional s’acompanya d’un diagrama general que posa en 
relleu els principals elements definidors de la proximitat i de 
la seva articulació, així com d’un conjunt de gràfics que 
permeten identificar l’encaix de les propostes en el territori i 
les accions complementàries que requereixen. 
 
 
ESTRATÈGIA PR.01: REPENSAR ELS EQUIPAMENTS 
EN XARXA 
 
La societat contemporània demanda cada cop més 
equipaments més especialitzats i de major qualitat, i la 
participació pública en més àmbits mentre que els recursos 
públics s’escurcen. Programar els equipaments en xarxa a 
nivell de la comarca és aprofitar les economies d’escala que 
s’obtenen d’una major massa crítica sense haver de destinar 

més recursos i, per tant, ser capaços d’oferir serveis més 
especialitzats a la població, en particular els destinats a la 
formació, la innovació i la emprenedoria. Alhora, cal pensar 
en edificis més flexibles i “multitasca” per a ser viables i 
sostenibles i adaptar-se de forma constant als canvis. Cal 
avançar en la participació público-privada en la gestió i 
manteniment dels equipaments, no entesa com a concessió 
administrativa sinó com a suma d’esforços entre públics i 
privats per obtenir uns serveis de qualitat. 
 
 
ESTRATÈGIA PR.02: LIMITAR LA EXTENSIÓ 
URBANA COMPACTANT ELS NUCLIS URBANS MÉS 
CONSOLIDATS  
 
Després d’una època de gran extensió que ha comportat 
creixement poblacional i econòmic - però també augments 
més que proporcionals en la demanda de la mobilitat privada, 
de la pol·lució ambiental, de consum de sòl, de consums 
energètics i materials, de sobrecost econòmic- cal concentrar 
el creixement en els nuclis urbans més consolidats, a poder 
sobre sòls urbans a transformar, per a poder gaudir d’un 
territori més sostenible i resilient. 
 
 
ESTRATÈGIA PR.03: DOTAR DE CENTRES URBANS I 
SERVEIS A LES URBANITZACIONS  
 
Normalment la densitat de les urbanitzacions és molt baixa i 
sovint la qualitat de la urbanització és insuficient. Cal 
reformular aquests espais amb criteris d’eficiència social, 
ambiental i econòmica: disposar-hi uns petits centres 
d’activitat comercial i altres tipus de residència (diferent a la 
unifamiliar aïllada) permet introduir diversitat, afavoreix l’ús 
del transport públic i facilita la prestació de serveis als 
ajuntaments. Cal reduir costos en serveis, racionalitzar el 
transport públic i la recollida d’escombraries, afavorir 
l’accessibilitat als equipaments bàsics, reduir l’impacte 
ambiental motoritzat i recuperar part dels espais agroforestals 
“compromesos” com franges de protecció respecte d’incendis. 
 
 

 
ESTRATÈGIA PR.04: PACTE COMARCAL DE 
L’HABITATGE- REDUIR EL PES ESPECÍFIC DE LA 
SEGONA RESIDÈNCIA  
 
Malgrat la gran quantitat d’habitatges construïts en els 
darrers anys, l’accés a l’habitatge no és fàcil per a tothom. La 
exclusió de l’habitatge afecta a amplis col·lectius, com per 
exemple els joves, que són indispensables per a l’equilibri 
social de la comarca, per al desplegament de noves iniciatives 
econòmiques, la innovació, etc. 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 per evitar la exclusió de l’habitatge i 
les seves conseqüències, així com constituir un parc 
d’habitatge social que permeti respondre davant les 
necessitats més punyents. 
 
El Garraf disposa encara d’un ampli parc de segones 
residències les quals poden ser reconvertides en primeres 
residències. Aconseguir-ho implica un major cost en serveis i 
equipaments públics, però a canvi pobles i ciutats 
multipliquen les seves oportunitats amb els nous habitants. 
Cal donar prioritat a la “domiciliarització” (conversió de 
segones residències en residències habituals) per a tenir uns 
nuclis urbans més compactes i evitar noves extensions sobre 
un territori ja molt urbanitzat. 
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ESTRATÈGIA PR.05: ACORDAR UN MODEL 
COMERCIAL COMARCAL ADAPTAT AL MODEL URBÀ 
I TERRITORIAL  
 
Les noves directives i legislació comunitària i estatal 
tendeixen a la liberalització del comerç, tant en horaris com 
en localització, mida i format dels establiments. La capacitat 
regulatòria de la Generalitat es veu per tant disminuïda i 
queda en mans dels municipis articular les normatives 
urbanístiques suficients per a controlar la implantació de nous 
comerços de gran superfície als polígons d’activitats 
econòmiques o en els seus nuclis residencials. 
 
La defensa del comerç tradicional –de proximitat- queda per 
tant en mans del conjunt de municipis de la comarca, que 
poden optar per una estratègia conjunta de mallat comercial i 
protecció del comerç tradicional o bé per afavorir la 
implantació de mitjanes i grans superfícies comercials 
suburbanes. 
 
Però si bé els productes que es poden comprar poden ser 
semblants, el preu que paguem en termes de qualitat urbana 
són ben diferents: el comerç tradicional de proximitat “fa 
ciutat”, és un espai de relació social, afavoreix els productors 
locals i genera més ocupació de major qualitat per a més 
perfils laborals. 
 

 
 

ESTRATÈGIA PR.06: FOMENTAR EL “KM. 0” 
 
L’estratègia de proximitat o “km. 0” té per objectius millorar 
la  qualitat dels productes i serveis, millorar la eficiència del 
territori, augmentar-ne la diversitat, reduir la dependència 
externa banal, generar activitat econòmica i de nous llocs de 
treball i reduir els impactes ecològics. 
L’actual model productiu ha d’evolucionar cap a nous espais 
d’activitat econòmica que siguin dinàmics, més eficients i 
alhora serveixin per generar nous llocs de treball i promoure 
l’economia productiva. En aquest marc l’estratègia de “km. 0” 
obre noves oportunitats, nous llocs de treball i  promou 
l’economia de baix consum de carboni. Cal estendre 
l’estratègia “km. 0” a més sectors que l’alimentari, 
traslladant-lo a camps diversos com són la producció 
energètica o la gestió dels residus. 
 

 
 

 

ESTRATÈGIA PR.07: AUGMENTAR EL 
PROTAGONISME DEL LOCAL PER ADAPTAR-SE 
MILLOR AL GLOBAL  
 
Com a societat avançada, no podem esperar que les solucions 
ens vinguin de fora. Cal augmentar el protagonisme del local 
en el nou model de desenvolupament econòmic: el context 
actual de contracció de les economies locals i de desequilibri 
entre globalització i localització, la pèrdua de capacitat 
inversora de les administracions públiques i la volatilitat de la 
inversió privada externa recomanen afavorir els models de 
desenvolupament endògens, autocentrats i amb capacitat de 
mobilització de petita escala per alliberar el potencial dels 
territoris per crear ocupació. 
 
 

 
ESTRATÈGIA PR.08: ESTABLIR MECANISMES 
TERRITORIALS DE COMPENSACIÓ  
 
Cal  evitar la competència entre municipis i les ineficiències 
que se’n desprenen per a contribuir a la consideració del 
territori del Garraf com un sistema unitari en el qual cada part 
compleix una funció específica i complementària a les altres. 
Per tant és necessari disposar de mecanismes territorials de 
compensació – com ara un millor servei de transport públic, o 
el millor finançament dels petits municipis- per tal d’assegurar 
que els beneficis de les inversions públiques reverteixen en el 
conjunt de la població. 
 
 
 
ESTRATÈGIA PR.09: REFORÇAR LA CAPITALITAT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
La vocació metropolitana de la comarca es fa palesa en la 
quantitat de gent que diàriament es desplaça a Barcelona i, 
en general, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vilanova i la 
Geltrú ja disposa de serveis d’ordre metropolità que 
permeten augmentar el seu atractiu respecte del conjunt del 
Penedès Marítim i donar major cohesió i estructura a la 
“ciutat costanera” que s’estén del Vendrell a Sitges. 
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09 CONNECTIVITAT 
 
Quines capacitats es presenten en el territori de connectar 
habitants, teixits urbans, nuclis... tant en termes de 
desplaçaments físics com de relacions socials? A quines 
escales cal connectar-se?  
 
L’anàlisi de connectivitat fa referència tant a la connectivitat 
interna de la comarca com a la connectivitat externa, amb 
una tesi de fons ben clara: els territoris que no estan ben 
connectats físicament i telemàticament perden oportunitats 
en les economies de xarxa. L’anàlisi de connectivitat per tant 
permet fer una lectura de la relació entre la comarca i els 
grans nodes (aeroport, universitats...) i xarxes de referència, 
però també investiga l’accessibilitat més propera: la de la 
relació dels habitants amb les comoditats i potencialitats 
urbanes, la de l’apropiació del territori i la del sentiment de 
pertinença que se’n desprèn (desplaçar-se, anar a llocs 
diferents dins el seu veïnat, mantenir els vincles socials i 
crear-ne de nous...) 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre “mallar”, 
afavorir l’ús de la mobilitat ambientalment i econòmicament 
més responsable (a peu, en bicicleta, en transport públic) en 
el dia a dia i afavorir connexions eficients “en xarxa” amb 
territoris llunyans que permetin a la comarca ser un territori 
d’oportunitats.  
 
Un cop grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, repensar 
els encreuaments entre elements viaris per afavorir la 
seguretat de vianants i ciclistes). El relat de l’anàlisi de 
coherència funcional s’acompanya d’un diagrama general que 
posa en relleu els principals elements definidors de la 
connectivitat i de la seva articulació, així com d’un conjunt de 
gràfics que permeten identificar l’encaix de les propostes en 
el territori i les accions complementàries que requereixen 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÈGIA CN.01: APOSTES COMPARTIDES AMB 
ALTRES TERRITORIS: LA REGIÓ METROPOLITANA 
DE BARCELONA, L’ARC METROPOLITÀ I L’ÀMBIT 
PENEDÈS 
 
Cal fer una lectura “multiescalar” del model de 
desenvolupament territorial: si bé l’àmbit local és molt capaç 
d’afrontar els problemes i trobar solucions imaginatives, per 
raó del major coneixement i complicitat dels agents, el model 
de desenvolupament local no pot referir-se només a les 
realitats que passen estrictament dins dels límits 
administratius comarcals.  
 
El Garraf és una comarca amb una economia molt oberta, 
situada entre les dues majors conurbacions de Catalunya 
(Barcelona i Camp de Tarragona) amb les quals ha 
d’interactuar diàriament: cal desenvolupar especialitzacions 
intel·ligents en els sectors econòmics amb més capacitat de 
dinamització comarcal, basar el desenvolupament en el 
coneixement i la innovació, aplicar els principis de l’economia 
verda per a una indústria competitiva i adaptar la formació 
per a augmentar la ocupació, atraure talent a la comarca i, 
en la mesura del possible, retenir el propi talent donant-li 
sortida.  

 
El Garraf, i en general els municipis de l’Arc Metropolità han 
de poder participar en el procés de debat i decisió sobre el 
futur de l’Àrea Metropolitana; cal reivindicar el seu paper 
dinamitzador en el sistema metropolità, el qual depassa 
àmpliament l’àmbit administratiu de l’Àrea Metropolitana i, 
per tant tenir presència en el Pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
 
 
ESTRATÈGIA CN.02: ESTIMULAR LES ECONOMIES 
EXTERNES TERRITORIALS, PENSAR EN XARXA 
 
Les diferències entre el Garraf i les comarques veïnes han 
d’esdevenir valor singular i font de complementarietats i 
oportunitats creuades en el procés d’articulació de la Regió 
Metropolitana, de l’Àmbit Penedès i de la relació amb el 
Camp de Tarragona i del paper que els sistemes urbans hi 
han de jugar. Cal posar de manifest la riquesa i varietat dels 
sistemes urbans que conformen la Regió Metropolitana, i, en 
general, de les comarques més interrelacionades amb el 
Garraf Una diversitat que ha resultat de la situació 
geogràfica, la història i els tipus de dinàmiques urbanes de 
cadascun d’ells, de les qual en depèn la seva “vocació 
productiva”. Cal establir sinergies i complementarietats amb 
la conurbació central: Barcelona és l’únic motor possible i 
necessari de l’aglomeració amb dimensió suficient per 
permetre al conjunt del territori de la Regió Metropolitana de 
Barcelona assolir reptes de caràcter internacional i estar en el 
mapa del món.  El projecte metropolità ha de partir d’aquesta 
premissa i, al mateix temps, ha de ser solidari i compartit. 
 
 
ESTRATÈGIA CN.03: HOMOGENEITZACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES AMB LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
Cal una homogeneització infraestructural amb la RMB: 
l’abaratiment i igualament dels peatges de la C-32, la millora 
de la xarxa comarcal interna de carreteres, l’enllaç ferroviari 
Vilanova-Vilafranca i vertebrar el sistema de transport públic 
del Garraf. És important  integrar les grans infrastructures 
que funcionen com a barreres: C31, C32 i ferrocarril 
(soterrament del tren a Sitges i a Vilanova i la Geltrú). La 
situació econòmica actual, però, situa a un termini llunyà les 
noves inversions ferroviàries de la comarca. Mentrestant, cal 
insistir en la xarxa comarcal per a que les grans 
infraestructures no siguin canals per connectar els extrems, 
sinó xarxes per servir el territori que travessen. 
 
 
 
ESTRATÈGIA CN.04: VERTEBRAR EL TERRITORI 
AMB LES CARRETERES COMARCALS I LOCALS, 
APROPAR LES GRANS INFRAESTRUCTURES 
 
Cal convertir la xarxa viària d’alta capacitat en oportunitat per 
les xarxes locals de comunicacions, des de les carreteres 
locals fins a les xarxes de camins agrícoles. La disposició dels 
equipaments generals fins als locals pot definir noves o 
renovades xarxes que requereixen una nova interpretació en 
relació a les noves dinàmiques del territori. La definició de 
cada un dels models de xarxa és prioritari. La estructura 
agrària de la vinya i el seu sistema productiu i paisatgístic pot 
ésser referent en la estructuració de les xarxes territorials de 
camins i carreteres locals, atesa la presència i suficiència de 
xarxes d’alta capacitat per als recorreguts de major distància. 
La xarxa rodada comarcal de distribució precisa d'una malla 
més completa que possibiliti itineraris alternatius. 
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ESTRATÈGIA CN.05: MÉS TRANSPORT PÚBLIC  
 
L’aposta decidida pel transport públic és clau per a la millora 
del sistema urbà comarcal, integrant-lo com a territori i per a 
descongestionar el trànsit i gestionar una mobilitat més 
sostenible. 
 
El reforç de l’ús del transport públic és elemental per a 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. Per tal d’aprofitar l’augment 
poblacional –i, per tant, de demanda potencial- dels darrers 
anys cal ampliar la cobertura territorial i la cobertura 
temporal dels serveis urbans, i reforçar la freqüència dels 
serveis interurbans. En gran mesura el sistema de transport 
públic urbà i interurbà del Garraf funciona com a sistema 
d’aportació a la línia de Rodalies de Renfe, amb la qual cal 
coordinar els serveis per afavorir la major efectivitat del 
transport. 
Un canvi substancial en el repartiment modal de la mobilitat 
demanda anar més enllà del desplegament i millora de la 
oferta de transport públic. Cal acompanyar les mobilitats 
toves: disposar a prop de serveis i activitats quotidianes, 
millorar les xarxes de camins i de carreteres locals i 
comarcals, treballar i afavorir les intermodalitats (park-and-
ride, aparcaments per a bicicletes, parades de transport 
públic ben servides per comerç de proximitat, activitats, 
seguretat) , donar prioritat al transport col·lectiu- a carreteres 
afavorir la seva circulació i incorporació, a ciutat dotar-lo de 
carril-bus, : és paradoxal que les quotes altes de transport 
públic només es donin en els recorreguts més llargs! 
(Barcelona i Tarragona). 
 
ESTRATÈGIA CN.06: ESTABLIR NOVES 
CENTRALITATS VORA EL TRANSPORT PÚBLIC 
D’ALTA CAPACITAT 
 
Cal fer progressar les estacions de tren i els seus entorns cap 
a espais intermodals i d’activitat doncs són punts de 
referència per a la mobilitat quotidiana de la zona. La manca 
d’un aparcament suficientment dimensionat i acondicionat, 
l’absència de servei per a bicicletes, la manca d’accessibilitat 
més diàfana i segura, [la manca d’atractiu d’alguns entorns 
que són, i seran cada cop més, porta i per tant “primera 
impressió” dels nuclis urbans] són deficiències evidents a 
resoldre. Cal aprofitar la futura implantació d’estacions de 
ferrocarril a Sant Pere de Ribes i Canyelles per a crear noves 
centralitats i intentar densificar els nuclis. 
 
 
 
 
ESTRATÈGIA CN.07: ESTENDRE LES XARXES I 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AL CONJUNT 
DE LA COMARCA 
 
Cal avançar en la implementació de xarxes de 
telecomunicacions en la comarca sense perill d’interrupció 
(fibra òptica, ADSL, antenes de telefonia mòbil 4G) doncs són 
essencials no només per a la immensa majoria d’activitats 
econòmiques i llars, sinó que es fan imprescindibles per al 
desenvolupament de serveis en llocs cada cop més remots, 
com per exemple en els serveis turístics vinculats al turisme 
de natura. 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÈGIA CN.08: FOMENTAR EL TEIXIT SOCIAL, 
CULTURAL I ECONÒMIC DE LA COMARCA 
 
La millora de les perspectives de la majoria dels sectors 
econòmics de la comarca, tant si són madurs com emergents, 
depenen de la capacitat dels agents  d’establir relacions i 
contactes. Es proposa teixir xarxes de relació, de “confiança 
mútua” entre PIMES i PIMES i aturats. Els medis públics 
haurien de centrar els seus esforços en dotar a empreses i 
treballadors d'aquelles eines que per la seva mida els costa 
més d'aconseguir (internetizació, formació específica- 
idiomes, internet-, nous mercats, innovació) i procurar 
afavorir dinàmiques cluster  i de localització entre les PIMES. 
 
 
 
ESTRATÈGIA CN.09: INCUBADORES 
ECONÒMIQUES, SOCIALS I CULTURALS 
 
Cal estendre el concepte d’incubadora “d’empreses” al 
conjunt d’equipaments culturals i educatius (Biblioteques, 
Centres Cívics, Educació Primària i Secundària, Instituts de 
Formació Professional, Universitat), doncs la “innovació” és un 
procés d’aprenentatge de caràcter col·lectiu que té lloc en 
entorns concrets i determinats. Depèn de la transmissió de 
coneixement tàcit i de les interdependències. Afavorir la 
innovació social empoderant les persones: les innovacions 
socials capaciten la societat per innovar i guanyaran 
importància en el futur. 
 
 
 
 
ESTRATÈGIA CN.10: AL PORT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ  
 
Acordar amb la Generalitat de Catalunya un Pla Director per 
al Port de Vilanova i la Geltrú  que permeti desenvolupar 
millor les seves potencialitats turístiques, comercials i com a 
Estació Nàutica de referència del sud de la  marca turística 
“Costa Barcelona”.
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10 COMPETITIVITAT 
 
Competitivitat interroga el territori en relació a la seva 
capacitat de potenciar la seva singularitat i identitat en el 
desenvolupament de les activitats productives (vocació 
productiva) i procura entendre com la organització urbana i 
territorial indueix efectes de guanys i pèrdues d’eficàcia 
econòmica. Es tracta de delinear les grans malles de la 
ordenació de l’activitat econòmica, més o menys conscients, 
per tal de poder-les pensar en conjunt amb altres 
determinants de l’organització urbana i territorial. Per intentar 
representar el funcionament econòmic territorial s’analitzen 
tres grans perspectives:  
 
_ els nodes d’excel·lència territorial, és a dir, els referents per 
a l’activitat econòmica de la qual en són motors, espais de 
concentració de la innovació i seu de les activitats més 
específiques i de major valor afegit. 
 
_ la localització dels grans sectors econòmics; s’identifiquen 
les àncores –o peces de referència- per a impulsar la creació 
de filières (activitats en cadena per a maximitzar localment el 
valor afegit) 
 
_ la presència de la població activa sobre el territori i els 
espais de referència que poden activar a través de l’atracció 
d’aquesta la massa crítica necessària per a la implantació de 
noves activitats. 
 
En el capítol es recullen les accions, projectes i propostes el 
desenvolupament de les quals ha de permetre reforçar la 
competitivitat de localització en el territori, afavorir la 
implantació de noves activitats més denses en coneixement i 
en ocupació  (ateses la escassa disponibilitat de sòl per a 
activitats econòmiques i del cost relativament alt dels factors 
de localització tradicionals) i reflexionar sobre les oportunitats 
que confereix el territori per diversificar l’estructura 
productiva i retenir el valor afegit.  
 
Un cop grafiades les accions, projectes i propostes l’anàlisi de 
coherència funcional permet revelar aquelles accions 
complementàries que es fan necessàries per a la bona 
articulació de conjunt de les primeres (per exemple, qualificar 
el paisatge urbà de la Via Europa i de la Rambla del Garraf 
per afavorir-hi la vida cívica i, per tant, resultar un espai més 
atractiu per a la localització d’espais d’oficines per a les noves 
activitats productives). El relat de l’anàlisi de coherència 
funcional s’acompanya d’un diagrama general que posa en 
relleu els principals elements definidors de la competitivitat i 
de la seva articulació, així com d’un conjunt de gràfics que 
permeten identificar l’encaix de les propostes en el territori i 
les accions complementàries que requereixen. 
 
 
ESTRATÈGIA CM.01: GOVERNAR LES 
COMPLEMENTARIETATS, AFIRMAR LA 
SINGULARITAT 
 
La governança  comarcal ha d’assumir una perspectiva 
multiescalar del desenvolupament: cal superar les visions 
centrades en els límits administratius i adoptar criteris de 
geometria variable per aplegar la massa crítica suficient que 
permeti el desenvolupament efectiu de les iniciatives. 
S’han de fomentar les interaccions i complementarietats entre 
els municipis de la comarca, amb la Regió Metropolitana, Arc 
Metropolità i àmbit Penedès; cal, nogensmenys, afirmar la 
singularitat de cada municipi per a que el territori del Garraf 
s’integri com a sistema funcionalment solidari en el qual cada 
part compleix una funció específica i complementària a les 
altres. 

 
ESTRATÈGIA CM.02:  ESTIMULAR LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA PARTICIPACIÓ 
PÚBLICO-PRIVADA 
 
Cal adaptar la governança per a encarar la creixent 
complexitat dels problemes i les realitats territorials,  afavorir 
l’enfortiment del capital relacional i integrar la participació 
ciutadana en els nivells de govern. S’han d’adequar els 
instruments de desenvolupament local per incorporar la 
innovació, el lideratge, la governança i l’aprenentatge 
col·lectiu: la qualitat dels instruments influeix en l’èxit de les 
polítiques d’intervenció territorial. Les organitzacions 
intermèdies tenen funcions econòmiques, però també de 
lideratge i governança: cal implicar la iniciativa privada en 
consorcis público-privats per a assegurar la implicació dels 
agents en el projecte. 
 
 
ESTRATÈGIA CM.03: XARXES D’INNOVACIÓ  
 
Apostar per la innovació com a eix transversal en el 
desenvolupament econòmic comarcal: la R+D és encara 
excepcional per a la majoria de les empreses del Garraf, fet 
que s'explica perquè gran part de les activitats econòmiques 
vinculades a la indústria són de tecnologia mitjana-baixa i 
baixa i les vinculades al sector de serveis són de coneixement 
baix. Val a dir, però, que tant per treure partit de les 
potencialitats del Garraf com pels riscos de deslocalització pel 
baix valor afegit d'algunes activitats és prioritari prendre 
accions que puguin afavorir o incrementar les activitats de 
R+D. Seria convenient que empresaris, treballadors i 
especialistes en els sectors econòmics corresponents 
analitzessin els canvis sectorials i en fessin prognosi, per tal 
d'establir si és viable establir programes de R+D conjunts 
d'empreses amb la col·laboració de centres de recerca i 
universitat. 
La innovació és un procés d’aprenentatge de caràcter 
col·lectiu que té lloc en entorns concrets i determinats: cal, 
per tant, “construir xarxa” per tal d’afavorir la interacció del 
talent –social, cultural i econòmic- a la “xarxa d’equipaments 
comarcals”. 
 
ESTRATÈGIA CM.04: FORMACIÓ A TOTES LES 
EDATS 
 
La demanda de formació continuada, la necessitat 
d’incorporar noves aptituds per entrar en el mercat del treball 
(coneixement de l’anglès, ofimàtica), la capacitació 
professional per aturats que han de canviar de sector 
econòmic, la demanda creixent de formacions molt 
especialitzades per part de les empreses defineixen un 
escenari en el qual la formació a totes les edats i nivells 
passarà a ser un fet cada cop més quotidià. Cal estimular les 
universitats, centres de formació i empreses a 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. 
Però el que pot constituir un fet distintiu de la comarca és 
l’aposta per la formació i desenvolupament del talent a les 
edats pre-universitàries, doncs necessàriament molts dels 
estudiants del Garraf cursaran els seus estudis superiors fora 
de la comarca i, per tant, en la mesura en que decideixin 
muntar les seves empreses en el futur poden trobar atractiu 
fer-ho a casa. Quins equipaments, laboratoris... necessitarien 
les escoles de primària i instituts per afavorir talent i 
innovació? Existeix una xarxa comarcal d’equipaments- 
diferenciats, especialitzats- que potenciï la creativitat? Cal 
instituir un sistema de beques, ajuts, premis... per potenciar 
el talent local? 
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ESTRATÈGIA CM.05: ATRAURE INVERSIONS DE 
VALOR AFEGIT, LA ESPECIALITZACIÓ 
INTEL·LIGENT DE LA COMARCA 
 
Cal repensar el model de desenvolupament de la comarca: 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: les dificultats de la comarca 
en localitzar noves activitats econòmiques la fan depenent de 
les dinàmiques externes del mercat de treball. 
 
Cal aprofitar el fet que el nivell de formació de la comarca 
sigui més alt que el de les comarques veïnes, i per tant 
desenvolupar especialitzacions intel·ligents en els sectors 
econòmics amb més capacitat de dinamització comarcal: 
impulsar el coneixement i la innovació en els sectors 
econòmics amb més capacitat de dinamització comarcal, 
impulsar els principis de l’economia verda per a garantir la 
competitivitat de la indústria, fomentar programes de 
formació especialitzada entre centres educatius i empreses. 
 
Les majors dificultats del Garraf per localitzar activitat 
econòmica en proporció al creixement de la població s’han 
explicat tradicionalment pel difícil accés en carretera previ a la 
construcció de les autovies (tot i així, el preu del peatge de la 
C-32 és molt alt) i per la poca disponibilitat de sòl, urbanitzat 
i urbanitzable, per a activitats econòmiques. D’altra banda 
operadors locals consideren que l’stock de naus i polígons 
d’activitat econòmica és poc atractiu en relació al seu preu –i 
en definitiva poc competitiu en relació al seu entorn. 
 
Cal preguntar-se si l’àmbit territorial és suficient com per 
abordar aquesta problemàtica o cal considerar-la, com a 
mínim, en el conjunt de l’Àmbit Penedès (Alt i Baix Penedès, 
Anoia i Garraf). D’altra banda, atesa l’escassetat de sòl i la 
dificultat de programar-ne i urbanitzar-ne més, es suggereix 
que les administracions locals juntament amb Incasol millorin 
les perspectives de localització de noves empreses a través de 
la constitució d’un patrimoni públic de sòl i naus industrials de 
lloguer a preus inferiors als de mercat. 
 
ESTRATÈGIA CM.06: GESTIÓ CONJUNTA DELS 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PER 
DENSIFICAR L’ACTIVITAT I GENERAR URBANITAT  
 
Es proposa densificar l’activitat als polígons existents- 
activitats i tipologies més intensives en l’ús del sòl, major 
intensitat urbana, major densitat de coneixement i 
interactivitat, imatge menys genèrica, espais més 
reconeixibles, més fàcilment servibles i accessibles en 
transport públic. L’atractiu urbà és clau tant per la millora de 
la generació d’oportunitats de la població local: construeix 
xarxa, millora l’accés dels productors locals, afavoreix la 
hibridació i la innovació, redueix els consums menys eficients. 
Però és també de forma creixent un reclam per a la 
localització d’activitats d’alt valor afegit doncs els treballadors 
més qualificats tendeixen a demandar “qualitat urbana”- 
lleure, habitatges, formació, interacció- a l’hora de fixar la 
seva residència (factors soft i org de competitivitat). 
 
L’augment de l’atractiu urbà es pot concretar en millorar allò 
que és distintivament urbà: el reforç del comerç cívic, la 
millora dels espais públics- més centrats en afavorir vianants, 
bicicletes, transport públic -, el reforç de la xarxa de transport 
públic, facilitar l’accés als eixos comercials i cívics 
(aparcaments); dinamitzar la transformació dels teixits 
urbans en remodelació; ampliar els horaris i millorar la 
interacció amb el públic dels equipaments locals; planificar 
actes i afavorir el teixit associatiu de ciutats i pobles; treballar 
les vores dels nuclis urbans i endreçar la perifèria.  En 
definitiva es tracta de comprometre’s amb el dia a dia de les 
ciutats i pobles, amb la seva vitalitat distintiva. 
 

ESTRATÈGIA CM.07: IMPULSAR LA 
REINDUSTRIALITZACIÓ 
 
La tendència a la terciarització de l’Arc Metropolità (i, en 
conjunt, de la Regió Metropolitana)  esdevé un problema 
estratègic a solucionar conjunt a tota la economia espanyola: 
cal augmentar la capacitat competitiva industrial per 
compensar la balança d’importacions. 
 
Cal destacar la importància de l’orientació econòmico-
territorial de la política industrial, de les infrastructures per la 
connexió de pols i la millora de les xarxes transversals, les 
polítiques de sòl adreçades a l’economia i foment de 
l’economia del coneixement. 
 
Cal  definir una política industrial conjunta per fomentar 
l’atracció d’ indústries amb un elevat valor afegit, sense 
deixar de banda les indústries més tradicionals ja presents. 
S’ha d’accelerar la transició a l’economia verda: el món local 
reuneix experiència, recursos i capacitat de concertació per 
concretar la dinamització de l’economia verda; estimular la 
economia circular: de cara a afavorir, ni que sigui inicialment 
de manera demostrativa, la possible industrialització a través 
de les tres “R”, analitzar si els residus generats poden ser 
utilitzats per terceres activitats. 
 
 
 
ESTRATÈGIA CM.08: RENOVAR ELS SECTORS 
ECONÒMICS MADURS  
 
Cal fomentar la innovació en els sectors tradicionals , així 
com obtenir avanços en la qualitat de les infraestructures i en 
els actius públics dedicats als sistemes de producció 
industrial locals existents i potencials, per encarar de forma 
més efectiva el desafiament de les noves indústries dels 
països emergents. Cal impulsar la internacionalització de les 
empreses i ajudar-les en l’exportació dels seus productes; cal 
així mateix afavorir la cooperació  entre empreses per “sortir” 
del Garraf. 
 
 
ESTRATÈGIA CM.09: IMPULSAR ELS SECTORS 
ECONÒMICS ESTRATÈGICS  
 
Cal desenvolupar preferentment els projectes estratègics de 
comarca.  
 
El Parc Tecnològic Sòcio-sanitari de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú reforçarà la relació entre UPC- càtedra 
d'accessibilitat, Neàpolis i empreses locals TIC per al 
desenvolupament de les TIC aplicades a la dependència. 
 
 
ESTRATÈGIA CM.10: ACTIVAR LA OCUPACIÓ  
 
Des de la perspectiva territorial, l’activació de l’ocupació es 
centra en dos aspectes: d’una banda, la necessitat de 
promoure un teixit acollidor per incorporar al mercat laboral a 
molts aturats  que treballaven fora de la comarca 
(aproximadament el 50%) i que, per tant, no tenen una xarxa 
de contactes local per reincorporar-se al món laboral. D’altra 
banda, el desplegament dels potencials territorials (turisme, 
construcció i instal·lacions vinculades a l’estalvi i la eficiència 
energètica i a la rehabilitació, sector agrari i agroalimentari), 
permeten reincorporar al món laboral perfils amb més 
dificultats d’inserció i promoure l’activitat econòmica de la 
comarca per augmentar-ne el teixit empresarial, atesa la seva 
baixa autocontenció laboral i comercial. 
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11 VALORACIONS DELS AGENTS A LES 
ESTRATÈGIES, ACCIONS I PROJECTES 
PROPOSADES  
 

 
El dijous 12 de juny de 2014 fou convocada la segona Taula 
de Debat d’agents socials i econòmics del Garraf, on foren 
convocats els mateixos participants que a la primera Taula de 
Debat. 
 
El debat fou estructurat en cinc blocs, els quals constaven 
d’una introducció breu per part dels autors del present treball, 
continuat per intervencions dels agents que valoraven les 
estratègies, accions i projectes seleccionats en cada bloc. 
 
Els cinc blocs desenvolupats foren, d’acord amb l’estructura 
del document presentat prèviament als participants: 
 
_ Governança comarcal 
_ Paisatge 
_ Proximitat 
_ Connectivitat 
_ Competitivitat 
 
En els blocs introductoris es resumien les idees, estratègies, 
accions i projectes referents a cada un dels aspectes, d’acord 
amb l’exposat en els capítols previs del present document. A 
continuació, en format d’acta, es recullen les valoracions dels 
participants: 
 
Francesc López, arquitecte, en nom de la CUP i 
UM9 
 
Francesc López mostra desacord amb el plantejament del 
document atès que no es tracta d’un document executiu; en 
tant que desenvolupa els Acords pel Desenvolupament 
Econòmic del Garraf de març de 2012, que no són 
instruments contemplats per llei, el desplegament dels 
objectius depèn només de la voluntat dels agents. Considera 
per tant que el document és voluntarista, però fluix, i voldria 
una formulació documental que vinculés de forma efectiva 
administracions i agents. En la línia de desenvolupar un 
document normatiu enlloc del present Pla, F. López reclama 
que s’analitzi  la possibilitat d’acordar a nivell comarcal els 
creixements urbanístics, fins i tot analitzant la possibilitat de 
fomentar “decreixements” i treure activitats presents.  
 
En quant als continguts, Francesc López considera que no és 
correcte que en el document no es faci cap referència al 
procés sobiranista, ateses les repercussions que aquest pot 
tenir en la reorganització territorial i en les noves relacions, 
assignacions i competències de les administracions a l’horitzó 
2020. D’altra banda considera que no s’entra en prou detall 
en el debat de l’organització territorial, el paper de la 
Vegueria Penedès, en la petita influència que té la comarca en 
la Regió Metropolitana de Barcelona tot i formar-ne part. Així 
mateix adverteix sobre els perills de regressió que suposa la 
reorganització administrativa impulsada pel Govern Central, 
que reduirà les competències dels municipis i la seva 
capacitat de tutela sobre el territori; com a resultat de 
l’esmentada modificació legal els ajuntaments perdrien 
control sobre les activitats que es realitzen en el medi i sobre 
la fiscalitat, en definitiva desprotegint-se el territori i per tant 
no tenint-se en compte elements de garantia de futur del 
país. 
 
Demana que en el contingut del document s’esmenin algunes 
errades trobades en relació a topònims, particularment pel 
que respecta al nucli de Ribes i que es substitueixi el topònim 
“Serra de Parenys” per “Colls-Miralpeix”. 

 
 
 
 
 
En quant als objectius presentats, considera que no és 
correcte fomentar les activitats d’alt valor afegit doncs opina 
que no generen ocupació; per tant, considera que les 
mesures proposades en el present document en relació a 
l’activació de l’ocupació no estan correctament enfocades. 
 
Enric Garriga, director del Consorci dels Colls-
Miralpeix 
  
Enric Garriga exposa que en l’actualitat l’Espai Protegit Marí 
no és una Reserva Marina, tot i que valora positivament la 
proposta continguda en el document de que s’avanci en la 
protecció d’aquest espai. 
 

Francesc López, arquitecte, en nom de la CUP i 
UM9 
 
Francesc López exposa que en relació a l’ordenació 
urbanística de la comarca és necessari aprovar una moratòria 
per a noves actuacions urbanístiques, atès que tirar endavant 
noves actuacions urbanístiques és temerari. Cal, així mateix, 
abordar la possibilitat de regressió en actuacions 
urbanístiques programades i, fins i tot en determinats casos 
desclassificar sòl urbà. 
 
Considera essencial la protecció efectiva del paisatge i dotar 
d’unes infraestructures mínimes a les urbanitzacions il·legals, 
actuació que entén només pot fer-se de forma coordinada a 
nivell comarcal. 
 
Queti Vinyals,  representant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Vilanova i la Geltrú 
 
Queti Vinyals valora positivament el document en conjunt i en 
particular els aspectes que fan referència a la millor integració 
amb les comarques del Penedès històric- xarxa de camins, 
enoturisme, reserva marina. Cal apostar per la revitalització 
de la comarca reconeixent el territori i el seu ADN compartit 
amb el conjunt del Penedès.  
 
Comparteix la necessitat de dotar d’infraestructures a les 
urbanitzacions il·legals i d’acordar una moratòria urbanística a 
nivell comarcal, evitar el creixement de les urbanitzacions, 
prioritzar les actuacions en adequar el que ja és present. 
 
 
Enric Garriga, director del Consorci dels Colls-
Miralpeix 
 

Enric Garriga demana que es desenvolupi a nivell de la 
comarca una dinàmica de governança compartida en la 
protecció dels espais lliures per tal de restar discrecionalitat 
municipal. Així mateix demanda actuacions dirigides 
específicament a la protecció dels sòls agrícoles. 
 
 

 
Queti Vinyals,  representant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Vilanova i la Geltrú 
 
Queti Vinyals insisteix en la importància d’aprofitar millor els 
recursos locals i en particular el sòl agrari, destacant l’interès 
de desenvolupar l’estratègia de millora del metabolisme 
comarcal. 
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Salvador Garreta, tècnic de l’Ajuntament d’Olivella 
 
Salvador Garreta destaca que a Olivella les urbanitzacions són 
el nucli urbà i que, per tant, cal ajustar les estratègies 
generals a les particularitats del seu municipi. 
 

Queti Vinyals,  representant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Vilanova i la Geltrú 

 
Queti Vinyals recalca la importància de la qüestió del “salari 
urbà” i demana insistir més en  la formació,  en les 
universitats i en la sanitat pública. 
 
Albert Rodriguez, representant de Comissions 
Obreres a les comarques del Penedès 
 
Albert Rodriguez recalca la importància de definir un model 
comercial unitari per al conjunt de la comarca. 
 
Marta Verdejo, regidora del PSC a Olivella 
 
Marta Verdejo demanda un debat en profunditat sobre la 
mobilitat a la comarca considerant els aspectes de proximitat 
i, per tant, poder arribar a peu als recursos -serveis bàsics i 
equipaments. Destaca la importància de la mobilitat com a 
factor del metabolisme de les urbanitzacions; cal, per tant, 
dotar-les de centralitat i serveis mínims. 
 
Carles Llop, dr. arquitecte urbanista  
 
Carles Llop apunta la possibilitat d’avançar en la protecció del 
paisatge i del sòl agrari desenvolupant les propostes 
contingudes en el document- com el Parc Agrari del Garraf, la 
Carta del Paisatge, la Reserva Marina- accions per les quals 
caldria constituir pactes entre els agents i redactar i desplegar 
els corresponents instruments urbanístics i de gestió. En 
relació a la millora de les urbanitzacions il·legals remarca la 
importància d’establir mecanismes de mutualització entre el 
sector privat i el sector públic. 
 
Enric Garriga, director del Consorci dels Colls-
Miralpeix 
 
Enric Garriga expressa la seva preocupació en relació a les 
propostes de desenvolupament de noves infraestructures i el 
conflicte present entre la connectivitat de les persones i la 
connectivitat ambiental. Reclama doncs la màxima cura en 
l’avaluació dels impactes ambientals de les obres que s’hagin 
de fer en la millora de les infraestructures i posa en dubte la 
necessitat de fer-ne de noves, en particular pel que fa a la 
línia ferroviària orbital. 
 
Salvador Garreta, tècnic de l’Ajuntament d’Olivella 
 
Salvador Garreta reclama que es pensin mecanismes de 
transport i mobilitat amb estàndards diferents per tal de 
poder oferir solucions als nuclis de menor densitat. Cal 
considerar, així mateix, els efectes derivats de l’envelliment 
de la població. 
 
Carles Llop, dr. arquitecte urbanista 
 
Carles Llop exposa els avenços en la gestió de la mobilitat de 
la ciutat de baixa densitat a França, on es treballa via internet 
en mecanismes d’autogestió de la mobilitat ajudant a 
organitzar microxarxes entre veïns, compartir vehicle i 
transport a demanda. Cal doncs ampliar els mecanismes de 
mobilitat, que compatibilitzin des de les solucions més micro 
fins a la dedicació exclusiva de carrils per a busos d’alta 
capacitat. 

Albert Rodriguez, representant de Comissions 
Obreres a les comarques del Penedès 
 
Albert Rodriguez proposa que s’insisteixi en el desplegament 
del Pla en solucions per a la població jove i es treballi en 
afrontar  l’envelliment de la població.  
 
Jordi Mas, regidor de CIU a Sitges 
 
Jordi Mas recalca la importància del talent en el futur 
desenvolupament de la comarca i proposa que la retenció del 
talent local i l’atracció del talent forani esdevinguin elements 
distintius de la comarca. 
 
Francesc Rica, representant d’UGT al Penedès 
 
Francesc Rica reclama que es disposi a nivell comarcal de 
major i millor informació sobre la situació del teixit 
empresarial, com es manté i quines dificultats se li presenten 
per a poder ser més àgils. 
 
D’altra  banda destaca que l’ injecció i fundició de l’ alumini és 
la indústria fonamental de la comarca i, per tant, proposa la 
possibilitat d’establir una estratègia de “cluster” a l’entorn de 
la tecnologia de l’alumini. 
 
Enric Garriga, director del Consorci dels Colls-
Miralpeix 
 
En relació al desenvolupament turístic de la comarca Enric 
Garriga proposa recuperar amb visió de futur les antigues arts 
i oficis marítims; incloure l’empresa del mar, la navegació a 
vela, goletes i kàiaks en el foment de l’ecoturisme. 
 
Albert Rodriguez, representant de Comissions 
Obreres a les comarques del Penedès 
 
Albert Rodríguez considera que cal donar major importància al 
sector cultural de la comarca com a factor de competitivitat. 
 
Salvador Garreta, tècnic de l’Ajuntament d’Olivella 
 
Salvador Garreta, d’acord amb Enric Garriga, reclama major 
presència del sector nàutic en el desenvolupament turístic de 
la comarca. 
 
Ramon Llena, tècnic de Node Garraf 
 
Ramon Llena proposa incorporar al Pla instruments de foment 
de l’economia social i cooperativa, atesa la seva creixent 
importància en l’economia comarcal i la seva capacitat 
d’inclusió social. Amb la intervenció d’altres participants, 
s’anima a que en el contingut del Pla s’incorpori la 
“connectivitat cooperativa”, es relacioni el món cooperatiu 
amb les urbanitzacions, s’analitza la possibilitat de fomentar 
“bancs del temps”, incloure “monedes locals” en el model de 
desenvolupament local de la comarca. 
 
Salvador Garreta, tècnic de l’Ajuntament d’Olivella 
 
Salvador Garreta proposa recuperar antigues pràctiques de 
transport en la definició del model comarcal de mobilitat per a 
reduir la intensitat de la mobilitat privada. 
 
Representant del Col·legi d’Arquitectes 
 
S’anima a que en la definició del Pla s’incorpori la reutilització 
de les antigues pedreres i fàbriques de ciment de la comarca, 
avaluant diferents usos. 
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Albert Rodriguez, representant de Comissions 
Obreres a les comarques del Penedès 
 
Albert Rodriguez demanda que el Pla es doti de força legal i 
règim sancionador per a garantir l’aplicació de les mesures 
que hi siguin incorporades; cal doncs establir una agenda de 
les actuacions i dotar-lo pressupostàriament. 
 
Enric Garriga, director del Consorci dels Colls-
Miralpeix 
 
Enric Garriga demana la executivitat del Pla per a que sigui 
incorporat als programes d’actuació municipal dels futurs 
governs locals. 
 
Marta Verdejo, regidora del PSC a Olivella 
 
Marta Verdejo proposa que es treballin en profunditat els 
elements de complementarietat entre els municipis en la 
definició del Pla. 
 
Amb posterioritat a la celebració de la Taula de Debat 2 
s’oferia la possibilitat als participants de fer aportacions via 
telemàtica a la direcció electrònica plagarraf@ccgarraf.cat. 
Fins el 15 de Juliol de 2014, data de tancament del present 
capítol, es va rebre una comunicació: 
 
Francesc Xavier Pascual Valldosera, arquitecte 
 
Francesc Xavier Pascual Valldosera considera interessant 
incloure una planificació del sistema de gestió del Pla de 
desenvolupament amb dates, organismes, entitats... per a 
poder-ne avaluar el seguiment, evolució, modificacions, 
resultats (auditoria). 
 
Proposa que es creïn taules de debat centrades en temes 
concrets segons la prioritat o necessitats per a poder perfilar 
projectes i accions. 
 
Recomana que moltes de les propostes siguin revisades 
segons la conjuntura social i econòmica de cada moment. 
 
Estima que cal reforçar els centres virtuals en xarxa on es 
pugui accedir a tota la informació i comunicació del territori. 
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12   CONCLUSIONS 
 
 
 
OBJECTIUS 
 
El present treball és fruit del Conveni sotscrit entre el Consell 
Comarcal del Garraf i el Departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Té per objecte de desenvolupar els aspectes 
territorials continguts en els Acords pel Desenvolupament 
Econòmic del Garraf de març de 2012 com a part del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020. 
 
L’actual conjuntura social i econòmica, les restriccions 
financeres de les administracions, la inoperància de moltes 
eines urbanístiques per falta de demanda i la emergència de 
nous models de desenvolupament social i econòmics locals  
en relació al nou paradigma de la globalització configuren un 
marc complex en el qual actuar;  cal per tant repensar en 
profunditat la forma d’abordar un procés de planificació amb 
voluntat de ser àgil i útil i que procuri centrar-se en els 
elements més nodals i transversals de les problemàtiques i 
potencials territorials. 
 
El document es posa per objectius: 
 
_ Aprofundir en el coneixement de les problemàtiques 
comarcals;  
_ Aprofundir en el coneixement de les propostes que 
sorgeixen dels agents locals; 
_ Avançar en la diagnosi compartida dels reptes que ha 
d’encarar la comarca; 
_ Contribuir a assenyalar aquelles iniciatives, estratègies, 
accions i projectes que per la seva capacitat més transversal 
han de facilitar i permetre el desplegament d’aquelles 
realitats que es volen presents a la comarca. 
 
El document s’estructura com a diàleg entre fonts 
documentals, anàlisi territorial i participació ciutadana, tenint 
molt present la necessitat d’implicar els agents socials i 
econòmics i administracions locals per a que les propostes 
recollides en el present document esdevinguin una eina útil 
en la concertació comarcal. 
 
CONSTRUIR UN PLA PER ESTRATÈGIES 
 
Probablement la idea que millor resumeix el mètode de treball 
adoptat és la de passar del model a l’estratègia. 
Tradicionalment en la planificació s’ha tendit a “modelitzar” 
una realitat- és a dir, definir-la de forma simplificada segons 
uns interessos sectorials o disciplinars concrets- per tal de 
proposar uns nous elements com per exemple carreteres o 
equipaments. Aquest model de planificació, d’adalt abaix, és 
molt costós en temps i diners, no implica les bases locals i en 
moments com els actuals difícilment s’arriba a implementar. 
Per contra la planificació des de l’estratègia s’aborda d’abaix 
adalt i, per tant, és menys costosa en temps i diners i implica 
necessàriament a les bases locals. L’estratègia es concreta en 
una doble vessant: en la del projecte, més que no pas la del 
pla, com a realitat necessàriament molt més acotada però 
sovint més diversa que ajuda a transformar molt més 
ràpidament una realitat, i la vessant de la participació, de la 
implicació dels agents, de la qual sempre depèn l’èxit de 
l’estratègia.  La dificultat de la planificació per estratègies rau 
en que cal establir mecanismes de participació, control i 
coordinació suficients  que permetin garantir que les 
estratègies que s’implementin encaixin bé en el conjunt i no 
perjudiquin a tercers. 
 

En conseqüència, el model de desenvolupament local “d’abaix 
adalt” ha de considerar la importància de la singularitat i 
empenta dels agents locals en la seva definició, que ja no pot 
ser per seriació o imitació; ha de basar-se molt més en la 
força de les iniciatives locals (o vocació productiva) que no 
pas en l’arribada d’una gran inversió exterior; es fonamenta 
en una idea de creixement econòmic que no passa per tenir 
més de tot (cases, cotxes, equipaments) sinó per articular 
molt millor el que ja és present, treure més partit del capital 
físic, social, econòmic, cultural, etc; es tracta de ser capaços 
de donar prioritat a allò que fem millor i establir relacions en 
xarxa de geometria variable amb altres territoris i empreses 
per resoldre els problemes de competitivitat local 
(especialització intel·ligent). En definitiva, no existeixen 
“receptes” sinó que cal pensar en fer un vestit a mida en 
relació als potencials i problemàtiques de la comarca. 
 
PROBLEMÀTIQUES A AFRONTAR 
 
El Pla ha de fer front als següents condicionants: 
 
_ Cal donar solució de forma urgent a necessitats socials i 
econòmiques en bona part derivades del model heretat que 
no tenen espera i per tant requereixen d’elements de 
planejament àgils; 
_ Molts dels elements amb els quals treballàvem en el 
territori, com per exemple, la obtenció de plusvàlues per la 
requalificació del sòl, els ingressos públics derivats de la 
demanda privada d’habitatge, etc., ara senzillament no tenen 
efecte; 
_ Els medis públics d’inversió són molt escassos i, per tant, 
han de ser estratègicament assignats i no permetran a mig o 
curt termini la implantació o implementació de grans 
projectes (com per exemple, la línia orbital ferroviària o el 
desdoblament de la C-31); 
_ Com mai abans, tenim una realitat construïda recent vacant 
o infrautilitzada –d’habitatge, fàbriques, equipaments, sòls- 
que hem de reflexionar com viabilitzar, incorporar, 
estructurar, amb una previsió a curt i mig termini de 
demanda molt feble per allò per a que havia esta concebuda 
però en canvi de demandes socials- de treball, d’habitatge, de 
serveis- molt importants. 
 
No es tracta doncs de redactar un Pla Urbanístic a l’ús sinó de 
procurar dotar-se dels elements de judici que permetin 
escollir aquelles estratègies, accions i projectes  de base 
territorial amb més capacitat d’afrontar a curt termini les 
dificultats més punyents i alhora reforçar les potencialitats de 
la comarca.  
 
RECOPILAR 
 
El procés de treball s’ha basat en tres passos: recopilar, 
analitzar, posar en agenda. 
 
La recopilació parteix d’una base sòlida de documentació que 
ha estat elaborada en els darrers deu anys, referent a les 
característiques socioeconòmiques i territorials de la comarca, 
els seus reptes i principals estratègies i mesures a 
emprendre, redactada per especialistes en les respectives 
matèries  de la qual hi ha molt a aprendre un cop actualitzats 
els seus continguts. 
 
D’altra banda, s’han celebrat dues sessions de participació 
ciutadana –Taules de Debat- que han servit per conèixer de 
primera mà les preocupacions i iniciatives dels principals 
agents econòmics i socials de la comarca. La base social del 
Garraf, representada pels agents socials i econòmics   és   tan  
diversa   com el  territori  que  la  acull  i garanteix una visió 
àmplia i propera de les problemàtiques que es presenten en la 
vida quotidiana dels habitants, treballadors i empresaris de la 
comarca.  
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Per últim, s’han elaborat per a cada municipi plànols per a 
reflectir aquells elements físics del territori que han de 
participar en el desplegament de les estratègies, accions i 
projectes. 
 
En conjunt la recopilació ha permès detectar fins a un miler 
d’estratègies, iniciatives i projectes, les quals convenientment 
depurades han estat incloses en l’annex 1 del present 
document i estructurades seguint l’estructura dels Acords al 
capítol 5, i que evidencien la riquesa, amplitud, varietat – i, 
de vegades, contradicció- de les estratègies, accions i 
projectes que encara la comarca. 
 
ANALITZAR 
 
Per tal de poder concretar i posar en agenda les accions, 
projectes i propostes recollides en el capítol 04 
APORTACIONS, aquestes han estat analitzades des de la 
perspectiva de la coherència funcional i de la eficiència 
territorial.   
 
La coherència funcional es proposa entendre l'encaix 
d'accions, projectes i propostes en el territori sota la lupa de 
les dinàmiques i cicles més decisius en el funcionament del 
territori i en la seva capacitat d' innovació i d’adaptació, tot 
destacant-ne els seus punts forts, les seves debilitats i 
amenaces, marges de maniobra i oportunitats (DAFO).  Els 
sistemes escollits per a l'anàlisi de la coherència funcional del 
territori són:  
 
e) el territori paisatge  
f) el territori de proximitat 
g) la connectivitat del territori 
h) la competitivitat del territori 
 
La justificació de la elecció i abast dels sistemes escollits es 
troba en el capítol 6 del present document BASES 
CONCEPTUALS DE L’ESQUEMA DE COHERÈNCIA FUNCIONAL. 
 
La eficiència territorial és entesa com a “la expressió 
mesurable i comparable en el compliment de nivells acceptats 
de sostenibilitat ambiental i factibilitat econòmico-social que 
donen una resposta adequada a les sol·licitacions 
d’habitabilitat, activitat i mobilitat d’un territori determinat” 
(C.Llop). Per al present anàlisi, es pren com a referència de 
compliment de nivells acceptats de sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica el model socioeconòmic definit pels pactes 
del Garraf i pel que fa a la factibilitat econòmico-social 
s’analitza des dels següents descriptors: 
 
i) Eficiència material i energètica: capacitat de reducció 
dels insums materials i energètics, particularment dels 
externs al territori (per exemple, millorar l’aïllament dels 
edificis per reduir-ne el consum energètic o reduir l’ús del 
vehicle privat en favor d’altres modes de mobilitat). 
 
ii) Eficiència de cicle: capacitat d’augmentar l’aportació local 
en clau energètica, material i de capital social, augmentant 
per tant la complexitat i mallat de la societat local (per 
exemple, millorar l’aprofitament de la biomassa local o 
incentivar l’ús de productes locals en el turisme i la 
restauració). 
 
iii) Eficiència social: capacitat d’augmentar i/o potenciar la 
presència de la societat local (per exemple, afavorir 
l’emprenedoria i la experimentació en la formació pre-
universitària). 
 
iv) Eficiència de viabilitat: capacitat de complementar 
rendes, afavorir viabilitats parcials (per exemple, potenciar el 
turisme en la flota pesquera per complementar les rendes 
dels pescadors). 
 
v) Eficiència de complementarietat: capacitat de generar 
sinergies amb tercers (per exemple, coworking de les 

incubadores empresarials de Cubelles, Sitges i Vilanova i la 
Geltrú). 
 
vi) Eficiència d’ordinalitat: capacitat d’augmentar la 
viabilitat del desenvolupament i desencadenament d’altres 
accions i projectes considerats (per exemple, la execució del 
pla d’obres i serveis a la xarxa de camins comarcals per 
afavorir el turisme d’interior) 
 
Aquests anàlisis, eminentment gràfics, són recollits als 
capítols 7, 8, 9 i 10 del present document i permeten extreure 
com a conclusió un conjunt de 39 estratègies, accions i 
projectes  de base territorial (veure taula resum adjunta) 
 
 
RECOMANACIONS 
 
Els principals resultats del present treball foren presentats el 
12 de juny de 2014 als agent socials i econòmics participants 
de la Taula de Debat 2. Els objectius van ser majoritàriament 
ben valorats pels participants, amb els corresponents 
matissos i objeccions que estan reflectits al capítol 11 del 
present document. 
 
Cal destacar  l’interés general demostrat pels agents en que 
les propostes seleccionades siguin desenvolupades pels 
corresponents instruments, establint-se a tal efecte  Taules 
de Debat particulars.  Així mateix, els participants van 
proposar que el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social 
del Garraf 2014-2020 adquireixi força normativa i sigui 
subscrit i assumit per les diferents administracions locals i 
agents particulars que correspongui. 
 
Es recomana per tant que el Pla de Desenvolupament 
Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 inclogui aquells plans 
i actuacions que no són de base territorial demandats pels 
participants i que incorpori una Agenda de les Actuacions tota 
vegada que, en el corresponent desenvolupament de cada 
objectiu, s’hagin acordat els terminis, competències i 
obligacions per cada un dels agents. Es recomana també que 
els conjunt dels agents socials i econòmics de la comarca 
puguin fer el seguiment del desplegament i aplicació del Pla. 
 

Sant Cugat del Vallès, 20 de Juliol de 2014 
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CONCLUSIONS: ESTRÀTEGIES, ACCIONS I PROJECTES 

Estratègia Pa.01: Completar I Estructurar El Sistema D’espais Oberts, Inclosa La 
Reserva Marina 
Estratègia Pa.02: Constituir El Parc Agrari Del Garraf 

Estratègia Pa.03: Impulsar Els Sectors Agraris 
Estrategia Pa.04: Implementar Les Cartes De Paisatge Com A Base De La 
Interacció Entre La Cultura I El Territori 
Estrategia Pa.05: Establir Un Pla De Camins Comarcal 
Estrategia Pa.06: Integrar Les Urbanitzacions Il·Legals 
 
Estrategia Pa.07: Treballar Les Vores Dels Nuclis Urbans 
Estrategia Pa.08: Millorar El Metabolisme Comarcal, De La Dissipació A La 
Circularitat 
Estrategia Pa.09: Gestió Comarcal Dels Sòls Vacants: Dotar D’utilitat Les 
Reserves 

ESTRATÈGIES DE 
PAISATGE 

Estrategia Pa.10: Fomentar Un Turisme Amb Arrels 

Estratègia Pr.01: Repensar Els Equipaments En Xarxa 
Estratègia Pr.02: Limitar La Extensió Urbana Compactant Els Nuclis Urbans Més 
Consolidats 
Estratègia Pr.03: Dotar De Centres Urbans I Serveis A Les Urbanitzacions 
Estratègia Pr.04: Pacte Comarcal De L’habitatge- Reduir El Pes Específic De La 
Segona Residència 
Estratègia Pr.05: Acordar Un Model Comercial Comarcal Adaptat Al Model Urbà I 
Territorial 
Estratègia Pr.06: Fomentar El “Km. 0” 
Estratègia Pr.07: Augmentar El Protagonisme Del Local Per Adaptar-Se Millor Al 
Global 
Estratègia Pr.08: Establir Mecanismes Territorials De Compensació 

ESTRATEGIES DE 
PROXIMITAT 

Estratègia Pr.09: Reforçar La Capitalitat De Vilanova I La Geltrú 
Estratègia Cn.01: Apostes Compartides Amb Altres Territoris: La Regió 
Metropolitana De Barcelona, L’arc Metropolità I L’àmbit Penedès 
 
Estratègia Cn.02: Estimular Les Economies Externes Territorials, Pensar En 
Xarxa 
Estratègia Cn.03: Homogeneització De Les Infraestructures Amb La Regió 
Metropolitana De Barcelona 
Estratègia Cn.04: Vertebrar El Territori Amb Les Carreteres Comarcals I Locals, 
Apropar Les Grans Infraestructures 
 
Estratègia Cn.05: Més Transport Públic 
Estratègia Cn.06: Establir Noves Centralitats Vora El Transport Públic D’alta 
Capacitat 
Estratègia Cn.07: Estendre Les Xarxes I Serveis De Telecomunicacions Al 
Conjunt De La Comarca 
Estratègia Cn.08: Fomentar El Teixit Social, Cultural I Econòmic De La Comarca 

Estratègia Cn.09: Incubadores Econòmiques, Socials I Culturals 

ESTRATEGIES DE 
CONNECTIVITAT 

Estratègia Cn.10: Acordar Un Pla Director Per Al Port De Vilanova I La Geltrú 

Estratègia Cm.01: Governar Les Complementarietats, Afirmar La Singularitat 
Estratègia Cm.02:  Estimular La Participació Ciutadana I La Participació Público-
Privada 
Estratègia Cm.03: Xarxes D’innovació 

Estratègia Cm.04: Formació A Totes Les Edats 
Estratègia Cm.05: Atraure Inversions De Valor Afegit, La Especialització 
Intel·Ligent De La Comarca 
Estratègia Cm.06: Gestió Conjunta Dels Polígons D’activitat Econòmica Per 
Densificar L’activitat I Generar Urbanitat 
Estratègia Cm.07: Impulsar La Reindustrialització 

Estratègia Cm.08: Renovar Els Sectors Econòmics Madurs 

Estratègia Cm.09: Impulsar Els Sectors Econòmics Estratègics 

ESTRATEGIES DE 
COMPETITIVITAT 

Estratègia Cm.10: Activar La Ocupació 
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13 ANNEX 1: CODIFICACIÓ DE LES 
ESTRATÈGIES, ACCIONS I PROJECTES 
RECOLLITS EN LA BASE DOCUMENTAL I EN 
EL PROCÈS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

El conjunt de les estratègies, accions i projectes recopilades 
en el present document són classificades i codificades en el 
present annex per al seu tractament en els capítols 5, 7, 8, 9 
i 10 del present document. 
 
 El codi inicial entre parèntesi de cada estratègia, acció i 
projecte és el recollit a les taules del capítol 5 del present 
document RESUM DE LES PROPOSTES; el codi final, entre 
claudàtors, fa referència a l’acord o acords en que ha estat 
considerat en les taules de l’esmentat capítol. 
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Estratègia Acció Projecte 

(Se01) 2005  ESTUDI SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF 

(Se01-2) Prioritzar les activitats de baix 
consum de sòl i que generin llocs de 
treball d’alt valor afegit en el sòl industrial 
disponible, atesa la escassetat de sòl per 
a activitats econòmiques i la dificultat per 
crear-ne més [A5-2] 

 

(Se01-3) Facilitar la implantació de nous 
projectes industrials mitjançant la gestió 
dirigida i conjunta de les administracions 
públiques del sòl industrial disponible 
[A5-2] 

 

(Se01-4) Reforçar la indústria de la 
comarca mitjançant l’ampliació de les 
activitats presents i la reducció de la 
dependència a les grans empreses [A5-2] 

 
(Se01-1) Gestió conjunta dels PAE’s  
[A5-2] 

(Se01-5) Aprofitar millor els factors 
favorables al manteniment i consolidació 
del teixit industrial: accessibilitat a l’àrea 
de Barcelona, port i aeroport; costos 
relativament més baixos que els de la 
conurbació de Barcelona; disponibilitat de 
centres de formació especialitzats [A5-2] 

 

(Se01-7) Millorar funcionalment com a 
sistema urbà integrant el territori amb 
l’augment de transport públic [A5-3] 

 

(Se01-8) Definir una política industrial 
conjunta [A5-2] 

 

(Se01-12) Compartir serveis oferts per 
les administracions locals [D2-1] 

 

(Se01-6) Generar iniciatives conjuntes 
entre administracions locals aprofitant 
que el Garraf és una àrea funcional molt 
unida [D2-1] 

(Se01-13) Oferir solucions comunes en 
l’accés a l’habitatge [D2-1] 

 

(Se01-14) Evitar el creixement de les 
urbanitzacions de baixa densitat [A2-1] 

 

(Se01-15) Concentrar els creixements en 
els nuclis urbans més consolidats [A2-1] 

 (Se01-11) Preservar l’espai natural com a 
condició indispensable per millorar la 
qualitat de vida (Se01-16) Crear mitjans de transport 

públic d’alta capacitat a l’abast dels 
ciutadans [A5-3] 

 

(Se01-18) 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 sedentarietat que 
redueix la fidelització dels clients [A6-1] 

 

(Se01-19) 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 [A6-1] 

 (Se01-17) Consensuar el 
desenvolupament turístic per al conjunt 
de la comarca [A6-1] 

(Se01-20) 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 [A6-1] 

 

(Se01-20) TIC: Impulsar i difondre l'ús de 
les tecnologies de la informació i el 
coneixement, tant en l'àmbit empresarial 
com personal [A7-1] 

  

(Se01-21) Innovació: Potenciar la 
transferència de tecnologia entre centres 
tecnològics i les empreses de la comarca 
[A7-1] 

  

(Se01-22) Innovació: Desenvolupar el 
Centre Tecnològic de la U.P.C. de 
Vilanova i la Geltrú i altres iniciatives 
públiques [ A7-1] 
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Estratègia Acció Projecte 
(Se01-23) Formació: 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 [A10-2] 

  

(Se01-25) Cal millorar la carretera de les 
costes C-31, tenint en compte la seva 
integració paisatgística [A5-1] 
 

 

(Se01-24) Completar les infraestructures 
de mobilitat [A5-1] 

(Se01-26) Cal completar la C-15 [A5-1] 
 

 

(Se01-28) Cal solucionar els problemes 
endèmics de saturació en hora punta dels 
trens de Rodalies en l’accés a Barcelona 
[A5-3] 
 

 

(Se01-29) Cal reforçar els serveis de 
transport interurbà atès l’augment de 
població i demanda [A5-3] 
 

 
(Se01-27) Millorar i reforçar el transport 
públic 

(Se01-30) Cal facilitar l’accés a les 
estacions de tren als teixits que 
n’estiguin més distants, en particular 
urbanitzacions [A5-3] 
 

 

(Se01-31) Transformar el Port de 
Vilanova [A5-1] 

(Se01-32) Cal assolir el major consens 
possible entre tots els agents involucrats 
en el Port per aconseguir el millor 
aprofitament possible d'aquesta 
infraestructura  [A5-1]  
 

 

(Se01-32) Reforçar la coordinació de les 
administracions locals [D2-1] 

(Se01-33) Coordinar els diferents serveis 
de promoció econòmica de la comarca i 
millorar-ne el funcionament [D2-1] 

 

(Se01-35) Fomentar l’atracció d’ 
indústries amb un elevat valor afegit, 
sense deixar de banda les indústries més 
tradicionals ja presents [A7-1], [A5-2] 

 

(Se01-36) Apostar per un model turístic 
de qualitat, amb Sitges com a referent 
[A6-1] 

 
(Se01-34) Implementar un nou model 
socioeconòmic per a la comarca [D2-1] 

(Se01-37) Limitar la urbanització 
residencial atès que en pocs anys es 
generaria un perill de congestió i posaria 
en risc l'aposta per atreure un turisme de 
qualitat [A6-1], [A2-1] 

 

(Se02)  2009 MODEL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA COMARCA DEL GARRAF 

 
(Se02-02) 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 [A3-3], [A3-2] 

 

(Se02-03) Unir els parcs naturals del 
Foix, Olèrdola i Garraf [A3-3], [A3-2] 
 

 

(Se02-01) Completar i estructurar el 
sistema d’espais oberts [A3-3], [A3-2] 

(Se02-04) Protegir els connectors 
forestals i hídrics de connexió mar-
muntanya [A3-3], [A3-2] 

 

(Se02-05) Integrar les urbanitzacions 
il·legals [A3-3], [A2-1] 

 
(Se02-06) Integrar les urbanitzacions 
il·legals i dotar-les de valor paisatgístic 
 

 

(Se 02-07) Integrar els equipaments 
estratègics a escala supramunicipal i 
supracomarcal [A1-3] 

  

 
(Se 02-08) Integrar el teixit industrial i la 
seva resolució amb criteris paisatgístics 
en el seu contacte amb les 
infraestructures de transport [A5-2] 
 

  

(Se02-09) Posar límit(s) a la ciutat [A2-1] 

(Se02-10) 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 [A3-3], [A2-1] 
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Estratègia Acció Projecte 
(Se02-11) Orientar el creixement de 
l’habitatge i la població cap a la 
concentració i l’abast del transport públic 
[A2-1], [A5-3] 
 

(Se02-12) 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 [A2-1] 

 

(Se02-14) 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 [A2-1] 
 

 

(Se02-13) Reduir el pes específic de la 
segona residència [A2-1] 

(Se02-15) Incentivar les domiciliacions a 
través de la construcció de dotacions i 
l’oferta de serveis [A2-1] 
 

 

(Se02-17) Permutar l’edificabilitat per 
habitatge i dotacions en els centres de les 
urbanitzacions, intentant reduir l’extensió 
de les mateixes [A2-1] 

 

(Se02-19) Sobre el centre urbà i la nova 
estació de Canyelles [A2-1] , [A5-3], [A1-
2] 

(Se02-18) Dotar de centres urbans i de 
serveis a les urbanitzacions. Proveir 
d’elements de referència urbana i 
equipaments als teixits de baixa densitat 
[A2-1] 

(Se02-20) Nou centre lligat a un nou 
sistema de transport públic d’aportació a 
Olivella [A2-1] , [A5-3], [A1-2] 
(Se02-22) Eixample Nord de Vilanova i la 
Geltrú [A2-1] , [A5-3], [A1-2] 

(Se02-23) Sectors de Sant Camil i 
Roquetes a Sant Pere de Ribes [A2-1] , 
[A5-3], [A1-2] 

(Se02-16) Crear noves centralitats a 
partir de l’augment de l’edificabilitat de 
les noves estacions del Tren Orbital (o 
transport públic d’alta capacitat en 
general) [A2-1], [A5-3], [A1-2] 

(Se02-21) 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[A2-1] , [A5-3], 
[A1-2] 

(Se02-24) Sectors de la Plana de Sitges 
[A2-1] , [A5-3], [A1-2] 

(Se02-25) Fomentar les interaccions i 
complementarietats entre els municipis 
de la comarca, amb l’àrea metropolitana i 
l’Alt Penedès [A1-1] 

  

(Se02-27) Promoció de centres de 
recerca i d’innovació tecnològica [A7-1] 

 

(Se02-28) Intensificació dels usos de les 
zones industrials, actualitzacions i 
modernitzacions dels serveis i les 
infraestructures digitals [A5-2] 

 

(Se02-29) Promoció de nou sòl industrial 
avançat [A5-2] 

 

(Se02-30) Promoció d’àrees de 
desenvolupament d’Energies renovables: 
recursos naturals i edificació [A4-1] 

 
(Se02-26) Fomentar la política activa de 
promoció  de la localització a la comarca 
d’activitat econòmica [A8-3] 

(Se02-31) 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 
[A3-3],[A6-5] 

Els Productes de la Terra del Garraf 
[A3-3],[A6-5] 

(Se02-33) 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 [A3-2] 
(Se02-34) Àrea d’especialització terciària 
de serveis en l’àrea oest de Sant Pere de 
Ribes [A2-1], [A1-2] 
(Se02-35) Garraf, ocupació activa 
[A10-1] 
(Se02-36) L’espai de la tecnologia i les 
idees [A12-1], [A8-1] ,[A7-1] 
(Se02-37) (Desenvolupament de) El 
model de desenvolupament econòmic 
del Garraf [D2-1] 
(Se02-38) Parc Tecnològic Soci-
sanitari a Sant Pere de Ribes [A7-3] 
(Se02-39) Projecte Soci-sanitari a 
Vilanova i la Geltrú [A7-3] 
(Se02-40) Recerca, Desenvolupament 
i Investigació al Garraf [A7-1] 
(Se02-41) Suport a l’empresa [A6] 
[A7] 
(Se02-42) La Paperera (Vilanova i la 
Geltrú) [A10-2] [A10-3] 
(Se02-43) Laboratori de Ciutats 
(Sitges) [A2-1] [A1] 

(Se02-32) Desenvolupar preferentment 
els projectes estratègics de comarca 

 

(Se02-44) e-ATLAS Garraf, comarca 
digital [A7-1] 
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Estratègia Acció Projecte 
(Se02-46) Nova línia orbital ferroviària 
Vilanova – Vilafranca [A5-1] 
 
(Se02-47) Desdoblament de la C-31 a 
Vilanova i la Geltrú (entre Cunit i Sitges) 
[A5-1] 
(Se02-48) Soterrament de les vies de 
tren a Vilanova i la Geltrú [A5-1] 
(Se02-49) Soterrament de les vies de 
tren a Sitges [A5-1] 

(Se02-45) Implementació i millora de les 
infraestructures de mobilitat [A5-1] 

 

(Se02-50) Ampliació de la C-32 
(Autopista Pau Casals) [A5-1] 

(Se02-52) Reforçar el servei públic i 
especialment entre els nuclis de població i 
els nuclis d’àrees industrials, com a 
estratègia de descongestió i gestió de la 
mobilitat [A5-3] 

 

(Se02-53) 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[A5-3] 

 

(Se02-54) Millorar les comunicacions 
interiors de la comarca per un sistema 
urbà integrat[A5-3] 

 

(Se02-51) Millora del servei i l’abast del 
transport públic [A5-3] 

 (Se02-55) Foment del programa “Garraf 
Mobilitat Sostenible” [A5-3],[A4-1] 

(Se02-57) Fer convergir la política fiscal 
lligada a les qüestions del territori i 
d’urbanisme per fer una política conjunta 
sobre aquest espai [D2-1] 

 

(Se02-56) Reforçar la coordinació entre 
administració públiques [D2-1] (Se02-58) Treballar conjuntament 

municipis i consell comarcal per redactar 
figures del planejament supramunicipals. 
El Consell Comarcal com a figura que 
impulsi i coordini aquest treball [A1-2] 

 

(Se03)  ELEMENTS COMARCALS EN ELS PROGRAMES D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS A 
LA COMARCA DEL GARRAF 

 
(Se03-02)  Cada un dels assentaments 
urbans (barris, urbanitzacions, petits 
nuclis) requereix d’un equipament 
comercial mínim [A1-2], [A6-2] 

 

(Se03-03) Les compres fortes quotidianes 
i les compres de no alimentació cal 
vincular-les a les vocacions de centralitat 
de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sitges [A1-2], [A6-2], [A1-3] 

 

(Se03-01) Definir un mallat comercial a la 
comarca[A1-2], [A6-2] 

(Se03-04) Adaptar el model comercial 
comarcal a una realitat cada cop més 
complexa de múltiples relacions entre 
nuclis petits i grans dins un espai 
comercial força unificat (model de malla 
vs. Model en arbre) [A1-2], [A6-2] 

 

(Se03-05) Establir models comercials 
diferenciats per als municipis més poblats 
(Cubelles, Sant Pere de Ribes , Sitges i 
Vilanova i la Geltrú) i els municipis menys 
poblats (Canyelles i Olivella [A6-2] 

(Se03-06) Dissenyar polítiques comercials 
per Olivella i Canyelles basades en 
fórmules de dinamització de comerç rural 
per a evitar la desertització i endegar 
accions orientades als consumidors com 
la compra a distància i el servei a domicili 
[A6-2] 

 

(Se03-07) En els cascos històrics 
incentivar l’augment de dimensió mitjana 
de locals per a afavorir major diversitat 
de formats comercials mitjançant 
regulació urbanística. [A1-2], [A6-2] 
 

  

(Se03-08) El model comercial comarcal 
ha de potenciar els valors de l’estructura 
comercial actual, els comerciants i les 
seves característiques com a valor 
singular del Garraf i factor d’atractivitat 
externa. [A6-2] 
 

  

(Se03-09) El model comercial comarcal 
ha de ser capaç de constituir-se en un 
dels elements locomotors de l’economia 
en termes de creació de riquesa i llocs de 
treball. [A6-2] 
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Estratègia Acció Projecte 
(Se03-10a) Contenir l’evasió de 
despesa:  
cal fomentar la consolidació d’un 
equipament comercial a cada municipi 
que respongui al criteri general de 
minimitzar la necessitat de 
desplaçaments per la compra dels 
productes més necessaris i de consum 
quotidià – criteri de comerç de 
proximitat. Aquest principi es basa en la 
voluntat de a) millorar la sostenibilitat 
ambiental i econòmica, reduint l’ús del 
vehicle privat; b) facilitar l’accés al 
comerç dels sectors socials amb més 
dificultats de desplaçament, especialment 
per la gent gran i c) fomentar l’espai de 
relació social que facilita el comerç urbà. 
[A1-2], [A6-2] 

 

(Se03-10b) Disposar d’un equipament 
comercial complet a la comarca: la 
població comarcal suposa un gruix de 
demanda suficient per a disposar d’un 
equipament comercial complet. El 
creixement demogràfic, el pes específic 
de la demanda de turistes i en general 
població estacional així com la possibilitat 
d’atraure compradors d’altres comarques, 
en particular del Baix Penedès per raó de 
disposar d’una estructura urbana més 
consolidada, fan pensar en un augment 
de la demanda comercial. Cal aprofitar els 
marcs d’implantació urbans (equipament 
de la persona, lleure, cultura) com les 
possibilitats de localització més 
periurbana (equipament de la llar, 
automòbil, subministraments industrials). 
[A1-2], [A6-2] 

 

(Se03-10c-1) POEC: Especialització 
municipal del model comercial a 
Cubelles: és un municipi amb forta 
presència de segona residència i 
disponibilitat d’espais urbanitzables per a 
noves implantacions. D’altra banda, la 
seva relació amb el Baix Penedès li 
permet projectar la seva activitat cap a 
aquesta comarca. La especialització 
comercial de Cubelles podria basar-se 
en: 1) Ser espai comercial de referència 
per als consumidors de les zones de 
segona residència del Baix Penedès, 
especialment en les compres més 
quotidianes i especialitzades i en el 
sector de l’equipament de la llar; 2) 
Localitzar sectors de comerç amb 
importants necessitats de superfície com 
poden ser els garden centers o empreses 
de jardineria i mobiliari exterior. [A6-2] 
 

(Se03-10) Promoure un model comercial 
comarcal consensuat entre agents públics 
i privats amb capacitat de contenir 
l’evasió de despesa cap a altres àmbits, 
disposar d’un equipament comercial 
complet a la comarca i aprofitar les 
oportunitats d’especialització municipal 
del comerç [A1-2], [A6-2] 
 (Se03-10c) Aprofitar les oportunitats 

d’especialització municipal del model 
comercial en els corresponents 
POEC’s (plans d’ordenació municipal 
dels equipaments comercials): el 
Garraf és una comarca de caràcter 
preeminentment urbà, altament 
intercomunicada amb importants fluxos 
de compradors i de desplaçaments 
quotidians residència - treball. Alhora 
cada municipi té unes característiques 
pròpies que afavoreix la especialització 
comercial: 1) la localització del municipi 
en el marc comarcal, la seva centralitat i 
ubicació en relació a la vialitat que 
canalitza els grans fluxos; 2) l’estructura 
urbana: trama, parcel·lació, usos, eixos 
comercials i, en definitiva, les actuacions 
urbanístiques en el comerç; 3) 
l’estructura econòmica local i la seva 
especialització sectorial; 4) la 
complementarietat d’usos urbans i sectors 
econòmics, sinèrgies entre ells i 4) 
l’especialització municipal permet en 
determinats sectors completar la seva 
demanda pròpia i, per tant, aconseguir un 
volum de demanda suficient o llindar. 
[A1-2], [A6-2] 
 

(Se03-10c-2) POEC: Especialització 
municipal del model comercial a 
Sant Pere de Ribes: els elements 
determinants a l’hora de configurar el 
model comercial del municipi són la seva 
centralitat comarcal i la proximitat i bona 
interconnexió amb els nuclis de Sitges i 
Vilanova i la Geltrú. La nova ordenació 
urbana de Sant Pere de Ribes 
determinada pel seu POUM consolida 
estructures urbanes que relliguen el 
territori i dota d’oportunitats al municipi: 
1) La Rambla del Garraf (antiga traça de 
la carretera C-246a) amb bona 
accessibilitat per a la consolidació d’una 
centralitat terciària especialitzada;  2) 
Les oportunitats d’implantació sobre la 
Rambla del Garraf han de permetre 
compaginar un equipament local propi, 
amb especial atenció a cobrir les 
demandes del nucli de les Roquetes, amb 
un equipament comercial especialitzat i 
d’abast comarcal centrat en els sectors 
d’equipament de la llar, comerç 
d’exposició, mitjanes superfícies 
especialitzades i serveis de lleure. [A6-2] 
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(Se03-10c-3) POEC Especialització 
municipal del model comercial a 
Vilanova i la Geltrú: Es proposa 
consolidar el comerç no alimentari per tal 
d’afavorir el reequilibri territorial en el 
conjunt de Catalunya i enfortir 
internament les comarques. 
El desplegament d’un model comercial 
basat en la especialització i la centralitat 
es fa en base a la estructura comercial ja 
existent, amb una forta implantació en 
els sectors més especialitzats, i a la 
existència d’uns entorns urbans amb 
capacitat de localitzar i atraure aquestes 
implantacions. Conseqüentment el paper 
específic de Vilanova i la Geltrú en el 
model comercial local ha de ser capaç de 
desplegar el següents elements: 1) 
Vilanova i la Geltrú ha de jugar un paper 
fonamental en la contenció de la despesa 
en aquells sectors comercials més propis 
de centralitat: l’equipament de la 
persona i els productes de lleure i de 
cultura. Cal, doncs, reforçar el comerç de 
centralitat urbana; 2) El comerç de 
centralitat urbana ha de tenir com a 
referència la Rambla, en un model 
d’espiga  que incorpori les noves 
oportunitats derivades del 
desenvolupament de l’Eixample de Mar 
(antiga Pirelli). Alhora, cal complementar 
aquest espai de centralitat comercial 
comarcal amb aquelles implantacions 
que permetin centralitats de barri i àrees 
de descentralització pròpies de la ciutat, 
més concebudes per a cobrir les 
demandes locals. 
[A6-2], [A1-3] 

Continua- (Se03-10) Promoure un model 
comercial comarcal consensuat entre 
agents públics i privats amb capacitat de 
contenir l’evasió de despesa cap a altres 
àmbits, disposar d’un equipament 
comercial complet a la comarca i aprofitar 
les oportunitats d’especialització 
municipal del comerç [A1-2], [A6-2] 
 

Continua -(Se03-10c) Aprofitar les 
oportunitats d’especialització 
municipal del model comercial en els 
corresponents POEC’s (plans 
d’ordenació municipal dels 
equipaments comercials): el Garraf és 
una comarca de caràcter preeminentment 
urbà, altament intercomunicada amb 
importants fluxos de compradors i de 
desplaçaments quotidians residència - 
treball. Alhora cada municipi té unes 
característiques pròpies que afavoreix la 
especialització comercial: 1) la localització 
del municipi en el marc comarcal, la seva 
centralitat i ubicació en relació a la vialitat 
que canalitza els grans fluxos; 2) 
l’estructura urbana: trama, parcel·lació, 
usos, eixos comercials i, en definitiva, les 
actuacions urbanístiques en el comerç; 3) 
l’estructura econòmica local i la seva 
especialització sectorial; 4) la 
complementarietat d’usos urbans i sectors 
econòmics, sinèrgies entre ells i 4) 
l’especialització municipal permet en 
determinats sectors completar la seva 
demanda pròpia i, per tant, aconseguir un 
volum de demanda suficient o llindar. 
[A6-2] (Se03-10c-4) POEC Especialització 

municipal del model comercial a 
Sitges: destaquen a Sitges la potència 
del seu entorn urbà i la seva 
especialització econòmica en la recepció 
de visitants externs. La seva 
especialització comercial, doncs, ha de 
centrar-se en la potenciació del caràcter 
sinèrgic de les relacions entre el turisme, 
el lleure i les activitats comercials, 
fomentant un servei comarcal. [A6-2] 
 

(Se03-11) Acordar i aplicar a nivell 
comarcal unes directrius comunes per als 
plans municipals d’ordenació dels 
equipaments comercials en relació a la 
localització de l’activitat comercial, a la 
funció de relació social dels espais 
comercials i la sostenibilitat del model 
comercial [A1-2], [A6-2] 
 

(Se03-11a) Racionalitzar la 
localització de l’activitat comercial: 
Per a les compres de caràcter quotidià, en 
particular les d’alimentació, el criteri 
fonamental de localització ha de ser la 
proximitat a l’espai residencial. La 
localització ha d’anar lligada a l’espai 
residencial per minimitzar els 
desplaçaments com per aconseguir una 
qualitat habitacional suficient a cada 
entorn, tant en la consideració de 
possibles nous establiments polivalents o 
en la consolidació del comerç tradicional o 
especialitzat. Els comportaments en les 
compres de moda, lleure i cultura estan 
condicionats per tres factors principals: la 
necessitat de concentració de l’oferta per 
permetre una comparació entre les 
diferents oportunitats, una compra més o 
menys lligada a l’impuls, la utilització del 
temps lliure i compaginar l’acte de 
compra amb activitats de lleure. Atesos 
aquests condicionants l’equipament 
comercial destinat a moda, lleure i cultura 
hauria de localitzar-se preferentment en 
els centres urbans més potents, ajudant a 
consolidar el paper de referent de les 
àrees centrals.  En el sector d’equipament 
de la llar, en cada un dels diferents sots-
sectors i formats, l’element determinant a 
considerar és la necessitat de superfície 
dels establiments. [A1-2], [A6-2] 
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(Se03-11b) L’espai comercial ha de 
ser concebut com a espais de relació 
social: els programes d’orientació per als 
equipament comercials dels municipis del 
Garraf han de fonamentar-se en un 
principi general d’aposta urbana pel 
comerç de  centralitat, és a dir, cercant 
localitzacions centrals per aquells sectors 
que ajuden a configurar les polaritats 
comercials. A més l’aposta d’un comerç 
integrat en trama urbana persegueix fer 
de l’espai comercial un espai de relació 
social amb continuïtat amb els espais 
públics d’equipament, lleure i passeig. 
[A1-2], [A6-2], [A2-1] 
 

 

(Se03-11c) Cal aplicar el principi de 
sostenibilitat en el desenvolupament 
del model comercial: cal limitar tant 
com sigui possible els desplaçaments en 
vehicle privat per motiu de compra per 
afavorir la sostenibilitat a les ciutats En 
base a això caldrà procurar dotar a cada 
barri, urbanització, nucli poblacional... 
d’equipament comercial per a la compra 
de proximitat en les compres diàries. 
Aquestes implantacions han de ser 
dimensionades d’acord a la població 
consumidora resident en cada un d’ells i 
en l’aplicació d’uns estàndards 
comunament acceptats. D’altra banda cal 
afavorir un bon servei de transport públic 
en relació al comerç especialitzat i a les 
noves implantacions. [A1-2], [A6-2], [A4-
1], [A5-3] 
 

 
Continua- (Se03-11) Acordar i aplicar a 
nivell comarcal unes directrius comunes 
per als plans municipals d’ordenació dels 
equipaments comercials en relació a la 
localització de l’activitat comercial, a la 
funció de relació social dels espais 
comercials i la sostenibilitat del model 
comercial 

(Se0311-d) El comerç ha de fer ciutat: 
s’ha d’afavorir la consolidació de les 
centralitats urbano-comercials; per tant 
les noves implantacions hauran de fer-se 
a partir de la continuïtat dels actuals 
eixos del comerç urbà. [A1-2], [A6-2] 
 

 

(Se03-12) Acordar un model de 
planejament urbanístic i territorial que 
afavoreixi el desenvolupament del model 
comercial comarcal consensuat i 
impedeixi implantacions en llocs 
inadequats amb mala comunicació en 
transport públic o massa allunyat de 
zones densament poblades [A1-2], [A6-
2], [A4-1], [A5-3] 

 
(Se03-12a) La transposició de les 
directives europees i legislació estatal 
d’unitat de mercat, que tindran com a 
efecte la eliminació de les limitacions 
d’horaris comercials i d’atorgament de 
llicències a mitjanes i grans superfícies 
comercials aconsellen desplegar 
instruments urbanístics amb capacitat de 
definir la oferta comercial.  [A1-2], [A6-
2], [A4-1], [A5-3]  
 

 

(Se04)  PROPOSTES DE MODERNITZACIÓ DEL SECTOR AGRARI A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
(Se04-02) Crear un Consell Consultiu que 
tingui com a objectiu principal el 
manteniment i la modernització de 
l’activitat agrària en el(s) municipi(s). 
[A6-5] 

 

(Se04-03) Disponibilitat d’un tècnic 
municipal/comarcal de suport al sector 
agrari. [A6-5] 

 

(Se04-04) Millorar en general la 
participació de la Generalitat en la 
modernització del sector agrari al 
Garraf[A6-5] 

 

(Se04-01) Millorar les tasques generals 
de coordinació del sector agrari [A6-5] 

(Se04-05) Campanya/es de divulgació i 
formació de les possibilitats del sector 
entre nous sectors de població. [A6-5] , 
[A10-1 

 

(Se04-07) Consolidar els sopars o 
trobades entre la gent del sector. [A6-5]  

 

(Se04-08) Englobar actuacions per al 
sector primari entre les propostes del Pla 
Territorial per l’Ocupació. [A6-5], [A10-1] 

 

(Se04-06) Millorar l’àmbit sociolaboral i 
de la dinamització empresarial [A6-5] 

(Se04-09) Modulació dels nivells de 
suport econòmic i les altres mesures de 
suport segons el tipus de dedicació al 
sector. [A6-5], [A3-3] 

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

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

Estratègia Acció Projecte 
(Se04-10) Altres mesures de suport a la 
modernització del sector agrari: noves 
tecnologies, gestió empresarial[A6-5] 

 

(Se04-11) Impulsar mesures directes i 
indirectes de suport a immigrants per al 
seu treball en el sector agrari[A6-5], 
[A10-1] 

 

(Se04-12) Crear una presència i una 
estructura més sòlida del sindicalisme 
agrari [A6-5] 

 

(Se04-13) Millorar globalment el nivell 
formatiu del sector agrari [A6-5], [A10-1] 

 

Continua- (Se04-06) Millorar l’àmbit 
sociolaboral i de la dinamització 
empresarial [A6-5] 

(Se04-14) Fomentar la creació de noves 
empreses de suport al sector agrari[A6-5] 

 

(Se04-15a) Revisar els usos permesos 
concrets en les zones actualment 
definides com a “agricultura” i “sòl 
agrícola de valor paisatgístic”  

 

(Se04-17) Afavorir la continuïtat de les 
zones agrícoles en la redacció dels 
instruments d’ordenació territorial 

 

(Se04-18) Identificar i delimitar les zones 
d’especial protecció agrària d’abast 
comarcal [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-19) Establir l’obligatorietat dins els 
terrenys classificats com a “agricultura” i 
“sòl agrícola de valor paisatgístic” de 
mantenir alguna activitat vinculada al 
sector tot i l’aprofitament de les 
plusvàlues urbanístiques per part dels 
propietaris [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-20) L’administració local ha de 
donar suport tècnic i/o econòmic en el 
manteniment de les zones d’horta més 
integrades al nucli urbà [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-21) Dur a terme una estratègia 
global en els horts familiars[A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-15) Millorar l’ordenació territorial 
per afavorir les activitats agràries [A3-3], 
[A6-5] 

(Se04-22) Plantejar processos de 
concentració parcel·lària lligats a la 
millora dels regadius [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-16a) Suport explícit al 
funcionament de la Comunitat de Regants 
[A6-5] 

 

(Se04-16b-1) Modernitzar el Pantà del 
Foix [A6-5], [A3], [A4-1], [A5-1], [A6-1] 

(Se04-16b) Realitzar els Plans d’Obres i 
serveis vinculats a les infrastructures 
hídriques vinculades al sector agrari [A6-
5] 

(Se04-16b-2) Millorar la infrastructura del 
canal[A6-5], [A3], [A4-1], [A5-1], [A6-1] 

(Se04-16c) Mantenir l’abast de la zona 
d’influència de l’embassament [A1-2], 
[A6-5] 

 

(Se04-16) Millorar les infrastructures 
hídriques  vinculades al sector agrari 
 [A6-5] 

(Se04-16d) Fomentar la modernització 
dels sistemes de reg [A6-5] 

 

(Se04-23a-1) Assolir la implicació de 
totes les administracions locals en la 
millora i gestió dels camins rurals 
[A1,2],[A3-3] 
(Se04-23b-1) Divulgar el coneixement de 
la xarxa de camins rurals  tant al 
col·lectiu dels professionals que 
intervenen directament en el territori com 
a la ciutadania en general, valorant en 
particular el desplegament de noves 
tecnologies (app’s, per exemple) 
[A1,2],[A3-3], [A6-5], [A3-2] 

(Se04-23a) Realitzar un pla de camins 
comarcal [A1,2],[A3-3], [A6-5] 

(Se04-23c-1) Establir un tipus de 
senyalització que afavoreixi el 
coneixement del territori però que alhora 
permeti evitar l’intrusisme en les àrees de 
major dedicació agrària [A1,2],[A3-3], 
[A6-5], [A3-2] 

(Se04-23b) Establir uns criteris de major 
flexibilitat per a la construcció de tanques 
[A1,2],[A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-24) Millora la informació i 
comunicació amb els propietaris de 
terrenys agraris en la realització i millora 
d’infrastructures [A3-3], [A6-5], [A5-1] 

 

(Se04-25) Crear una patrulla de vigilància 
rural i ambiental [A6-5] 

 

(Se04-26) Difondre al conjunt del territori 
rural de la comarca una millora de l’accés 
a Internet  [A6-5], [A5-1] 

 

(Se04-23) Millora de les infraestructures 
d’accés i tancat de les parcel·les agràries i 
serveis de suport a l’activitat agrària[A3-
3], [A6-5]  

(Se04-27) Instal·lar un sortidor de gasoil 
agrícola a la zona [A6-5], [A5-1] 
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(Se04-29a) Crear un pla especial d’abast 
supramunicipal per la delimitació i 
ordenació del Parc Agrari del Garraf 
[A1,2],[A3-3], [A6-5] (Se04-29) Impulsar la creació d’un parc 

agrari en la Plana del Garraf [A1,2],[A3-
3], [A6-5] 

(Se04-29b) Realitzar trobades al més alt 
nivell entre els principals agents vinculats 
amb el sector agrari de la comarca per a 
definir els continguts del nou parc agrari 
[A1,2],[A3-3], [A6-5] 

(Se04-28) Impulsar les actuacions 
estratègiques d’ordenació i gestió de les 
activitats agràries de caràcter 
supramunicipal [A1,2],[A3-3], [A6-5] 

(Se04-30) Crear un banc de terres de 
caràcter supramunicipal [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-32) Fomentar una política de 
regulació dels preus del sòl[A3-3], [A6-
5], [A2-1] 

 

(Se04-33) Concedir ajudes per al 
tractament de les plagues d’ocells[A6-5] 

 (Se04-31) Millorar l’accés al sòl agrícola i 
les característiques tècniques de les 
explotacions [A3-3], [A6-5], [A2-1] (Se04-34) Facilitar l’accés i 

assessorament als diferents productors a 
enginyers agrònoms, veterinaris i enòlegs 
[A6-5] 

 

(Se04-36) Oferir un assessorament més 
continuat sobre els conreus i cicles més 
idonis i altres requeriments tècnics 
[A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-37) Afavorir la complementarietat 
entre la vinya i altres conreus de secà en 
les explotacions d’una certa dimensió, 
amb l’objectiu d’equilibrar els resultats 
econòmics davant situacions conjunturals 
adverses en algun dels conreus 
[A3-3], [A6-5] 

 
(Se04-35) Afavorir la continuïtat i la 
modernització dels conreus tradicionals 
[A3-3], [A6-5] 

(Se04-38) Afavorir l’equilibri i la 
competitivitat dels conreus d’horta 
[A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-40) Regularitzar i ordenar les 
activitats ramaderes en general [A3-3], 
[A6-5] 

 

(Se04-41) Procurar afavorir la continuïtat 
de les activitats ramaderes en les 
explotacions amb agricultura (per 
exemple vinya+bens) [A3-3], [A6-5] 

 (Se04-39) Afavorir la continuïtat, la 
ordenació i la modernització de les 
activitats ramaderes 
[A3-3], [A6-5] 

 (Se04-42) Impulsar un programa de 
foment del cabrit [A6-5] 

(Se04-44) Mantenir actualitzat el cens de 
cavalls i la seva localització correcta [A6-
5] 

 

(Se04-45) Establir un procés de 
seguiment especialitzat de les diferents 
tipologies de propietaris [A6-5] 

 (Se04-43) Millorar l’ordenació de les 
activitats equines [A6-5] 

(Se04-46) Plantejar una ordenació 
sectorial, territorial i d’activitats específica 
en l’àmbit del cavall [A6-5] 

 

(Se04-48) Millorar la promoció general de 
les activitats hípiques existents i creació 
de nova oferta [A6-5], [A6-1] 

 

(Se04-47) Dinamització econòmica al 
voltant del món del cavall [A6-5], [A6-1] (Se04-49) Fomentar una àrea 

especialitzada en el món del cavall amb 
projecció supracomarcal [A6-5], [A6-1] 

 

(Se04-51) Exercir una protecció efectiva 
de les àrees de vinya [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-50) Preservar el conreu i el 
paisatge de la vinya [A3-3], [A6-5] 

(Se04-52) Diversificar la producció als 
conreus de vinya com a element de 
suport al manteniment i la millora del 
conreu [A3-3], [A6-5] 

 

(Se04-54) Millorar la incidència del sector 
vitivinícola del Garraf en la Denominació 
d’Origen Penedès [A6-1], [A6-5] 

 

(Se04-53) Actualitzar les estructures del 
sector vitivinícola [A6-1], [A6-5] (Se04-54b) Modernitzar i incrementar la 

projecció de les cooperatives vinícoles 
[A6-1], [A6-5] 

 

(Se04-56) Constitució d’una associació 
comarcal de cellers per a coordinar els 
seus esforços en el marc de la D.O. 
Penedès i de la Ruta del Vi i del Cava del 
Penedès [A6-1], [A6-5] 

 

(Se04-57) Realització de visites 
professionals a àrees que hagin 
desenvolupat àmpliament la cultura del vi 
[A6-1], [A6-5] 

 

(Se04-58) Generalitzar al conjunt de la 
comarca les iniciatives ja empreses per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
entorn la cultura del vi [A6-1], [A6-5] 

 

(Se04-59) Realitzar activitats específiques 
als cellers i vinyes per als escolars de la 
comarca per tal de promocionar la cultura 
del vi [A9-2], [A6-5] 

 

(Se04-55) Crear sinergies entre l’activitat 
vitivinícola (enoturisme) per a la 
generació de valor afegit [A6-1], [A6-5] 

(Se04-60) Fomentar l’elaboració, la 
promoció i la comercialització de la 
“Malvasia” com a producte de qualitat 
diferenciada [A6-1], [A6-5] 
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(Se04-62) Afavorir l’increment de 
l’envasat d’una part de la producció 
agrícola i producte de la ramaderia del 
Garraf [A6-5] 

 

(Se04-61) Impulsar els processos de 
transformació dels productes agrícoles i 
ramaders per a la generació de valor 
afegit en el producte [A6-5] 

(Se04-63) Dedicar una part del polígon 
previst per la cooperativa a la 
transformació dels productes agraris [A6-
5], [A5-2] 

 

(Se04-65) Fomentar la producció 
ecològica al Garraf, mitjançant la 
divulgació de les seves potencialitats en 
un àmbit supracomarcal [A6-5], [A3-3], 
[A6-2] 

 

(Se04-66) Identificar els productes 
hortícoles de qualitat singular del territori 
i divulgar-ne les característiques 
diferencials i del seu conreu [A6-5], [A3-
3], [A6-2] 

 

(Se04-67) Afavorir la major qualitat de la 
carn[A6-5], [A6-2] 

 

(Se04-68) Englobar els productes 
agrícoles i ramaders en una identificació 
territorial[A6-5], [A3-3], [A6-2] 

 

(Se04-69) Gestionar la creació d’una IGP 
(indicació geogràfica protegida) aplicada 
als espigalls [A6-5], [A3-3], [A6-2] 

 

(Se04-70) Realitzar una campanya global 
d’imatge del sector agrari [A6-5], [A3-3], 
[A6-2] 

 

(Se04-64) Fomentar la traçabilitat i la 
qualitat singular dels productes, la seva 
promoció i comercialització [A6-5], [A3-3] 

(Se04-71) Fomentar des de les 
administracions locals el consum de 
proximitat [A6-5], [A3-3] 

 

(Se04-73) Afavorir la integració entre 
agents agraris i turístics [A6-5], [A6-1] 

 

(Se04-74) Millorar en els canals de 
promoció de les activitats turístiques amb 
més implicació del sector primari [A6-5], 
[A6-1] 

 

(Se04-72) Crear una vinculació directa 
entre el sector agrari i les activitats 
turístiques[A6-5], [A6-1] 

(Se04-75) Donar presència al sector – en 
promoció i comercialització- a les 
manifestacions lúdiques i culturals de la 
ciutat i la comarca [A6-5], [A6-1] 

 

(Se04-77) Racionalitzar la senyalització 
turística dels camins i els punts d’interès 
[A6-5], [A6-1] , [A1-2] 

 

(Se04-78) Reforçar i ampliar les rutes 
d’interès patrimonial, paisatgístic i 
monumental, al conjunt de la comarca 
[A6-5], [A6-1], [A1-2] 

 

(Se04-79) Millorar les connexions i vores 
amb i entre els Parcs Naturals del Garraf, 
Foix i Olèrdola [A6-5], [A6-1], [A3-2] 

 

(Se04-76) Dinamitzar les activitats 
lúdiques i turístiques en els àmbits agraris 
[A6-5], [A6-1], [A3-2], [A3-3] 

(Se04-80) Fomentar les activitats 
d’agroturisme i turisme rural 
[A6-5], [A6-1], [A3-2] 

 

 
(Se05) INFORME: LES ECONOMIES LOCALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  
IMPACTE DE LA CRISI I VOCACIONS PRODUCTIVES DE FUTUR PER ALS TERRITORIS 
 

 
(Se05-01a) Incorporar els requeriments 
de les vocacions productives a la 
planificació territorial. [D2-1], [A1-1], 
[A5-2] 

 

(Se05-01b) Posar en marxa estratègies 
d’aprofitament d’infraestructures. [A1-2], 
[A5-1], [A5-2] 

 (Se05-01) L’acció local ha d’articular 
adequadament la promoció i la oferta 
territorial i, per tant, coordinar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i 
la planificació física [D2-1] 

(Se05-1c) Utilitzar l’urbanisme per al 
foment de les economies locals: guanyar 
escala en l’organització de la producció, 
els espais d’activitat, la provisió de 
serveis o el transport, per a la reducció de 
despeses i la generació d’economies 
d’urbanització. [A1-2], [A2-1] 

 

(Se05-02a-1) Reforçar la cooperació 
empresarial i de planificació econòmica i 
social en l’àmbit del Penedès històric (Alt 
Penedès, Baix Penedès i Garraf) [A1-1] 
(Se05-02a-2) Apostar per l’Arc 
Metropolità com a Parc Tecnològic [A1-1] 

(Se05-02) Fomentar les economies en 
xarxa amb les comarques veïnes per a 
poder desenvolupar una especialització 
econòmica intel·ligent i localitzar el valor 
[A1-1] 

(Se05-02a) Estimular economies externes 
territorials: fomentar el funcionament en 
xarxa amb altres àmbits territorials per 
afavorir la resiliència territorial. [A1-1] (Se05-02a-3) Reconèixer la diversitat 

d’escales territorials en la definició de la 
cooperació entre empreses i 
administracions [D2-1],[A1-1] 
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(Se05-02b-1) Impulsar el coneixement i 
la innovació en els sectors econòmics 
amb més capacitat de dinamització 
comarcal [A6-1], [A8-3], [A12-2], [A7-4] 
(Se05-02b-2) Impulsar els principis de 
l’economia verda per a garantir la 
competitivitat de la indústria  
[A4-1], [A5-2] 

(Se05-02b) Desenvolupar 
especialitzacions intel·ligents en els 
sectors econòmics amb més capacitat de 
dinamització comarcal: basar el 
desenvolupament en el coneixement i la 
innovació, aplicar els principis de 
l’economia verda per a una indústria 
competitiva, adaptar la formació per a 
augmentar la ocupació [A1-1] 

(Se05-02b-3) Fomentar programes de 
formació especialitzada entre centres 
educatius i empreses  
[A10-1], [A10-2],[A10-3], [A11-1],[A11-
2], [A12-1],[A12-2] 
(Se05-02c-1) Establir programes de 
foment de l’emprenedoria i del talent  
[A8] 

Continua- (Se05-02) Fomentar les 
economies en xarxa amb les comarques 
veïnes per a poder desenvolupar una 
especialització econòmica intel·ligent i 
localitzar el valor. [A1-1] 

(Se05-02c) Cal localitzar el valor: s’han 
d’afavorir les iniciatives que permetin 
autocentrar els processos de 
desenvolupament local [A8],[A7],[A6] 

(Se05-02c-2) Establir programes 
d’atracció del talent local a la comarca 
[A12] 

(Se05-03a) Alinear els diferents actius – 
capital físic, social i empresarial, 
principalment- amb les cultures 
productives locals: la formació de capital i 
la seva alineació a les vocacions 
productives és un procés acumulatiu[A1-
1], [A1-2], [A1-3], [A3-1], [A3-2], [A3-
3], [A4-1], [A5-1], [A5-2],[A6],[A7], 
[A8], [A9], [A10], [A11],[A12] 

 

(Se05-03b) Revaloritzar les vocacions 
productives dins i fora de les empreses: 
cal connectar la innovació amb la tradició 
productiva; el manteniment i 
modernització dels sectors tradicionals és 
rellevant per la seva contribució a 
l’ocupació i a la cohesió territorial [A6], 
[A10], [A11], 

 

(Se05-03) Alinear els actius comarcals i 
les inversions amb la vocació productiva 
del territori: les vocacions productives 
s’associen a un projecte de territori. 
Tenen un caràcter més comprensiu que 
els sectors ja que fan referència a la 
trajectòria de sistemes locals que es 
consideren específics, amb unes 
característiques i una organització social 
pròpies. El grau d’articulació entre els 
capitals locals i la cultura productiva 
existent al si de la comunitat condicionen 
la capacitat d’avançar en la senda del 
desenvolupament. Més enllà de quina 
sigui concretament, les tendències 
identificades permeten afirmar que vindrà 
marcada per la sostenibilitat. [A1-1], [A1-
2], [A2-1], [A3-2],[A5-1],[A5-2], [A6], 
[A7-4] 

(Se05-03c) Accelerar la transició a 
l’economia verda: el món local reuneix 
experiència, recursos i capacitat de 
concertació per concretar la dinamització 
de l’economia verda [A1-2], [A3-1], [A3-
2], [A3-3], [A4-1], [A1-2], [A5-3], [A6], 
[A7],[A8], [A9-2], [A10], [A11], [A12] 

 

(Se05-04a) Renovar l’agenda de 
desenvolupament local incorporant les 
noves visions i iniciatives de 
desenvolupament local[A1-2],[A3-1],[A3-
3], [A4-1], [A5-1],[A5-2],[A5-3], 
[A6],[A7],[A8],[A12] 

 

(Se05-04b) Millorar la qualitat territorial i 
de la gestió del territori per afavorir la 
innovació [A1], [A3] 

 

(Se05-04) Apostar per la innovació com a 
eix transversal en el desenvolupament 
econòmic comarcal: la innovació és un 
procés d’aprenentatge de caràcter 
col·lectiu que té lloc en entorns concrets i 
determinats. Depèn de la transmissió de 
coneixement tàcit i de les 
interdependències. [A12], [A11], 
[A10],[A8],[A7],[A6], [A4-1] 

(Se05-04c) Afavorir la innovació social 
empoderant les persones: les innovacions 
socials capaciten la societat per innovar i 
guanyaran importància en el futur 
[A10],[A11],[A12] 

 

(Se05-05a) Assumir una perspectiva 
multiescalar del desenvolupament: cal 
superar les visions centrades en els límits 
administratius i adoptar criteris de 
geometria variable per aplegar la massa 
crítica suficient que permeti el 
desenvolupament efectiu de les iniciatives 
[A1],[A2],[A3], [A4],[A5],[A6],[A7],[A8], 
[A11] 

 

(Se05-05b) Apostar pel desenvolupament 
local de baix a dalt: involucrar la població 
i reforçar els processos de participació 
ciutadana en la governança  
[D2-1], [A12] 

 (Se05-05) Adaptar la governança per a 
encarar la creixent complexitat dels 
problemes i les realitats territorials,  
afavorir l’enfortiment del capital relacional 
i integrar la participació ciutadana en els 
nivells de govern [D2-1] (Se05-05c) Adequar els instruments de 

desenvolupament local per incorporar la 
innovació, el lideratge, la governança i 
l’aprenentatge col·lectiu: la qualitat dels 
instruments influeix en l’èxit de les 
polítiques d’intervenció territorial. Les 
organitzacions intermèdies tenen funcions 
econòmiques, però també de lideratge i 
governança 
[D2-1],[A9],[A10],[A12] 

 

(Se05-06) Augmentar el protagonisme 
del local en el nou model de 
desenvolupament econòmic: el context 
actual de contracció de les economies 
locals i de desequilibri entre globalització i 
localització, la pèrdua de capacitat 
inversora de les administracions públiques 
i la volatilitat de la inversió privada 
externa recomanen afavorir els models de 
desenvolupament endògens, autocentrats 
i amb capacitat de mobilització de petita 
escala per alliberar el potencial dels 
territoris per crear ocupació. 
[A1],[A2] 
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(Se06)  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 
 
 
(Se06-01) Fomentar la “triple hèlix” 
Administració Pública- Empresa-
Universitat: 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 [A6],[A7],[A10],[A11],[A12] 

(Se06-01a) Aprofitar la presència 
d’empreses TIC i Universitat a la comarca 
per dinamitzar els programes d’intercanvi 
i col·laboració entre aquests agents 
[A6],[A7],[A10],[A11],[A12] 

 

(Se06-02) Fomentar la contractació 
directa d’empreses a Universitat per als 
programes de R+D+I (model americà) 
[A6],[A7], [A11],[A12] 

 (Se06-03) Crear una fundació o 
fundacions participades per Empreses, 
Administració Pública i Universitat(s) per 
al desenvolupament de programes de 
recerca i desenvolupament a mig i llarg 
termini (model del País Basc) 
[A6],[A7], [A11],[A12] 

 
(Se06-04) Afavorir l’autonomia del Centre 
Tecnològic de la UPC 
[A7], [A8],[A11],[A12] 

(Se06-05) Potenciar i millorar els 
programes de becaris i estudiants en 
pràctiques per fer-los més atractius a les 
empreses del Garraf 
[A11],[A12] 

(Se06-06) Definir i coordinar les funcions 
i competències de cada administració 
pública en relació a la promoció 
econòmica i assessorament de les 
empreses 
[D2-1] 
 

  

(Se06-07) Evitar duplicitats en relació a 
l’oferta de serveis TIC per part de les 
administracions públiques per a 
optimitzar l’assignació de recursos 
humans i materials 
[D2-1] 

  

(Se06-08) Crear un organisme únic 
participat per agents TIC i 
administracions públiques que coordini les 
diferents iniciatives i en garanteixi la 
continuïtat en el temps 
[D2-1], [D7],[D8] 
 

  

(Se06-09) Treballar per potenciar la 
creació de xarxes d’empreses i estimular 
el treball conjunt d’aquestes per oferir 
serveis i productes conjunts 
[D6],[D7],[D8] 

(Se06-10) Conèixer en detall les 
necessitats i potencialitats de les 
empreses locals de sectors intensius en 
coneixement i tecnologia per al disseny 
d’una carta de serveis TIC 
[D7],[D8],[D9],[D10],[D11],[D12] 

 

(Se06-11) Estimular la participació de les 
empreses locals especialitzades en serveis 
TIC en el desenvolupament de solucions 
tecnològiques 
[D7] 

  

(Se06-12) Fomentar el creixement, 
especialització i coordinació de les 
empreses TIC locals per dotar el sector de 
major capacitat de lideratge i 
arrossegament 
[D7], [A1] 
 

(Se06-12a) Cal una aposta política clara 
per les TIC que permeti fer el salt d’escala 
de mercat fora de la comarca 
[D7], [A1] 

 

(Se06-13) Fomentar l’atracció de més 
empreses TIC a la comarca per a la 
creació de massa crítica i per la seva 
capacitat de crear ocupació 
[A1],[A2],[A3],[[A4],[A5],[A6],[A7],[A8] 
,[A9],[A10],[A11],[A12] 
 

  

(Se06-14) Promoure l’activitat econòmica 
de la comarca per augmentar-ne el teixit 
empresarial, atesa la seva baixa 
autocontenció laboral i comercial 
[A6],[A7],[A2] 

  

(Se06-15) Afavorir la creació d’un cluster 
d’empreses TIC a la comarca 
[A7] 

  

(Se06-16) 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...) 
[A5-2], [A1-2] 
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(Se06-18) Agilitzar els tràmits amb les 
administracions públiques, en especial 
pel que fa a llicències, permisos... [D2-1] 

(Se06-17) Baixar els impostos locals per 
afavorir la creació d'empreses [D2-1] 

 

(Se06-19) Fer arribar a les empreses TIC 
informació rellevant per al sector: 
mercats, novetats tecnològiques, 
finançament, ajudes... [D2-1],[A7],[A8] 

  

(Se06-20) Cal aprofitar les bones 
perspectives de futur del sector TIC per a 
millorar-ne la implantació a la comarca 
[D2-1],[A7],[A8] 

  

(Se06-21a) Analitzar les possibilitats 
d’afegir valor als productes locals 
mitjançant l’aplicació de les TIC: adaptar 
les infraestructures tecnològiques, 
virtualitzar els processos remots... 
[A7],[A8] 

 

(Se06-21) Afavorir les perspectives de 
creixement de negoci i diversificació del 
sector TIC 

(Se06-21b) Analitzar la oportunitat de 
fomentar la especialització comarcal en 
sots-sectors TIC estratègics –i per tant 
orientar les inversions -: disseny gràfic, 
videojocs, realitat augmentada, entorn 
virtual, realitat virtual i audiovisual, TIC 
aplicades a la dependència 
[A7],[A8] 

 

(Se06-22) Reforçar la relació entre UPC- 
càtedra d'accessibilitat, Neàpolis, 
empreses locals TIC per al 
desenvolupament de les TIC aplicades a 
la dependència 
[A7],[A8],[A11],[A12] 

  

(Se07)  ESTUDI SOBRE ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
(Se07-01) Analitzar les oportunitats 
estratègiques que es deriven de l'eix 
Cubelles-Sitges, un dels 12 eixos de la 
RMB destacats per a la localització dels 
espais de la producció, el consum i el 
lleure sorgits al voltant de les principals 
infraestructures de transport, atès que la 
presència en el corredor Cubelles-Sitges 
de peces destinades a les noves formes 
de producció i consum (parc empresarial, 
àrea logística, parc científic o tecnològic, 
centres de R+D, edificis o peces 
singulars, parcs comercials, parcs d'oci, 
agrupació de comerços especialitzats) és 
relativament baixa, i només es dona als 
PAE's situats a l'est de Vilanova i la 
Geltrú: Torrent de Santa Magdalena, 
Vilanoveta i Mas d'en Serra 
[A1],[A2],[A5-2] 

  

(Se07-02) Dissenyar una política 
industrial comarcal per a la localització de 
noves activitats econòmiques d’alt valor 
afegit a la comarca, amb capacitat de 
mitigar la manca d'espai disponible, 
l'elevat cost del sòl industrial i l'amenaça 
de la deslocalització d'algunes activitats 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

  

(Se07-03) Fomentar  la modernització de 
l’estructura econòmica de la comarca per 
a que el sector industrial  funcioni de 
manera més eficient i competititiva, atès 
el pes de sectors tradicionals i poc 
intensius en l'ús de les noves tecnologies 
de la informació i de la comunicació 
(TIC). [D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

  

(Se07-04a) Reforçar l’ús de les TIC en els 
sectors tradicionals per augmentar-ne la 
competitivitat[D2-1],[A7],[A5-2] 

 

(Se07-04) Afrontar el perill de la 
deslocalització industrial 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-04b) Cal fomentar la innovació en 
els sectors tradicionals , així com obtenir 
avanços en la qualitat de les 
infraestructures i en els actius públics 
dedicats als sistemes de producció 
industrial locals existents i potencials, per 
encarar de forma més efectiva el 
desafiament de les noves indústries dels 
països emergents.  
[D2-1],[A7],[A8] [A5-2] 
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(Se07-05) És necessari que els polígons 
d’activitat econòmica es converteixin en 
entorns de major qualitat física: en 
depenen aspectes com les condicions 
dels treballadors, el marquèting 
empresarial i l’atractivitat de les 
empreses.  
[A5-2] 
 

  

 
(Se07-06) Cal articular millor els 
polígons d’activitats econòmiques amb la 
resta dels teixits urbans propers i amb 
els principals corredors viaris 
[A1],[A2],[A5-2] 

  

(Se07-07a) Crear una eina informàtica 
vinculada a les bases de dades ja 
existents d’activitats que permeti a les 
empreses dels PAE actualitzar la seva 
informació on-line 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-07b) Vincular aquesta eina a la 
pàgina web de les administracions 
competents en Desenvolupament Local, 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-07) Millorar el coneixement del 
teixit empresarial dels PAE (polígons 
d’activitat econòmica): cal una 
actualització contínua del cens 
d’empreses als PAE per a poder 
implementar polítiques més efectives 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-07c) Assignar el personal i 
recursos necessaris per a mantenir 
aquesta eina i, en general, el 
coneixement el més actualitzat possible 
de l'estructura econòmica del Garraf 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

 

 
(Se07-08) Adequació estratègica de 
l'oferta i demanda de sòl d'activitats 
econòmiques: Gairebé un quart de les 
empreses dels PAE's preveien a 2010 que 
necessitarien més espai per ampliar el 
seu negoci; d'altra banda, en les 
enquestes a empresaris es detecta com a 
problemàtica fonamental per a la 
implantació de noves activitats la manca 
de disponibilitat de sòl per a ampliacions, 
noves implantacions i trasllats. Per tal 
d'evitar en el possible deslocalitzacions 
industrials i d'empreses en general a 
altres àmbits, així com per no perdre 
oportunitats de noves implantacions, s'ha 
d'adequar l'oferta i demanda de sòl 
d'activitat. Per aquesta raó es recomana 
definir els tipus d'activitat principal i 
secundària que de forma preferent 
s'haurien d'acollir a cadascun dels 
polígons (seguint l'exemple del PAE Sínia 
de les Vaques, que es defineix com a 
zona de suport a les activitats 
portuàries).  
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

 
(Se07-08a) prenent com a exemple el 
model de gestió del 22@, les 
administracions competents haurien 
d'assessorar i acompanyar les 
empreses en la cerca dels espais més 
adients a les seves necessitats; 
aquest servei també s'hauria d'oferir via 
internet. 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

 

(Se07-09b) Facilitar l'accés a eines 
gratuïtes de creació de pàgines web, i 
acompanyar als empresaris en la seva 
gestió 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-09a) Millorar l'accés a la pàgina 
PIMESTIC.cat, i difondre'n el servei als 
empresaris 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-09c) Facilitar la e-formació, en 
particular en els àmbits d'informàtica, 
seguretat, formació en riscos laborals, 
comptabilitat i atenció al client 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

 
(Se07-09) Afavorir la utilització de 
TIC's per part de més activitats 
econòmiques . Es recomana que des de 
les administracions competents es posin a 
disposició dels empresaris eines 
informàtiques que facilitin la seva 
operativa, formació i promoció.  
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-09d) Promocionar els serveis web 
oferts per les administracions locals entre 
l'empresariat i fer-les més útils per les 
seves necessitats 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 
 

 

 
(Se07-10a) Reforçar els programes  
d’atracció d’inversió empresarial 
[D2-1] 

  
(Se07-10) Promocionar els PAE i les 
seves empreses. Entre l'empresariat 
consultat es detecta la demanda de que 
les administracions públiques facin 
promoció de les empreses locals, per 
atraure noves empreses als PAE, a més 
de propiciar l'atracció de més negoci a 
les empreses ja existents. Es recomana 
la realització de campanyes actives de 
promoció per part de les administracions 
competents, tant dels PAE com de les 
seves empreses.  
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 

(Se07-10b) Valorar la oportunitat de 
promocionar el conjunt dels PAE en fires, 
esdeveniments empresarials nacionals i 
internacionals 
[D2-1],[A7],[A8],[A5-2] 
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(Se07-11) Adequar l'estructura 
impositiva local. Cal adequar 
l'estructura impositiva local- en particular 
la taxa d'escombraries- per a convertir-la 
en un factor que incentivi pràctiques i 
activitats preferents.  
[D2-1],[A5-2],[A4] 

 
(Se07-11a) Revisar les taxes 
d'escombraries per adaptar-les a la 
tipologia d'empreses i a la seva generació 
real de residus 
[D2-1],[A5-2],[A4] 
 

 
(Se07-11b) Explicar la destinació dels 
impostos locals a l’empresariat: Atesa 
la percepció generalitzada de que els 
impostos locals són més alts que en altres 
municipis comparables, realitzar les 
campanyes de comunicació que ho 
desmenteixin -si és el cas- o justifiquin el 
diferencial de preus, atès que entre 
l'empresariat es percep com a “molt car” 
implantar-se al Garraf 
[D2-1],[A7],[A8] 

(Se07-12a) Revisar amb especialistes la 
qualitat de les connexions i dels serveis 
que ofereixen els operadors de telefonia, 
per a garantir serveis de qualitat i al preu 
més competitiu possible 
[D2-1], [A5-2] 

(Se07-12b) Posar punts d'accés a 
Internet Wifi en els PAE, en punts de 
trobada dels empresaris 
[D2-1], [A5-2] 

(Se07-12) Analitzar la possibilitat de 
millorar la connexió a internet dels 
PAE. Els empresaris declaren que la 
connexió a Internet municipal no és 
bona, té poca velocitat i freqüentment es 
perd la connexió (2010).  
[D2-1], [A5-2] 

 
(Se07-12c) Cal valorar la possibilitat 
d'arribar a pactes entre els operadors de 
telefonia i proveïdors de serveis internet 
per tal de poder oferir un paquet de 
serveis específicament destinats a les 
empreses del Garraf el qual permeti 
aconseguir, per economia d'escala, 
productes i serveis de la màxima qualitat 
amb la millor relació preu/qualitat 
possible 
[D2-1], [A5-2],[A7],[A8] 

 

 
(Se07-13a) Establir convenis entre les 
empreses, universitats i centres educatius 
locals o propers per propiciar que els 
alumnes d'estudis vinculats als sectors 
d'activitats dels PAE realitzin treballs 
d'investigació de finalització de carrera, 
màsters, doctorats... basats en 
experiències de les empreses dels PAE o 
els seus sectors d'activitat 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

 

(Se07-13b) Establir un sistema de 
pràctiques pels alumnes dels estudis 
vinculats a les activitats dels PAE en 
aquestes empreses 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

 

 
(Se07-13c) Analitzar l'oferta formativa 
dels centres educatius de la comarca per 
determinar si es correspon amb les 
necessitats de les empreses dels PAE, i, 
en la mesura del possible, adaptar 
aquesta oferta 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

 

(Se07-13) Potenciar la R+D.  
La R+D és encara excepcional per a la 
majoria de les empreses del Garraf, fet 
que s'explica perquè gran part de les 
activitats econòmiques vinculades a la 
indústria són de tecnologia mitjana-baixa 
i baixa i les vinculades al sector de 
serveis són de coneixement baix. Val a 
dir, però, que tant per treure partit de les 
potencialitats del Garraf com pels riscos 
de deslocalització pel baix valor afegit 
d'algunes activitats és prioritari prendre 
accions que puguin afavorir o incrementar 
les activitats de R+D. Seria convenient 
que empresaris, treballadors i 
especialistes en els sectors econòmics 
corresponents analitzessin els canvis 
sectorials i en fessin prognosi, per tal 
d'establir si és viable establir programes 
de R+D conjunts d'empreses amb la 
col·laboració de centres de recerca i 
universitat. 
[D2-1], [A5-2], [A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] (Se07-13d) Establir algun tipus de 

subvenció local o exoneració d'impostos 
locals per a les empreses que realitzin 
activitats de R+D o  inversions en R+D 
[D2-1], [A5-2], [A6], [A7] 

(Se07-13e) Facilitar més informació 
sobre subvencions, bonificacions i ajudes 
fiscals a la R+D, formació productes i 
processos a les empreses. 
[D2-1], [A5-2], [A6], [A7], 

 
(Se07-14a) Establir una diagnosi dels 
elements d'urbanització per tal de dotar 
els espais comuns dels elements 
mancants, amb especial atenció a 
l'enllumenat públic 
[A5-2],[A1],[A2] 
 

 

(Se07-14b) Definir, amb l'ajuda dels 
especialistes, una política conjunta per als 
rètols de les empreses  que garanteixi la 
seva identificació i visibilitat sense trencar 
la imatge de conjunt 
[A5-2] 
 

 

 
(Se07-14) Programa d'Identificació 
visual. Cal adequar la qualitat de la 
urbanització i de la imatge dels PAE als 
costos d'implantació i producció  per a 
les empreses, que són relativament alts. 
D'altra banda són moltes les activitats 
que escullen localitzacions sobre els 
eixos principals viaris per garantir-se 
tant la millor accessibilitat possible com 
la màxima visibilitat; per tant, defineixen 
l'imatge tant d'accés com de vora dels 
nuclis. Es recomana definir les bases 
d'un Programa d'Identificació Visual 
(PIV) que permeti una millor lectura de 
l'espai d'activitat econòmica, tant en els 
polígons ja consolidats com en els 
polígons en procés de consolidació i així 
proporcionar en aquests espais una 
imatge de conjunt coherent. 
[A5-2] 

(Se07-14c) Definir uns logos per cada 
polígon, trobant formes senzilles que 
permetin identificar els espais “a primera 
vista”. 
[A5-2] 
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(Se07-15a) Trobar una manera 
d'incentivar l'enjardinament dels espais 
privats, a dins de les parcel·les, sense 
perjudici per a l'activitat principal de 
l'empresa 
[A5-2],[A1],[A2] 

 

 
(Se07-15b) Tenir cura a l'hora d'escollir 
les espècies arbòries principals, tenint en 
compte les al·lèrgies 
[A5-2],[A1],[A2] 

 

 
(Se07-15) Enjardinament dels espais 
comuns i privats. Hi ha poca presència 
d'arbrat i enjardinament en alguns dels 
polígons (Roquetes i Masia d'en Barreres 
principalment). Cal contribuir a millorar 
la imatge dels polígons, la seva 
habitabilitat (ombres, temperatura) i 
millorar la seva integració tant en els 
ambients urbans com en les vores 
agrícoles. Es recomana pensar en un 
tractament global de la vegetació dels 
espais comuns i privats. Els vegetals, a 
més a més de la seva funció 
d'embelliment de l'espai i de regulació de 
la temperatura ambient, permeten 
unificar aquests espais on la lògica 
d'implantació dels edificis és molt 
diversa.  
[A5-2],[A1],[A2] 

 
(Se07-15c) Prestar especial atenció en la 
configuració dels espais de vora entre els 
polígons industrials i els terrenys 
agrícoles i urbans, doncs  la qualitat de 
l’entorn és un dels factors essencials per 
a la localització d’activitats econòmiques 
d’alt valor afegit 
[A5-2],[A1],[A2] 

 

 
(Se07-16a) Estimular les mesures 
d'estalvi energètic i material en les noves 
edificacions, assessorant tècnics i 
empreses 
[A5-2],[A1],[A2],[A4] 

 

 
(Se07-16b) Establir amb la màxima 
exactitud possible les demandes 
energètiques, d'aigua, de generació de 
residus per a poder gestionar aquests 
fluxos amb més eficàcia i aprofitant millor 
les economies d'escala comarcal (smart 
grids) 
[A5-2],[A1],[A2],[A4] 

 
(Se07-16) Tractament de l'entorn físic 
dels PAE amb criteris ambientals. 
Tendir cap a l'actualització dels PAE en 
termes de sostenibilitat, per la nova o 
renovada edificació (sistemes de recollida 
i aprofitament d'aigües pluvials, 
aïllament, ventilació creuada, control de 
la radiació solar...) així com un sistema 
de gestió de residus, aigües i energia 
conjunt a escala, com a mínim, dels 
polígons adjacents 
[A5-2],[A1],[A2],[A4] 

 
(Se07-16c) Afavorir la economia circular: 
de cara a afavorir, ni que sigui inicialment 
de manera demostrativa, la possible 
industrialització a través de les tres “R”, 
analitzar si els residus generats poden ser 
utilitzats per terceres activitats. 
[A5-2],[A1],[A2],[A4] 

 

 
(Se07-17a) Crear una revista divulgativa 
dirigida exclusivament a les empreses 
dels PAE 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10] 

 

 
(Se07-17b) Crear grups de xarxes 
socials, e-mail... de tots els empresaris 
dels PAE com a eina de comunicació àgil. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10] 

 

 
(Se07-17c) Potenciar i dinamitzar les 
trobades entre empreses per a valorar les 
tendències sectorials, noves oportunitats 
de negoci  
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10] 

 

 
(Se07-17) Potenciar les xarxes entre 
empreses dels polígons. Sense la 
creació de xarxes d'empreses en els PAE 
no podem parlar de veritables districtes 
d'activitat econòmica. A l'enquesta s'ha 
vist que aquestes xarxes són 
pràcticament inexistents excepte en casos 
puntuals entre empreses del mateix 
sector. Només 20 de les empreses 
enquestades (sobre un total de 293,) 
diuen formar part de l'Associació 
d'Empresaris del Garraf. Es proposa 
insistir en la creació de xarxes inter-
empresarials, tant formals com informals, 
que permetin el millor coneixement de les 
altres empreses del Garraf (i del Penedès) 
i veure quines sinergies poden establir-se 
entre elles per afrontar els seus reptes. 
Malauradament aquestes relacions sovint 
no es donen de forma espontània i és 
important que les administracions locals 
facin de catalitzadors si més no del seu 
coneixement mutu i de facilitar que 
comparteixin la diagnosi de problemes 
comuns; per a que després els mateixos 
empresaris en base a interessos comuns 
puguin establir altres xarxes més formals. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10] 

 
(Se07-17d) Taula de seguiment de les 
accions público-privades: cal valorar la 
efectivitat de les polítiques i les inversions 
impulsades per a poder-les anar corregint 
i actualitzant, així com adaptar-se a les 
conjuntures i tendències sectorials 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10] 
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(Se07-18a) Organitzar laboratoris 
estratègics, com el que ja es fan, però 
específicament dirigits a les empreses 
dels PAE, explorant primer les qüestions 
que resulten més urgents(i compartint la 
diagnosi amb els agents econòmics) 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8] 

 

 
(Se07-18b) Organitzar una “fira” 
d'empreses dels PAE (jornades, 
trobades...) , que serveixi tant per 
reforçar la relació amb l'administració 
com per donar a les empreses 
l'oportunitat de generar nous contactes 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8] 

 

 
(Se07-18) Potenciar i millorar  la 
relació administració-empresa. La 
diagnosi empresarial del document “ha 
permès identificar com gran part de les 
empreses del PAE estudiats tenen una 
visió bastant negativa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, així com poc o nul 
coneixement de la tasca que duu a terme 
l'Observatori de la Regidoria de 
Desenvolupament Local del municipi. La 
informació i eines disponibles a la pàgina 
web de Vilanovaempresa és variada i 
recull qüestions com serveis 
d'assessorament o tràmits i gestions, 
però sembla que aquesta informació no 
arriba de manera adequada a les 
empreses dels PAE o que no responen a 
les seves necessitats reals” (op. Cit.). Es 
recomana millorar la comunicació i eines 
d'interfície Ajuntament-Empreses 
(NodeGarraf i Mancomunitat també), 
adequant l'oferta de serveis a les 
necessitats de les empreses dels PAE i 
augmentant la confiança i complicitat 
d'aquestes en les administracions locals. 
Cal “vendre” millor les accions de 
l'administració i procurar arribar a una 
diagnosi compartida amb el teixit 
empresarial de la comarca i augmentar 
la transparència de la destinació dels 
recursos i dels objectius que es 
desenvolupen  per canviar la percepció 
generalitzada de no tenir en compte o 
fins i tot anar en contra  dels empresaris 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

 
(Se07-18c) Difondre la tasca i programes 
de l'Observatori -i serveis de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Econòmic 
en general- entre el teixit empresarial 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8],[A11] 

 

 
(Se07-19a) Compartir a nivell comarcal 
les bases de dades sobre les empreses 
dels PAE, coordinant la informació sobre 
adreces físiques i virtuals, altes i baixes 
[D2-1] 

 

(Se07-19b) Agilitzar els tràmits 
administratius que els empresaris 
realitzen davant les administracions, 
acompanyant-los si calgués 
[D2-1] 

 

(Se07-19c) Revisar a fons el sistema de 
recollida de residus i les seves bases 
impositives, és important que la fiscalitat 
sigui un element proactiu en la 
localització i creació de xarxes d'empreses 
[D2-1],[A4] 

 

 
(Se07-19) Millorar la gestió 
interadministrativa.  Una conclusió 
rellevant de l'estudi està relacionada 
novament amb la percepció que les 
empreses tenen de l'administració local. 
“Una proporció important d'empreses 
enquestades perceben l'Ajuntament més 
com un impediment que com una ajuda 
a la seva activitat”, destacant aspectes 
com els elevats impostos, la manca de 
coordinació entre els diferents 
departaments municipals o la poca 
coordinació entre els impostos que es 
paguen i els serveis que s'ofereixen (com 
per exemple el tema de la gestió de 
residus). Es recomana millorar la 
coordinació entre regidories i organismes 
municipals, especialment aquells que 
afecten directament als PAE (finestreta 
única) i millorar els serveis de neteja i 
seguretat als polígons.  
[D2-1] 

(Se07-19d) Crear un Pla de Seguretat 
amb les diferents policies i cossos de 
seguretat privats per a la millora de la 
seguretat als PAE 
[D2-1],[A5-2] 

 

 
(Se07-20) Creació d'un centre de 
serveis als PAE. Manquen espais 
comuns als PAE, en particular en aquells 
en els quals no hi ha serveis de 
restauració on trobar-se. Segons la 
opinió dels empresaris, sobretot de la 
petita empresa i del sector serveis, la 
manca d'espais comuns és un 
inconvenient als polígons. Es recomana la 
creació d'un centre de serveis per als 
empresaris i treballadors a cada conjunt 
de polígons adjacents, si més no als més 
grans. 
[A5-2], [A7] 
 

 
(Se07-20a) Disposar d'un local com a 
centre de serveis amb serveis similars (i 
compartits si s'escau) al de les 
incubadores empresarials. 
[A5-2], [A7] 
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(Se07-21a) Acordar, amb tantes 
administracions locals com sigui possible, 
fórmules de contractació de la màxima 
transparència que valorin el preu compost 
de les obres i serveis contractades 
(entenent per preu compost el cost al 
qual se li sumen o resten els serveis 
ambientals, socials i econòmics que oferta 
cada prestador de serveis 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

  
(Se07-21) Prioritzar a les empreses 
locals a l'hora de contractar obra i 
serveis públics. Tot i respectant el 
marc legal de lliure competència és 
evident que les administracions locals 
obtenen avantatges contractant 
empreses locals en termes de sinergies 
(menors costos ambientals i socials, 
millors resultats econòmics per 
recaptació i PIB local); cal per tant 
acordar sistemes de contractació que 
valorin els impactes ambientals, socials i 
econòmics de les actuacions en funció 
del prestador de serveis però a condició 
de que aquestes consideracions no 
generin situacions de monopoli ni 
favoritismes ni, per suposat, suposin un 
sobrecost per als contribuents. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

 
(Se07-21b) Analitzar de forma conjunta 
aquells elements d'economia d'escala i de 
sinergies entre prestacions de les 
administracions públiques que poden fer 
més competitiva la oferta empresarial 
local a l'hora d'obtenir licitacions 
públiques. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

 

 
(Se07-22a) Realitzar un estudi de 
mobilitat als polígons de la comarca, des 
de la perspectiva de la oferta i demanda, 
de la massa crítica necessària per fer 
viables alguns serveis de transport públic 
i, també, afegint la prognosi de mobilitat 
si alguns polígons es densifiquessin 
 

 

(Se 07-22) Millora de l'accessibilitat 
en transport públic. Es fa necessari un 
estudi molt aprofundit sobre la mobilitat 
dels PAE: cal tenir en compte que acullen 
multitud d'activitats -no només industrials 
i serveis vinculats a la indústria- i cal per 
tant afavorir l'accés en tots els modes de 
transport, doncs els usuaris que 
necessiten/desitjarien accés són diversos; 
d'altra banda, la densificació desitjable 
d'alguns polígons per atraure activitats 
més denses en ocupació demanda a canvi 
unes prestacions de serveis de transport 
públic i millores per a bicicletes i vianants 
per a no entorpir la mobilitat interior dels 
polígons.  
[A5-2],[A5-3] 

 
(Se07-22b) Crear un Pla de Mobilitat 
comarcal -o actualitzar-lo d'acord amb les 
precisions precedents- d'acord amb el 
marc legislatiu vigent (Llei de Mobilitat) i 
les Agenda 21 municipals i Programa del 
triple 20 Europeu. Aquest pla podria 
comptar amb la figura del Gestor de 
Mobilitat, que d'acord amb la llei podria 
ser un representant de les empreses dels 
PAE. 
[A5-2],[A5-3] 

 

 
(Se07-23) Designar un portantveu per 
polígon. A imatge de les associacions de 
veïns, es proposa la creació de la figura 
del portantveu del PAE, que pugui 
facilitar la transmissió de les inquietuds, 
queixes i preocupacions dels empresaris 
cap a les administracions d'una forma 
centralitzada i coordinada. El portantveu 
hauria de ser elegit per els empresaris de 
cada PAE i seria desitjable que fos un 
empresari del mateix polígon. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

  

(Se08)  EL POTENCIAL ECONÒMIC DEL TURISME A L’ALT PENEDÈS, EL BAIX LLOBREGAT I EL GARRAF 
 
(Se08-01) Analitzar amb el sector turístic 
la possibilitat de desenvolupar les 
oportunitats derivades de la necessitat de 
descongestionar el turisme dels àmbits 
centrals de Barcelona ciutat, en 
cooperació amb el Patronat de Turisme 
de Barcelona i com a desplegament del 
Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 
[A1],[A2],[A3],[A6-1],[A6-4] 

  

(Se08-02) La oferta turística del Garraf 
no és necessàriament alternativa a la 
oferta turística de Barcelona, sinó que pot 
esdevenir complementària. Cal doncs 
establir propostes en termes d’economia 
de xarxes i de serveis diferenciats per 
atraure part del turisme que ara es 
concentra al centre de Barcelona, 
potenciant els valors turístics diferencials 
del Garraf: diversitat, complementarietat i 
proximitat geogràfica i en temps al centre 
de Barcelona[A1],[A2],[A3],[A6-1],[A6-4] 
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(Se08-03a) Atesa la puixança dels 
segments turístics emergents – 
enoturisme, turisme esportiu, turisme de 
natura, turisme cultural- apostar pel sue 
desenvolupament en el conjunt de la 
comarca 
[A3],[A6-1],[A6-4] 

 

(Se08-03) Renovar la oferta turística del 
Garraf: com a destí madur ha de ser 
capacitar-se front als destins emergents, 
millorar la desestacionalització i 
diversificar-se per afrontar les crisis 
conjunturals dels diferents segments 
turístics. [A3],[A6-1],[A6-4] 

 
(Se08-03b) El turisme de sol i platja 
tradicional, tot i un cert estancament, 
segueix sent fonamental per a l’activitat 
turística. Cal millorar les infrastructures 
de sol i platja, reforçar la oferta de 
turisme de sol i platja actiu i reforçar les 
sinergies amb els altres segments 
turístics 
[A3],[A6] 

 

(Se08-04) Turisme de sol i platja: s’ha de 
centrar l’atenció en millorar la qualitat de 
les infrastructures turístiques, millorar les 
característiques urbanes i ambientals dels 
entorns i reforçar la oferta 
complementària i el seu accés als turistes 
de sol i platja per allargar la temporada 
d’aquest segment turístic 
[A3],[A6] 

  

 
(Se 08-05) Cal potenciar l’ús de la Estació 
Nàutica de Vilanova i la Geltrú com a 
punta de llança del reforç de l’activitat 
turística a Vilanova i la Geltrú 
[A3],[A5-1],[A6] 

  

 
(Se08-06) Repensar el Port de Vilanova i 
la Geltrú: La diversitat, que pot ser un 
gran atractiu del port vilanoví, en la seva 
barreja d’usos esportius, de lleure, 
pesquers i comercials, introdueix alhora 
força complexitat en la gestió de les 
necessitats dels agents (seguretat, zones 
exclusives) 
[A5-1],[A6] 

  

 
(Se08-07) Fomentar el creuerisme al Port 
de Vilanova i la Geltrú: és desitjable 
l’arribada de creuers petits al Port de 
Vilanova com ja passa al port de Roses 
[A5-1],[A6] 

  

 
(Se08-08) Fomentar el cicloturisme i la 
pràctica ciclista a la comarca: a les Illes 
Balears és notable la presència de 
aficionats al ciclisme del nord d’Europa a 
la primavera i la tardor. Aquest tipus de 
turistes venen atrets per la millora 
climatologia i la possibilitat de practicar 
l’esport en relleus variats- de la plana a 
la muntanya 
[A3],[A5-1],[A6] 

  

 
(Se08-09) Fomentar les sinergies amb la 
pràctica del golf: la comarca compta amb 
una oferta vinculada al Golf d’una qualitat 
excepcional, liderada pel club Terramar 
de Sitges. [A3-2], [A6] 

  

 
(Se08-09) Fomentar les sinergies amb 
les activitats nàutiques de lleure: la llista 
d’activitats vinculades al mar és llarga i 
variada: lloguer d’embarcacions, escoles 
de vela, motonàutica, surf, kite-surf, 
submarinisme, snorkel (immersió 
lleugera), catamarans, creuers, xàrters. 
Amb la instal·lació d’esculls artificials per 
part del Consorci dels Colls Miralpeix, la 
oferta per a submarinistes s’amplia. 
[A3],[A6] 
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(Se08-10a) Replantejar els horaris  i les 
condicions d’obertura dels actius 
culturals: els turistes culturals estan 
majoritàriament de vacances 
[D2-1],[A6] 

 

 
(Se08-10b) Replantejar la oferta de 
transport públic en relació al turisme 
cultural: el turista cultural es mou molt 
majoritàriament en transport públic; com 
a demanda permet donar viabilitat a 
oferta de transport públic deficitària en 
demanda pels residents. La interconnexió 
en transport públic per visitar diferents 
actius culturals no és sempre senzilla. 
[D2-1],[A6],[A5-3] 

 

(Se08-10) Reforçar la oferta cultural: el 
turisme cultural és un dels segments 
turístics amb més puixança amb 
creixents sinergies amb el turisme de sol 
i platja 
[A1],[A2],[A6],[A7] 

 
(Se08-10c) Coordinar a nivell comarcal la 
oferta i promoció dels esdeveniments 
turístics singulars, locals i de lleure: el 
Garraf acumula fins a 700.000 visitants 
anuals en el conjunt dels seus 
esdeveniments turístics singulars, 
fonamentats sobre la gran riquesa de 
tradicions i esdeveniments populars que 
s’encadenen al llarg de tot l’any i que, a 
més, han estat complementats amb 
festivals d’èxit de cinema, teatre, música i 
arts escèniques. Amb forta presència de 
la població local, s’avalua que els turistes 
(en aquest cas de fora de la comarca) 
suposen de mitjana el 45% dels 
assistents, tot i que amb evidents 
diferències entre esdeveniments. La 
desestacionalització turística passa en 
bona part per la capacitat de generar una 
oferta d’activitats de gran qualitat 
setmana a setmana. 
[D2-1],[A6] 

 

 
(Se08-11a) Posar en valor les zones 
rurals i periurbanes del Garraf de la mà 
de l’enoturisme: el turisme és un dels 
motors de transformació econòmica per 
portar a terme estratègies de 
desenvolupament i regeneració 
econòmica i social en zones rurals i 
periurbanes. El turisme del vi, com a 
model de desenvolupament econòmic 
sostenible i integrador de determinades 
àrees és capaç de dinamitzar la 
competitivitat d’un territori, incrementar 
si s’escau la producció vinícola, 
augmentar el valor afegit dels vins, 
respectar i millorar les condicions 
ambientals i millorar les condicions de 
vida dels ciutadans. 
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 

 
(Se08-11b) Adaptar la oferta, la difusió i 
la promoció de l’enoturisme del conjunt 
del Penedès històric adaptant-se als 
perfils dels turistes del vi 
[D2-1], [A6] 

 (Se08-11) Desplegar la oferta enoturística 
de la comarca com a extensió marítima 
de la Ruta del Vi i del Cava del Penedès, 
tot posant en valor la infrastructura 
hotelera de qualitat del Garraf  
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 
(Se08-11c) Concebre el desplegament de 
l’enoturisme de forma integradora: 
l’enoturisme és simultàniament un 
comportament del consumidor, una 
estratègia per desenvolupar una àrea 
geogràfica i el mercat del vi de la zona, i 
una oportunitat de promoció de les 
bodegues per vendre el seu producte 
directament als consumidors; 
l’enoturisme es configura com a una eina 
complementària de generació de feina i 
d’atracció de riquesa a àmbits rurals i es 
considera que atreu un turisme ètic i 
responsable, que interactua 
responsablement amb els residents i fa 
una despesa important.  
[A1],[A2],[A3],[A6] 
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(Se08-11d) Dissenyar unes rutes del vi a 
la comarca: la connexió a través del Foix i 
del Pantà amb el Penedès i la ruta de la 
Plana de Cubelles a Sitges, de forma 
consensuada amb l’actual Ruta del Vi i del 
Cava del Penedès: l’enoturisme s’ha 
desenvolupat a Europa en base a rutes 
turístiques que es caracteritzen per 
l’existència d’atractius naturals i 
patrimonials (espais naturals, espais 
agrícoles d’interès, patrimoni 
arquitectònic) com sectorials – bodegues, 
museu del vi. Aquestes rutes es 
dissenyen incorporant aspectes culturals, 
mediambientals i socials: la visita a la 
bodega, la contemplació de les vinyes, 
l’entrada a un museu, la degustació 
gastronòmica, la visita a un centre 
d’informació vitivinícola, la contemplació 
del paisatge, la compra del vi i 
l’allotjament en llocs relacionats. Aquesta 
suma d’elements passa necessàriament 
per sumar i concertar esforços de moltes 
empreses públiques i privades 
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 

 
(Se08-11e) Reforçar la oferta 
gastronòmica i les seves sinergies amb 
l’enoturisme: estudis recents sobre el 
turisme del vi suggereixen que la 
gastronomia i el vi ja són la principal 
motivació per viatjar a algunes regions 
europees com, per exemple,  la Toscana a 
Itàlia, la Xampanya a França, el Napa 
Valley a California i La Rioja a Espanya. 
La seva incidència en territoris rurals –i 
per tant poc densos- estimula la 
cooperació i relació entre les diferents 
empreses i dona massa crítica a serveis 
també necessaris per als residents 
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 Continua- (Se08-11) Desplegar la oferta 
enoturística de la comarca com a 
extensió marítima de la Ruta del Vi i del 
Cava del Penedès, tot posant en valor la 
infrastructura hotelera de qualitat del 
Garraf 
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 
(Se08-11f) Aprofitar la qualitat de la 
infrastructura hotelera del Garraf per  
atraure els segments de major despesa 
diària a la Ruta del Vi i del Cava del 
Penedès: tot i l’èxit de visites de la Ruta- 
vora 500.000 anuals- molt poques es 
concreten en pernoctacions, en part per 
la carència d’una infrastructura hotelera 
adaptada a les demandes dels enoturistes 
en el conjunt del Penedès històric, en part 
per la predominància de les visites a 
grans cellers programades per operadors, 
en part també per la proximitat de 
Barcelona i la seva oferta turística.  
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 

 
(Se08-12a) Reforçar i coordinar els 
elements de gestió dels espais naturals: 
El turisme de natura és un dels segments 
turístics que augmenta la seva presència 
amb més força amb conseqüències que 
posen en tensió les capacitats de gestió i 
econòmiques dels municipis, sovint poc 
poblats i amb pocs recursos, titulars dels 
espais naturals. El turisme de natura té, 
per tant, repercussions importants en la 
conservació dels espais, en les condicions 
socials i econòmiques dels municipis que 
el formen i en la gestió dels espais 
naturals, que cal adaptar als usos i 
activitats de lleure que es donen en 
l’espai. [A1],[A2],[A3],[A6] 

 

(Se08-12) Adequar la gestió dels espais 
naturals (oberts e general)  i l’assignació 
de recursos econòmics als usos i activitats 
de lleure 
[A1],[A2],[A3],[A6] 

 
Se08-12b) Planificar a nivell comarcal de 
forma consensuada la gestió, protecció i 
interconnexió dels espais naturals, els 
itineraris i accessos “portes” urbanes, així 
com les vores de contacte entre nuclis 
urbans i espais naturals. 
[A1],[A2],[A3],[A6] 
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(Se08-12c) Desplegar i reforçar 
programes i activitats complementàries 
als espais naturals en base i com a 
potenciació i diversificació dels programes 
de la Diputació de Barcelona [A3],[A6] 

 

Continua- (Se08-12) Adequar la gestió 
dels espais naturals (oberts e general)  i 
l’assignació de recursos econòmics als 
usos i activitats de lleure 
[A3],[A6] 

 
(Se08-12d) Estimular les activitats 
pedagògiques i culturals per part de les 
empreses de serveis turístics en relació a 
l’interpretació del patrimoni natural i 
cultural, material i immaterial, dels espais 
lliures [A3],[A6],[A8],[A9],[A10] 
 

 

(Se08-13) Reforçar la oferta 
complementària i la singularitat comarcal 
per a la major projecció del turisme de 
negocis 
[A6],[A8],[A10] 
 

 
(Se08-13a) Afegir valor (comarcal) a la 
destinació turística de Sitges com a ciutat 
de congressos, convencions i negocis: 
Sitges és el segon destí català en turisme 
de negocis, només superat per Barcelona, 
i ha teixit en el seu àmbit una important 
infrastructura al servei d’aquest turisme –
Palau de Congressos, hotels 
especialitzats- així com una oferta 
complementària d’activitats, visites 
culturals... de gran qualitat. La crisi 
econòmica, però, ha afectat sensiblement 
aquest sector, fet que s’ha agreujat per la 
forta competència en preus de Barcelona. 
Cal analitzar el desplegament de nous 
atractius comarcals de la ma de Sitges 
Convention Bureau per reforçar el 
segment turístic, clau pel seu nivell de 
despesa i capacitat de 
desestacionalització. 
[A6],[A8],[A10] 

 

 
(Se08-14a) Impulsar l’ampliació de la 
planta hotelera a Vilanova i la Geltrú: la 
oferta hotelera del Garraf es caracteritza 
per la estabilitat del número de places 
des de mitjans dels anys 90, per bé que 
en constant augment de la seva qualitat. 
La oferta hotelera segueix molt 
concentrada a Sitges; el desplegament 
d’una oferta hotelera més potent a 
Vilanova i la Geltrú és clau per a la seva 
potenciació com a destí turístic però 
també per desplegar la potencialitat 
turística “en xarxa” del conjunt de la 
comarca  
[A1],[A2],[A3],[A6],[A10] 

 

 
(Se08-14b) Estimular el desenvolupament 
de projectes de turisme rural: la comarca 
conta amb només 4 establiments i 48 
places. La puixança dels segments 
turístics més vinculats als àmbits rurals i 
la ocupació relativament més alta 
d’aquesta oferta en relació a la del 
conjunt de Catalunya són arguments 
favorables a l’ampliació de l’oferta 
turística rural, que hauria de permetre 
millorar la viabilitat de les explotacions 
agrícoles i modernitzar el model de negoci 
dels cellers de la comarca. 
[A1],[A2],[A3],[A6],[A8],[A10] 

 

 
(Se08-14) Potenciar la oferta 
d’allotjament turístic a nivell comarcal 
[A1],[A2],[A3],[A6],[A8],[A10] 

(Se08-14c) Actualitzar i millorar la 
qualitat de la oferta de càmpings i 
connectar-los amb les noves ofertes 
turístiques: els càmpings representen una 
part molt substancial de l’oferta 
d’allotjament a la comarca – vora 7.000 
places. Són per tant una activitat a tenir 
molt en compte en la programació 
turística, tant pel seu volum, com per la 
seva tradició a la zona, com per la seva 
acceptació, amb uns nivells d’ocupació 
relativament alts. D’altra banda són 
òbviament estacionals i uns destins 
madurs a renovar i connectar amb les 
noves ofertes turístiques 
[A1],[A2],[A3],[A6],[A10] 
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(Se08-15) Difondre la cultura 
empresarial d’excel·lència dels campions 
turístics locals 
[A6],[A7],[A8],[A9],[A10],[A11],[A12] 

  

 
(Se08-16) Aprofitar l’impuls de la marca 
“Costa Barcelona” i analitzar les 
oportunitats derivades de la seva massa 
crítica:  
[A1],[A2],[A3],[A6],[A7],[A8] 

[La nova marca turística anomenada 
Costa Barcelona engloba el territori de les 
antigues (i ara desaparegudes) marques 
Costa del Garraf i Costa de Barcelona-
Maresme. La marca representa les 
comarques del Maresme, Baix Llobregat, 
Alt Penedès i Garraf. Sorgeix com a 
resposta a la proposta del sector turístic 
de la zona, canalitzada per la Diputació 
de Barcelona, que plantejava la creació 
d’una marca turística comuna per a tota 
la costa de la província de Barcelona, amb 
l’objectiu de facilitar la promoció 
internacionals aprofitant el posicionament 
i el reconeixement turístic de què gaudeix 
la marca Barcelona. L’any 2010 les 
antigues marques turístiques Costa de 
Barcelona-Maresme i Costa del Garraf van 
sumar 1,7 milions de turistes estrangers 
(el 12% del total de Catalunya i tercera 
marca turística en volum a nivell català). 
Es van comptabilitzar 15 milions de 
pernoctacions (per sobre de la Costa 
Daurada i Tenerife, per exemple).] 
 

 

(Se08-17) Coordinar els organismes de 
promoció turística 
[D2-1] 

  

(Se08-18) Reforçar el paper del Consorci 
de Turisme amb major presència, pes i 
implicació dels agents privats per al seu 
lideratge 
[D2-1], [A6] 

 
[Caldria arribar a un model de 
funcionament similar al de Turisme de 
Barcelona, en què la col·laboració 
público-privada és estreta i el lideratge 
en la gestió és privada] 
[D2-1], [A6] 

 

 
(Se08-19a) Allargar el periode de les 
concessions administratives i de les 
contractacions públiques a aquestes 
empreses per afavorir-ne la viabilitat, 
supervivència i mida de les seves 
inversions: al voltant del sector s’han 
creat darrerament una sèrie d’empreses 
de serveis que es dediquen a impulsar 
visites i rutes culturals, ambientals i 
d’enoturisme guiades, així com de 
dissenyar ofertes específiques per 
col·lectius (tasts, cursos de cuina, cursos 
de cultura local, etc). Es tracta d’un 
sector emergent i molt dinàmic de petites 
empreses locals que acostumen a ser 
molt innovadores. El seu principal 
segment de mercat són les visites de 
particulars, de petits grups o empreses. 
Treballen per grups privats, però sobretot 
en la gestió de les visites guiades 
concertades amb els patronats de turisme 
municipals. 
[D2-1], [A6], [A7], [A8] 

 

(Se08-19) Impulsar la emergència de les 
empreses de serveis turístics com a 
elements clau de la renovació de la oferta 
turística 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 
(Se08-19b) Cal considerar les activitats 
de les empreses de serveis turístics en la 
programació de les obres al patrimoni i de 
les activitats culturals: la supervivència 
d’aquest tipus d’empreses és vital per al 
desenvolupament turístic de la comarca, 
amb capacitat d’atraure i fer tornar nous 
visitants a la comarca i generar una 
oferta turística àmplia i en constant 
renovació; per la seva naturalesa, són 
sovint força especialitzades i per tant molt 
sensibles a tancament per obres de 
museus o canvis de programació. 
[D2-1], [A6], [A7], [A8] 

 

(Se08-20) Aprofitar millor la massa 
crítica que suposa el turisme per a 
reforçar als serveis que rep la població 
resident i les sinergies amb altres sectors 
econòmics, en la producció agrària de 
qualitat i d’alt valor afegit 
[A6],[A7],[A5],[A4],[A3] 

 
[El Garraf – i especialment Sitges- mostra 
una situació molt consolidada i uns índex 
turístics estables, doncs el canvi de model 
turístic el va fer en els anys 90. Vilanova 
continua mostrant en la primera dècada 
dels 2000 una pèrdua de perfil turístic 
molt acusada. Per contra Sant Pere de 
Ribes els ha augmentat, començant així 
un tímid procés de descentralització de 
Sitges] 
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[A nivell del comarca (dades 2009) el 
turisme representaria l’11,2% del PIB i un 
13,6% dels llocs de treball 
(aproximadament 4.500 llocs de treball; 
Distribució sectorial: s’estima que la 
contribució al PIB i de llocs de treball per 
sectors correspon als següents valors: 
Hoteleria i restauració 30,4%, Comerç 
21,1%; Oci i cultura, 14,2%; Industrial 
8,8%; Serveis a les empreses 8,3%; 
Transport 5,6%; Serveis personals 4,4%; 
Construcció 3,3%; Sector Públic 3,3%; 
Primari 0,6%] 
 

 

 
(Se08-20a) Analitzar quines demandes 
sectorials genera el turisme en els serveis 
que rep la població (transport públic, 
sanitat, comerç...) i quines oportunitats 
se’n deriven per l’augment de massa crítica 
[A6],[A7],[A5],[A4],[A3] 

 

Continua- (Se08-20) Aprofitar millor la 
massa crítica que suposa el turisme per a 
reforçar als serveis que rep la població 
resident i les sinergies amb altres sectors 
econòmics, en la producció agrària de 
qualitat i d’alt valor afegit 

 
(Se08-20b) Fomentar el consum i la 
promoció dels productes agrícoles i 
agroalimentaris locals en l’hostaleria 
[A6],[A7],[A5],[A4],[A3] 

 

 
(Se08-21a) Respondre de forma àgil i 
continuada als canvis motivacionals dels 
turistes i dels visitants (capacitar els 
segments turístics emergents sense deixar 
de banda el manteniment de les 
infraestructures de sol i platja, que són la 
columna vertebral de la oferta i la demanda 
turística de la zona) 
[D2-1],[A6] 

 

 
(Se08-21b) Concentrar esforços en el 
desplegament de Vilanova i la Geltrú com a 
cluster turístic: és una peça cabdal per al 
funcionament en xarxa del sector turístic 
comarcal i per a la desestacionalització  
[D2-1],[A6],[A1-3] 
 

 

 
(Se08-21c) Reforçar les inversions en els 
espais naturals: La millor interconnexió 
entre els parcs, fruit de l’ampliació de les 
àrees de protecció, la millora dels accessos, 
les noves inversions en valorització del 
patrimoni i el desplegament d’activitats de 
les empreses de serveis turístics poden 
permetre treure major partit d’aquest 
segment en ascens i, fins i tot, generar 
noves pernoctacions 
[A1],[A3],[A6] 
 

 

(Se 08-21) Desplegar els potencials 
turístics de la comarca per a la creació 
d’ocupació: augmentar un 20% de les 
places hoteleres i d’allotjament a la 
comarca  (vora 1100 places) pot 
permetre la creació de fins a 1.430 nous 
llocs de treball. D’altra banda, la manca 
d’atenció al sector podria comportar la 
pèrdua de riques i fins a 300 llocs de 
treball, per l’esgotament dels destins 
turístics madurs front el destins turístics 
emergents. 

 
(Se08-21d) Aprofitar les oportunitats que 
confereix el sector turístic per integrar al 
món laboral perfils amb més dificultats per 
trobar ocupació: la superació de la crisi 
econòmica passa necessàriament per 
millorar la presència d’activitats 
econòmiques de base que substitueixin el 
sector immobiliari, les quals es 
caracteritzen per la capacitat d’atraure 
inversió i despesa d’altres territoris i, per 
tant, es comporten com a activitats 
exportadores. El turisme és el principal 
sector exportador de la economia catalana; 
d’altra banda, l’esforç de regeneració de 
l’economia que ens veurem obligats a dur a 
terme en els pròxims anys i l’activació de la 
oferta turística complementària comportarà 
probablement un augment del turisme de 
proximitat del que la comarca se’n pot 
beneficiar; molts dels perfils laborals que la 
nova ocupació turística demandarà poden 
ser coberts, mitjançant la formació adient, 
per desocupats de la comarca. 
[A6],[A8],[A9],[A10],[A11],[A12] 
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(Se 08-22) Millorar la participació 
público-privada i la coordinació entre 
territoris en la programació de les 
inversions i polítiques i promoció turística 
[A1],[A6],[D2-1] 

[les noves formes de turisme emergent 
tindran segurament motivacions més 
diverses; per tant, demandaran una oferta 
menys genèrica i més personalitzada i 
alhora tindran més capacitat de generar 
sinergies entre actors i territoris menys 
acostumats a treballar de forma conjunta 
en l’actualitat. Aquestes tendències 
demanden una major coordinació i 
col·laboració territorial, la lectura de les 
oportunitat més enllà dels límits 
administratius per part de les corresponents 
administracions públiques (Ajuntaments, 
Consells Comarcals, Patronats) i un reforç 
de la interrelació i lideratge público-privats 
per tal d’assolir els milllors resultats.] 
 

 

(SE09) ACORDS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF  
2011 TAULES DE TREBALL PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

TAULA D’ INFRAESTRUCTURES D’ACOLLIDA EMPRESARIAL 

 
(Se09-01) 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.  
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
 

  

(Se09-02a) Aconseguir massa crítica per 
desenvolupar eines de suport o serveis per 
necessitats empresarials molt especifiques: 
la existència d'entitats municipals amb una 
gestió independent i no concertada i amb 
limitacions pressupostaries per afrontar els 
canvis  pot superar-se mitjançant la suma 
d’esforços a nivell comarcal, doncs es 
compta ja amb professionals molt 
qualificats i amb amplia experiència en la 
prestació d’aquests serveis. 
[D2-1],[A4],[A5],[A6],[A7],[A8] 
 

 

(Se09-02) Cal superar la manca de 
coordinació entre les entitats municipals, 
desenvolupant el nivell de governança 
comarcal [D2-1] 

(Se09-02b) Cal millorar la repercussió i 
rellevància de les actuacions i divulgacions 
conjuntes i/o coordinades a nivell comarcal 
[D2-1] 

 

 
(Se09-03) 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. 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

  

 
(Se09-04)  Emprendre accions 
destinades a fomentar el treball en xarxa 
per la captació de congressos, fires i 
altres esdeveniments al Garraf. 
[D2-1], [A6] 

  

 
(Se09-05a) Impulsar les xarxes de 
cooperació empresarial de forma preferent 
en l’ambit de les TIC i el sector quinari 
[D2-1], [A7], [A8] 
 

 

(Se09-05) Impulsar xarxes de cooperació 
entre les micro-empreses i els autònoms 
[D2-1], [A6], [A7], [A8] 

(Se09-05b) 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 tècnics 
– quinaris). 
[D2-1], [A6], [A7], [A8] 
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(Se09-06a) 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 
[A9],[A10],[A11],[A12] 
 

 

(Se 09-06) Formació concertada amb les 
empreses i sumant els esforços de tota la 
comarca 
[A9],[A10],[A11],[A12] 

(Se09-06b) Procurar que els programes de 
formació dels centres estiguin més enfocats 
als segments empresarials i els sectors 
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 
[A9],[A10],[A11],[A12] 
 

 

(Se09-07) Fomentar la 
internacionalització de les empreses del 
Garraf 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

(Se09-07a) 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 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
 

 

(Se09-08a) 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 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
 

 

(Se09-08b) Crear els 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 
exportadora. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
 

 

(Se09-08) Fomentar l’exportació de les 
empreses del Garraf 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

(Se 09-08c) 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 (estatals i/o internacionals) 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

 

(Se09-09) Captar i dinamitzar noves 
inversions empresarials a la comarca 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

 
(Se09-09a) Programa “Invertir al Garraf 
/ Invest in Garraf” 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

(Se09-10) 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. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

  

(Se09-11a) Estructurar i identificar els 
serveis d’acompanyament, assessorament i 
formació per millorar les capacitats 
empresarials 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 

(Se09-11b) Reforçar la integració i 
coordinació de totes les actuacions de 
promoció econòmica comarcal i municipal 
[D2-1] 

 

(Se09-11c) Establir els sistemes de 
seguiment/ avaluació i de planificació anual 
de totes les actuacions de promoció 
econòmica comarcal i municipal 
[D2-1] 

 

(Se 09-11d) Informar a les empreses de 
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. 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 

(Se09-11) L’entitat comarcal de promoció 
econòmica, depenent de la Comissió de 
Regidors de Promoció Econòmica i 
Ocupació ha de desenvolupar les funcions 
de: 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

(Se09-11e) Vetllar perquè els programes de 
suport empresarial de les entitats públiques 
i privades responguin a les necessitats reals 
de les empreses de la comarca. 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 
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(Se09-12a) Als centres universitaris, 
multiplicar la inversió en els centres 
d’investigació i innovació presents a la 
comarca, especialment els vinculats a grans 
empreses i universitats 
[D2-1], [A8], [A11], [A12] 

 

(Se09-12b) Als centres educatius de 
primària i secundària, formar en valors 
emprenedors, competències emprenedores 
i la cultura del risc entre el més joves 
[D2-1], [A8], [A9], [A12] 

 (Se09-12) Sensibilitzar la població per 
promoure els valors de l’emprenedoria 
[D2-1], [A8], [A9], [A10], [A11], [A12] 

(Se09-12c) Centres de Formació 
professional: Participar en el projecte pilot 
“l’Empresa a prop” de la Generalitat de 
Catalunya 
[D2-1], [A8], [A10], [A12] 

 

TAULA DE TURISME 

 (Se09-13a) Creació d’un recinte fix per 
a l’acollida d’esdeveniments a Sitges 
[A6] 

(Se09-13b) 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).  [A6] 

 

 (Se09-13c)  Construcció Museu del Foc i 
Escola Natura (Canyelles) 
[A1],[A3],[A6] 

 (Se09-13d) Construcció Museu Charlie 
Rivel [A6] 
 

 (Se09-13e) Afavorir un projecte 
vinculat al motor a l’antic espai de 
l’Autòdrom Terramar [A6] 
 

(Se09-13) Desenvolupar nous 
equipaments comarcals que reforcin el 
sector turístic comarca 
[A2],[A5],[A6] 

 (Se09-13f) Impulsar la Zona 
d’Equipaments Turístics de Natura 
d’Olivella i el Centre d’Interpretació de 
la Vida Rural del Massís del Garraf. 
[A1],[A3],[A6] 

(Se09-14a) Potenciar les activitats 
vinculades als Parcs del Garraf, Foix i 
Olèrdola [A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-14b-1) Potenciar les activitats 
vinculades al mar i la nàutica 
[A1],[A3],[A6] 
 

(Se09-14) Potenciar les activitats 
vinculades amb els espais oberts 
[A1],[A3],[A6] (Se09-14b) Potenciar les activitats 

vinculades amb la reserva marina 
[A1],[A3],[A6] 

(Se09-14b-2) Potenciar el Port de 
Vilanova i la Geltrú com a centre 
d’activitats vinculades amb la reserva 
marina 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

 
(Se09-15) Promoure un Pla de Formació 
per als professionals del sector turístic 
[A6],[A10] 

  

(Se09-16a) En el sector turístic, 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. 
[D2-1],[A6] 

(Se09-16a-1) Redactar el Pla Estratègic 
de Turisme del Garraf 2014-2020 
[D2-1],[A6] 

(Se09-16b) Creació de la Comissió 
Delegada de Turisme 
[D2-1],[A6] 

 

(Se09-16c) Impulsar els Clubs de Producte 
[D2-1],[A6] 
 

 

(Se09-16d) Promoció i comercialització del 
sector turístic, en concertació amb la marca 
“Costa Barcelona” per al mercat 
internacional 
[A1],[D2-1],[A6] 

 

(Se09-16) Reforçar la governança 
comarcal del turisme, com a consorci 
público-privat, en base a les següents 
accions i projectes: 
[D2-1],[A6] 

 
(Se09-16e) Organitzar i assignar 
responsabilitats entre els agents del sector, 
promoure les sinergies entre actors i altres 
sectors econòmics 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A11],[A12] 
 

 

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

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

Estratègia Acció Projecte 
(Se09-17a) Aprofitar la potencialitat de 
desenvolupament de les zones d’interior 
vinculades als Parcs Naturals del Garraf, 
Foix i Olèrdola 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-17b) Potenciar i promocionar els 
senders i rutes comarcals de natura 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-17c) Aprofitar i potenciar 
l’equipament i infraestructures ja existents 
dins els parcs naturals 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-17d) Facilitar la creació de noves 
activitats turístiques dins el Parc del Garraf, 
Foix i Olèrdola 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-17e) Fomentar el treball en xarxa 
amb altres parcs naturals de Catalunya 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-17) Reforçar el segment turístic 
“Turisme actiu-natura” 
[A1],[A3],[A6] 

(Se09-17f) Reflexionar sobre la 
potencialitat de la presència propera de mar 
i muntanya 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18a) Promoció i comercialització del 
producte “Platges del Garraf” 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18b) Promoció i comercialització del 
producte “Platja i mar al  Garraf” com a 
adaptació al “turisme de sol i platja actiu” 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18c) Impulsar les activitats 
vinculades al mar 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18d) Potenciar el Garraf com a 
destinació per practicar la vela dins la 
marca “Costa Barcelona” 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18e) Potenciar el programa 
“Shopping al Garraf” en els turistes de sol i 
platja 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18f) Creació de nous productes que 
combinin el turisme de sol i platja amb 
l’oferta gastronòmica i/o les activitats i 
esports marítims 
[A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-18) Reforçar el segment turístic 
“Turisme de sol i platja” 
[A1],[A3],[A6] 

 (Se09-18g) Ampliar l’Estació Nàutica a 
fi de convertir-la en referent de la 
marca “Costa Barcelona” 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

(Se09-19a) Promocionar i comercialitzar la 
Ruta del Romanticisme [A1],[A6] 

 

(Se09-19b) Promocionar i comercialitzar la 
Ruta del Mar [A1],[A6] 

 

(Se09-19c) Promocionar i comercialitzar la 
Ruta del Modernisme [A1],[A6] 

 

(Se09-19d) Promocionar el patrimoni 
cultural de la comarca [A1],[A6] 

 

(Se09-19e) Diversificar l’afluència de 
visitants a tot el territori [A3],[A6] 

 

 (Se09-19f) Renovar el Museu del 
Ferrocarril: cal redefinir la oferta 
museística per a que esdevingui un 
centre dinàmic [A1],[A6] 

(Se09-19g) Promocionar la nova oferta 
cultural de la comarca: Museu de Charlie 
Rivel al Castell de Cubelles, Museu del Foc 
de Canyelles, Escola de Natura a Canyelles 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-19) Reforçar el segment turístic 
“Turisme cultural” 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

(Se09-19h) Potenciar la oferta dels museus 
existents al Garraf [A1],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-20a) Fomentar les activitats 
esportives de la comarca posicionant la vela 
com a element identitari i diferencial 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-20b) Formalitzar rutes ciclistes i 
apostar pel cicloturisme 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-20c) Promocionar la comarca com a 
destí per a entrenament d’esportistes 
[A1],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-20) Reforçar el segment turístic 
“Turisme d’Esports” 

(Se09-20d) Promocionar la “Cursa del 
Garraf” 
[D2-1],[A6] 

 

(Se09-21a) Promocionar el port de Vilanova 
i la Geltrú com a destí per acollir creuers de 
mitjana capacitat [A1],[A5],[A6] 

 

(Se09-21) Captar turisme de creuers al 
Port de Vilanova i la Geltrú (Se09-21b) Treballar per captar creuers de 

mitjana capacitat que apostin per Vilanova i 
la Geltrú com a punt d’inici i final del 
trajecte [A1],[A5],[A6] 
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(Se09-22a) Potenciar els productes de la 
terra en la oferta gastronòmica i hotelera de 
la comarca [A3],[A6] 

 

(Se09-22b) Promocionar i comercialitzar la 
“Ruta del Xató” [A3],[A6] 

 

(Se09-22c) Promocionar i comercialitzar el 
programa “Tasts del Garraf” [A3],[A6] 

 

(Se09-22d) Fomentar les activitats 
enogastronòmiques [A3],[A6] 

 

(Se09-22e) Fomentar la promoció dels 
productes de la terra en conjunt amb 
presència a tot el territori [A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-22f) Crear la “Ruta Gastronòmica del 
Garraf” [A1],[A3],[A6] 

 

(Se09-22) Reforçar el segment turístic 
“Turisme Gastronòmic” 
[A3],[A6] 

(Se09-22g) Crear productes i sinergies entre 
els restaurants i activitats complementaries 
(visites culturals, activitats nàutiques, 
shopping, etc.)  
[A3],[A6] 

 

(Se09-23a) Promocionar les visites a 
bodegues del  Garraf i del Penedès 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-23b) Organització de tast de vins 
combinat amb oferta de restauració 
(maridatge) 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6] 

 

(Se09-23c) Fomentar la realització de short-
courses de cata a la comarca dirigits a 
col·lectius específics: turistes, visitants, 
turistes de negocis. 
[A6], [A8], [A12] 

 

(Se09-23d) Connectar la Festa de la Verema 
de Sitges a altres activitats vinculades amb el 
món del vi 
[A6], [A8], [A12] 

 

(Se09-23) Reforçar el segment turístic 
“Enoturisme” 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6] 

(Se09-23e) Crear rutes del Vi al Garraf amb 
la col·laboració dels viticultors de la comarca 
com a prolongació de les rutes del Penedès 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6],[A8] 

 

 
(Se09-24) Implantació i promoció d’un 
sistema de Qualitat per les empreses 
turístiques [D2-1],[A6] 
 

  

TAULA DE RECURSOS ENERGÈTICS 

(Se09-25) Propiciar l’explotació dels 
recursos  energètics vinculats al territori 
(biomassa forestal, residus, sol i vent). 
[A3],[A4],[A7],[A8],[A9],[A10],[A11],[
A12] 

  

(Se09-26) 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 
[A4],[A7],[A8], [A10],[A11],[A12] 

  

 

 (Se09-27) 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 socioeconòmic a 
nivell comarcal 
[D2-1],[A4] 

 
 (Se09-28) Planta de biogas FORSU 

(fracció orgànica de residus urbans) 
[A3],[A4],[A5] 

 

 (Se09-29) Crear un centre 
d'informació de la ciutadania en 
l'àmbit d'energia amb una "fira 
permanent“. 
[A4],[A9],[A10] 

 
(Se09-30) Propiciar l’us tèrmic de la biomassa 
dels boscos de la comarca 
[A3],[A4] 

 

 

(Se09-31) 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 
[D2-1],[A4],[A5-2] 
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(Se09-32) Establir un programa d’accions 
dirigides a l'eficiència energètica i 
energies renovables en el sector 
residencial, serveis, parc hoteler i edificis 
municipals 
[D2-1],[A4],[A5],[A6] 

 (Se09-32a) Pla de reactivació 
d’empreses instal·ladores per a la 
rehabilitació energètica del parc 
construït com a element indispensable 
dins el Pla d’Ocupació Comarcal 
[D2-1],[A4],[A5],[A6],[A10] 

(Se09-33) Elaborar ordenances 
municipals amb tractament i visió dels 
recursos energètics (especialment 
enfocant en rehabilitació) 
[D2-1],[A4],[A-6] 

  

(Se09-34) Gestió compartida de serveis 
energètics municipals 
[D2-1],[A4],[A7] 

  

(Se09-35) Endegar un programa de 
rehabilitació i gestió energètica dels 
edificis municipals 
[D2-1],[A4],[A-6],[A7] 

  

(Se09-36) Endegar un programa de 
rehabilitació i  eficiència energètica dels 
edificis residencials 
[D2-1],[A4],[A-6],[A7] 

  

  (Se09-37) Acordar un Pla d‘eficiència 
energètica pel sector hoteler 
[D2-1],[A4],[A-6],[A7] 

 (Se09-38) Fomentar i autoritzar instal·lacions 
fotovoltaiques en les cobertes municipals 
[D2-1],[A4],[A-6],[A7] 

 

(Se09-39) Impulsar una agrupació 
d’empreses locals vinculades a l’eficiència 
energètica i les energies renovables 
[D2-1],[A4],[A-6],[A7] 

  

 (Se09-40) Crear un cicle superior 
especialitzat en energies renovables i 
eficiència energètica en un centre de 
formació professional. (Ja hi ha una iniciativa 
d'aquest tipus a Cubelles que cal potenciar i 
recolzar.) 
[A4],[A10],[A11],[A7] 

 

 (Se09-41a) Crear una pàgina web 
conjunta de transport públic del 
Garraf 
[A4],[A5] 

(Se09-41b) Promoure l'ús de bicicletes a 
partir de l’ampliació de les xarxes de carrils 
de bicicletes i carrers tranquils (zona 30 
km./h), reforçar la xarxa ciclable 
intermunicipal 
[A4],[A5] 

 
(Se09-41) Fomentar l’eficiència 
energètica en la mobilitat comarcal 
[A4],[A5] 

(Se09-41c) Promoure l’ús de vehicles, motos 
i bicis elèctriques 
[A4],[A5] 
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(T01)  2003  ESTRATÈGIES PER AL GARRAF 2003-2011 
(T01-01) És necessari desenvolupar una 
estratègia productiva diversificada, 
fomentant però les especialitzacions i 
mantenint la qualitat urbana i ambiental 
necessària per atraure noves activitats 
[A1-2],[A5-2] 

  

(T01-02) Cal obtenir sòl a protegir a 
partir dels instruments urbanístics, com 
ja s'ha fet a Sant Pere de Ribes 
[A1-2],[A2-1],[A3] 

  

(T01-03) Integrar les xarxes de camins 
PR i GR 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-04) Cal prioritzar els corredors 
metropolitans continus d'espais oberts, en 
especial els corresponents a Els Colls- 
Massís del Garraf-Serralada Prelitoral 
[A1-2],[A3] 

  

(T01-05) 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. 
[A1-2],[A3] 

  

(T01-06) Integrar la bicicleta a camins 
rurals i nuclis urbans, intermodalitat amb 
altres modes de transport, aparcament 
bicicletes 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-07) Model territorial desequilibrat 
entre activitat econòmica i residència, cal 
procurar reduir l'actual desequilibri. 
[A1-2],[A5-2] 

  

(T01-08) Revisar el model comarcal en 
base als sistemes urbans 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-09) Necessitat de planejament a 
escala comarcal, en el que es coordinin 
els plans locals 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-10) 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 
[A1-2], [A3],[A5] 

  

 

 (T01-11) 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 
[A1-2] [A3],[A5] 

(T01-11) Incorporar urbanísticament i 
funcionalment Sitges al sistema urbà per 
aportar major massa crítica 
[A1-2], [A3],[A5] 

  

(T01-12) Manquen centres per a la 
tercera edat 
[A1-2] 

  

(T01-13) Cal limitar el creixement 
residencial: s'ha de congelar la segona 
residència, compactar les urbanitzacions 
marginals i revisar les potencialitats 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-14) Cal incrementar les càrregues 
urbanístiques per a la construcció de la 
ciutat pública: habitatge assequible, 
finançament addicional del transport 
públic [A1-2],[A3],[A5] 

  

(T01-15) 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 
[A1-2],[A3],[A5] 

  

 
(T01-16) Cal redactar Plans d'Actuació 
Urbanística que compactin el creixement 
prioritari i reservin sòl per al futur  
[A1-2],[A3] 

 

 
 (T01-17) Incubadores econòmiques, 

socials i culturals 
[A7],[A8],[A9],[A10],[A11],[A12] 
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 (T01-18a) abaratiment i igualament dels 

peatges [A5] 
(T01-18b) millora de la xarxa 
metropolitana interna de carreteres [A5], 
[A3] 

 

 (T01-18c)enllaç ferroviari Vilanova-
Vilafranca [A5] 

(T01-18) Cal una homogeneització 
infraestructural amb la RMB: [A5],[A3] 

(T01-18d) vertebrar el sistema de 
transport públic del Garraf. 

 

(T01-19) Les carreteres de segon nivell 
són essencials per a la cohesió del 
sistema urbà: [A5], [A3] 

 (T01-19a) cal millorar la C-31 (carretera 
de les costes del Garraf) per a un 
funcionament integrat i jerarquitzat del 
sistema viari [A5] 

  (T01-20) Cal un Pla Director per al Port 
de Vilanova [A5],[A6] 

 (T01-21) Unificar les zones tarifàries de la 
comarca en el transport públic [A5] 

 

  (T01-22) El bus Vilanova-Vilafranca és 
prioritari [A5] 

(T01-23) Estratègia productiva 
diversificada basada en la qualitat 
ambiental i urbana per no morir d'èxit 
[A1-2],[A5-2] 

  

(T01-24) Cal promocionar l'activitat 
econòmica neta de tot tipus, potenciant la 
seva ubicació en la “creu del Garraf” 
[A1-2],[A5-2],[A4] 

  

(T01-25) Cal reforçar la gestió comarcal 
del sòl d'activitat econòmica 
[D2-1],[A5-2] 

  

(T01-26) Cal millorar la qualitat de les 
zones industrials actuals 
[A5-2] 

  

(T01-27) Cal potenciar la imatge de 
marca en el turisme de Sitges-Garraf 
[A6] 

  

(T01-28) Cal la centralització urbana 
catalitzada per l'activitat comercial 
[A6],[A1-2] 

  

(T01-29) Govern (construcció social) del 
territori a través de la construcció de 
“xarxes de confiança” 
[D2-1] 

  

 

 (T01-30) 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 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 

(T01-31) Cal recercar consensos 
sectorials per a la construcció de teixit 
social cooperatiu intermunicipal 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A9],[A10],[A12] 

  

 

(T01-32) Modificar el finançament local 
amb ecotaxa turística, destinada a 
finançar projectes comarcals 
[D2-1],[A6] 

 

(T01-33) Fomentar xarxes de confiança: 
entre municipis  amb mancomunitats 
especialitzades en gestionar problemes 
concrets [D2-1] 
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(T02)  2004  DIAGNOSI ESTRATÈGICA TERRITORIAL PER LA COMARCA DEL GARRAF 

 
(T02-01) Cal implementar 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 
[A1],[A2],[A3],[A4] 

  

(T02-02) 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 
[A1],[A6],[A7],[A8] 

  

(T02-03) 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 
[A6],[A7],[A8],[A9],[A10],[A11],[A12] 

  

(T02-04) Promoure programes de 
formació professional i universitària i 
potenciar tasques de recerca vinculades 
amb empreses localitzades a la comarca 
[A6],[A7],[A8],[A11],[A12] 

  

(T02-05) Estratègia cluster: arrelament 
de l'activitat turística a Sitges,  
[A1-2],[A-6] 

  

(T02-06) Estratègia cluster: activitats 
industrials, pesqueres, comercials i 
recreatives relacionades amb el port a 
Vilanova i la Geltrú, 
[A1-2],[A-6],[A7] 

  

(T02-07) Estratègia cluster: serveis 
hospitalaris a Sant Pere de Ribes 
[A1-2],[A-6],[A7] 

  

(T02-08) Cal establir estratègia 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 
[A1],[A6],[A7] 

  

(T02-09) 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 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

  

(T02-10) 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 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4] 

  

(T02-11) 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) 
[D2-1] 

  

(T02-12) 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 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
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(T02-13) 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 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8] 

  

(T02-14) 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 
[A2],[A4],[A6] 

  

(T02-15) 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 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8] 

  

(T02-16) Fomentar i engrandir la base 
econòmica comarcal- exportació de bens i 
serveis- i la generació de llocs de treball 
de qualitat 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8] 

  

(T02-17) Potenciar la relació més estreta 
possible entre el compliment del pla 
comarcal d'actuació en matèria d'atracció, 
reconversió i desenvolupament del 
conjunt de les activitats productives i els 
programes de formació professional i 
universitària, a desenvolupar en els 
centres educatius i de recerca ubicats en 
el Garraf 
[D2-1],[A5-2],[A6],[A7],[A8],[A11] 

  

(T02-18) 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 [D2-1],[A1-2] 

  

(T02-19) 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 
[D2-1],[A1-2] 

  

(T02-20) Fomentar i afavorir la 
connectivitat i accessibilitat 
intermunicipal mitjançant una bona 
dotació de transport col·lectiu 
intracomarcal [A3],[A5] 
 

  

(T02-21) 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. 
_ L'organisme conjunt de gestió de sòl 
pot estar obert a altres administracions 
(RMB, Diputació, Generalitat...) així com 
a entitats financeres 
_ 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 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 
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(T03) 2005 L’ARC METROPOLITÀ: LA NOVA REALITAT TERRITORIAL 

 
(T03-01) Cal desenvolupar economies 
en xarxa, com a alternatives a la 
ocupació sistemàtica del 
territori[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-02) Cal entramar els 7 pols (les 
ciutats de l’Arc: Mataró, Granollers, 
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú) i 8 
corredors (incloent el de Caldes) 
estructuradors del territori de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. Al 
mateix temps cal considerar la 
importància de Barcelona com a eix 
articulador de la xarxa, doncs en el segle 
XXI el discurs econòmic deixa de 
confrontar ciutat central i metròpoli 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-03) La tendència a la terciarització 
de l’Arc Metropolità (i, en conjunt, de la 
Regió Metropolitana)  esdevé un 
problema estratègic a solucionar conjunt 
a tota la economia espanyola: cal 
augmentar la capacitat competitiva 
industrial per compensar la balança 
d’importacions 
[A5],[A6],[A7],[A8] 

  

(T03-04) Cal destacar la importància 
de l’orientació econòmico-territorial 
de la política industrial, 
infrastructures per la connexió de 
pols i millora de les xarxes 
transversals, polítiques de sòl 
adreçades a l’economia i foment de 
l’economia del coneixement 
[A5],[A6],[A7],[A8] 

  

(T03-05) Cal superar la falsa dialèctica 
entre el projecte metropolità i el 
sistema de ciutats 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-06) Cal afrontar amb visió de 
conjunt la dispersió urbana i 
industrial 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-07) Cal repensar els efectes de 
les grans infrastructures 
estructuradores del territori 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T03-08) Cal gestionar de forma 
conjunta el sòl no urbanitzable com a 
un únic sistema 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-09) Cal una assumpció plena de 
la realitat metropolitana, incloent la 
xarxa de ciutats de compacitat formal, 
complexitat funcional i cohesió social 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T03-10) Cal millorar les 
infrastructures [ de l’Arc 
metropolità] perquè la xarxa pugui 
assolir el seu potencial 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T03-11) Els municipis de l’Arc 
Metropolità han de poder participar 
en el procés de debat i decisió sobre 
el futur de l’Àrea Metropolitana; cal 
reivindicar el seu paper dinamitzador 
en el sistema metropolità, el qual 
depassa àmpliament l’àmbit 
administratiu de l’Àrea Metropolitana. Cal 
tenir presència en el Pla Director 
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
[D2-1], [A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T03-12) Cal apostar per una xarxa 
d’infrastructures de mobilitat que 
contribueixin a articular el territori, 
la necessitat de potenciar noves 
pautes de creixement per tal que 
aquest sigui més intensiu i menys 
extensiu, i una nova concepció de 
l’Arc Metropolità com un gran parc 
tecnològic d’escala metropolitana 
[A1],[A2],[A3],[A5] 
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(T03-13) Les diferències entre les set 
ciutats de l’Arc metropolità han 
d’esdevenir valor singular i font de 
complementarietats i oportunitats 
creuades en el procés d’articulació 
de la Regió Metropolitana i del paper 
que els set sistemes urbans hi han 
de jugar. Cal posar de manifest la 
riquesa i varietat dels set sistemes 
urbans que conformen l’Arc Metropolità. 
Una diversitat que ha resultat de la 
situació geogràfica, la història i els tipus 
de dinàmiques urbanes de cadascun 
d’ells 
[A1] 

  

(T03-14) Cal formular el projecte 
metropolità també (des) de les 
ciutats de l’Arc Metropolità i, en 
general, de la Regió Metropolitana; no 
només no és contradictori o alternatiu 
amb el d’un espai metropolità integrat, 
sinó que és necessari per a que aquest es 
pugui construir efectivament a totes les 
escales i en lògiques de xarxa 
[D2-1],[A1] 

  

(T03-15) Establir sinergies i 
complementarietats amb la 
conurbació central: Barcelona és l’únic 
motor possible i necessari de 
l’aglomeració amb dimensió suficient per 
permetre al conjunt del territori de la 
Regió Metropolitana de Barcelona assolir 
reptes de caràcter internacional i estar en 
el mapa del món. El projecte metropolità 
ha de partir d’aquesta premissa i, al 
mateix temps, ha de ser solidari i 
compartit. 
[A1] 

  

(T03-16) Fomentar la compacitat dels 
nuclis urbans: en un territori tan 
antropitzat com el de la Regió 
Metropolitana, les millors posicions estan 
ocupades per les ciutats, per això juguen 
amb avantatge respecte a d’altres espais; 
la extensió des de la ciutat existent 
s’imposa per tant a projectes “alternatius” 
que no es fonamenten sobre una realitat 
territorial sòlida. 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T03-17) Articular millor el territori 
amb les infraestructures d’alta 
capacitat: les infraestructures de la 
mobilitat no són canals per connectar els 
extrems, sinó xarxes per servir el territori 
que travessen 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T03-18) Cal dotar als teixits 
d’activitats econòmiques de qualitats 
urbanes: el projecte més decisiu per tal 
d’aprofitar l’ordenació metropolitana, 
després de les infrastructures, és el dels 
teixits per a activitats econòmiques, les 
dimensions i necessitats dels quals no 
poden ser convenientment gestionats i 
servits en el marc municipal; aquests 
teixits cabdals per al territori no han 
viscut les millores que han tingut els 
teixits residencials tant de nova creació 
com consolidats. 
[A5], [A6],[A7],[A8] 

  

(T03-19) Fomentar la singularitat i la 
complementarietat en la concepció 
de les relacions amb la resta de la 
Regió Metropolitana de Barcelona: El 
projecte de la Regió Metropolitana ha de 
ser global i comprensible a escala 
metropolitana, a la vegada que compartit 
per Barcelona. No és possible un projecte 
metropolità sense Barcelona, però 
tampoc una Barcelona sense projecte 
metropolità. Això és el que dóna sentit al 
conjunt, però també el que farà possible 
un projecte de les parts. 
[A1] 
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(T04)  2006 PROPOSICIONS PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DEL GARRAF 

(T04-01) Cal reforçar a malla de 
distribució comarcal, no són 
necessàries grans obres d’infrastructura 
viària 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T04-02) S'ha de donar prioritat a fer 
més clars els accessos viaris de la C-
32 des de Sitges fins a Cubelles; no és 
necessària l'ampliació de la carretera de 
la costa com proposa el PITC per a les 
costes del Garraf 
[A5] 

  

(T04-03) 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 
 [A5] 

  

(T04-04) La xarxa rodada comarcal de 
distribució precisa d'una malla més 
completa que possibiliti itineraris 
alternatius 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T04-05) Els costos dels serveis de 
conservació i manteniment als que han de 
fer front els Ajuntaments creixen amb 
cada nova promoció. Cal estimular les 
obres de rehabilitació i, si això no fos 
suficient, augmentar via IBI la 
pressió fiscal sobre els habitatges 
[D2-1],[A2],[A4],[A6] 

  

(T04-06) Gestió conjunta de serveis 
públics locals a nivell comarcal: 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 
[D2-1] 

  

(T04-07) Implementar polítiques 
fiscals conjuntes orientades a 
l'ordenació comarcal del territori : és 
necessària la simplificació i la 
homogeneïtzació de conceptes, tipus i 
tarifes de les ordenances fiscals dels sis 
municipis 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-08a) Programes d'inversions 
conjunts dels municipis:  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 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T04-08) Acordar un programa 
d’inversions públiques locals 
coordinades comarcalment: les 
polítiques fiscals conjuntes orientades a 
l'ordenació comarcal del territori han 
d'anar acompanyades d'un programa 
d'inversions públiques locals coordinades 
comarcalment per ser efectives 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 
 

(T04-08b) Finançar els programes 
d’inversions públiques locals 
mitjançant els estalvis obtinguts per 
la prestació conjunta de serveis i la 
coordinació de la fiscalitat local entre 
municipis: 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 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T04-09) Cal aplicar els mateixos 
percentatges en les bonificacions 
dels sis municipis per a afavorir la 
millora de l'entorn construït i de les 
dotacions urbanístiques i 
equipaments col·lectius: per tal 
d'incentivar la construcció i dotació 
d'equipaments col·lectius d'iniciativa 
privada, l’ aplicació d'energies renovables  
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 

  

(T04-10) Cal pactar uns estàndards 
mínims que augmentin els recursos 
econòmics locals [D2-1] 
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(T04-11) Aplicar bonificacions en 
determinats impostos i taxes en 
aquelles empreses que hagin 
localitzat noves activitats o 
incrementat el número de 
treballadors amb contracte indefinit, 
per afavorir l'augment del número i 
qualitat dels llocs de treball 
[D2-1],[A6],[A7],[A8] 

  

 
(T04-12a) Unificar els serveis de 
neteja i recollida comarcals 
[D2-1],[A4] 

 (T04-12) Proveir serveis públics amb 
major eficiència: caldria 
homogeneïtzar les taxes a aplicar o 
unificar serveis per reduir costos, 
com la recollida d'escombraries o el 
transport públic. 
[D2-1],[A4],[A5] 

 
(T04-12b) Unificar els serveis de 
transport públic urbà comarcals 
[D2-1],[A5] 

 

(T04-13) Ser prudent en la delimitació 
de sòls destinats a equipaments i 
serveis públics: 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 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-14a) S'han d'establir reserves de 
sòl ben comunicades amb els nuclis 
existents i futurs per transport públic 
i la xarxa viària en la localització dels 
equipaments supramunicipals : les 
necessitats d'equipaments creixen 
geomètricament amb l'increment de la 
població ; la plana del Garraf entorn 
Sitges i Cubelles té gairebé tot el sòl 
esgotat. 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T04-14b-1) Programar la reserva de sòl 
per a una nova escola universitària 
[D2-1], [A7],[A8],[A11] 
(T04-14b-2) Programar la reserva de sòl 
per a un nou camp de golf 
[D2-1],[A6] 

(T04-14b) Qualificar de forma 
consensuada les necessitats d’ 
equipaments supramunicipals: 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. 
[D2-1],[A6],[A7],[A8],[A11] 

(T04-14b-3) Programar la reserva de sòl 
per a un nou hospital universitari 
[D2-1], [A7],[A8],[A11] 

(T04-14) Programar els equipaments 
supramunicipals a llarg termini 
(escenari 2050): la programació 
d'equipaments supramunicipals s'ha de 
fer preveient un horitzó llunyà (2050), 
més enllà del període de vigència del Pla 
Territorial (fins 2026). Haurà de 
considerar les tensions de creixement de 
població, i tenir coneixement dels plans 
municipals d'equipaments locals. La 
reserva de sòl per a futurs equipaments 
es proposa en base a un conjunt de 
supòsits: 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

(T04-14c) Quantificar de forma 
consensuada les reserves de sòl per 
a equipaments supramunicipals: 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. 
[D2-1] 

 

(T04-15) Considerar les 
urbanitzacions il·legals com a 
emplaçaments per a les reserves de 
sòl per a equipaments 
supramunicipals, reconvertint-les 
d'àrees residencials en equipaments 
supramunicipals i dotant-les dels serveis 
mínims necessaris 
[A2],[A3],[A5] 

  

 

 (T04-16) 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 [en 
relació als equipaments supramunicipals] 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

(T04-17) 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. 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 
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(T04-18) Cal preservar la plana com a 
espai idoni per a aquests 
equipaments: la plana és la zona més 
tensionada, amb millor accessibilitat i 
que requereix major protecció. 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-19) Es recomana que els sis 
ajuntaments i el Consell Comarcal 
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. 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-20) Cal que no es dediquin sòls 
destinats a equipaments locals per a 
la construcció d’equipaments 
supramunicipals: 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. 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-21) Polítiques d’habitatge: cal 
reconsiderar a l’alça la densitat del 
sòl urbanitzable [i urbà], 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. 
[D2-1],[A1],[A2] 

  

(T04-22) Polítiques d’habitatge: cal 
evitar programar nous sectors, doncs 
les reserves de sòl urbanitzat i 
urbanitzable, a més del parc d’habitatges 
buits i segones residències és més que 
suficient en el periode de vigència del Pla 
2014-2020 
[D2-1],[A1],[A2] 

  

(T04-23) 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 per evitar la 
exclusió de l’habitatge i les seves 
conseqüències 
[D2-1],[A1],[A2] 

  

(T04-24) 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. [D2-1],[A1],[A2] 
 

  

(T04-25) Integrar les grans 
infrastructures que funcionen com a 
barreres: C31, C32 i ferrocarril 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

(T04-25a) Definir les solucions a la xarxa 
viària transversal (primària, secundària i 
camins) que siguin més capaces de 
travessar aquests eixos (C31, C32, 
ferrocarril) i així connectar el territori 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 
 

 

 
 

(T04-26) Protegir la zona agrícola que 
encara  és present a Cubelles 
[A1],[A2],[A3] 

 

(T04-27) Estructurar millor i solucionar 
urbanísticament el sòl residencial dispers 
a Canyelles i Olivella 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-28) Absorbir el creixement 
potencial de la comarca a Vilanova i 
la Geltrú i Sant Pere de Ribes: 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 
[A1],[A2],[A3] 
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(T04-29) Cal potenciar la xarxa verda 
que uneix els tres parcs naturals del 
massís del Garraf (Olèrdola, Foix i 
Garraf). evitant que la connexió entre 
parcs pugi de cota en la planificació 
futura [A1],[A2],[A3] 

  

(T04-30) Cal ampliar l'àmbit dels 
parcs naturals i tractar d'integrar-los 
en les urbanitzacions disperses 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-31a) Planificar de forma 
consensuada la plana del Garraf:  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 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

  

(T04-31b) Protegir els connectors 
forestals mar-muntanya i la xarxa 
hidrogràfica:com a elements estratègics 
per a la connexió ecològica i paisatgística 
dels parcs naturals amb la costa 
[D2-1],[A1],[A2],[A3] 

  

(T04-32) Establir formes de 
finançament i de gestió comunes a 
tots els municipis per a la ordenació 
del territori i la protecció del 
paisatge: desenvolupar una hisenda 
comarcal i establir una ordenació de tot el 
territori des del punt de vista del paisatge 
[D2-1],[A1] 

  

(T04-33) Coordinar els Plans 
Urbanístics Municipals del Garraf per 
trobar la millor manera d’encaixar les 
previsions del planejament territorial 
i sectorial 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 

  

(T04-34) Repensar el model de 
desenvolupament de la comarca: 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: les 
dificultats de la comarca en localitzar 
noves activitats econòmiques la fan 
depenent de les dinàmiques externes del 
mercat de treball 
[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A4], [A5], 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

  

(T04-35a) Promoure centres de 
producció i recerca avançada 
[A6], [A7], [A8], [A10], [A11], [A12] 

 

(T04-35) Evitar els riscos d'un 
planejament excessivament 
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.  
[A1], [A2], [A3] 

 
(T04-35b) 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 [A5-2],[A6],[A7] 

 

(T04-36) Cal ordenar i preveure una 
fórmula per planificar el futur: tot i 
que el planejament vigent té capacitat 
per absorbir la demanda en els propers 
10 anys com a mínim, cal avançar-se a 
un segon escenari 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 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 
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(T04-37) Cal mantenir la protecció 
dels espais no urbanitzables de la 
plana per raó de 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 
[A1], [A2], [A3] 

 
(T04-37b) 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 
[A1], [A2], [A3] 

 

(T04-38) Incrementar la densitat del 
parc d'habitatges 
[A1], [A2] 

  

(T04-39) Augmentar la reforma interior al 
sòl urbà 
[A1], [A2] 

  

(T04-40) Endegar una política de 
promoció de localització d'activitats a la 
comarca basada en la promoció de 
centres de recerca i intensificació dels 
usos als polígons d'activitat econòmica 
[A4], [A5-2], [A6], [A7], [A8] 

  

(T04-41) Millorar la connexió amb l'Alt 
Penedès mitjançant la millora de l'actual 
carretera C-15 i del futur ferrocarril de 
circumval·lació de la Regió Metropolitana 
[A1], [A5] 

  

(T04-42) Aprofitar la capacitat de 
l'autopista C-32 i no prendre en 
consideració l'ampliació de la carretera de 
la costa 
[A5] 

  

(T04-43) Millorar les comunicacions 
interiors de la comarca per construir 
progressivament un sistema urbà 
integrat 
[A1], [A2], [A3],[A5] 

  

(T04-44) Unir els parcs naturals del Foix, 
Olèrdola i Garraf, i protegir els connectors 
forestals i hídrics de connexió mar-
muntanya 
[A1], [A3] 

  

(T04-45) Protegir els espais estratègics 
situats entre l'autopista i la C-32b (antiga 
C-246) i també entre Vilanova i la Geltrú 
i Sant Pere de Ribes com a reserva de sòl 
per a situar els equipaments comarcals i 
per a futures extensions urbanes 
[A1], [A2], [A3],[A5] 

  

(T04-46) Fer convergir la política fiscal 
territorial 
[D2-1] 

  

(T04-47) Prosseguir  el treball conjunt 
realitzat entre tots els municipis del 
Garraf i el Consell Comarcal i afrontar la 
redacció de figures de planejament 
supramunicipal 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 

(T04-47b)Instituir una figura específica 
en el si del Consell Comarcal per a 
impulsar i coordinar les tasques de 
redacció de figures de planejament i 
gestió del territori supramunicipal 
[D2-1] 

 

(T04-48) 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 
[A1], [A2], [A3] 

  

(T04-49) A Cubelles, aprofitar les 
darreres oportunitats de consolidar el 
nucli i completar l'ordenació de la façana 
marítima de la comarca 
[A1], [A2], [A3] 

  

(T04-50) A Sant Pere de Ribes, punt 
central del territori interior, preservar els 
terrenys estratègics com a espais de 
referència per al sistema urbà de futur i 
planificar amb visió estratègica territorial 
l’entorn de la futura estació ferroviària 
[A1], [A2], [A3] 

  

(T04-51) A Sitges, consolidar el 
planejament aprovat i reservar les 
pedreres com a espais estratègics per a 
usos metropolitans 
[A1], [A2], [A3] 

  

(T04-52) A Olivella donar estructura i 
solució urbanística al sòl residencial 
dispers. 
  [A1], [A2], [A3] 

  

(T04-53) A Canyelles, donar estructura i 
solució urbanística al sòl residencial 
dispers i generar un node d’activitat en 
l’entorn de la futura estació ferroviària 
[A1], [A2], [A3],[A5] 
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(T10)  2014 PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS:  
OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES CORRESPONENTS AL BLOC DE TERRITORI 
(T10-01) Coordinar el Pla Socioeconòmic 
del Garraf amb el Pla Estratègic de 
l’Àmbit Penedès (inclou Alt Penedès, Baix 
Penedès, Anoia i Garraf), el qual vol 
esdevenir full de ruta del futur Pla 
Territorial Parcial de l’Àmbit Penedès 
[D2-1],[A1] 

  

(T10-02a) Obrir un procés de participació 
ciutadana en el qual es posin a debat els 
criteris de base que han d’orientar el 
desenvolupament social, demogràfic i de 
qualitat de vida dels habitants del 
territori Penedès 
[D2-1] 

 

(T10-02b) Definir i prioritzar, de manera 
conjunta amb la societat civil a través de 
la participació ciutadana, el model 
territorial que cal desenvolupar en l’àmbit 
Penedès que ha de servir de marc per la 
definició dels aspectes socials i econòmics 
del Pla 
[D2-1] 

 

(T10-02) Promoure la participació de 
manera activa, directa, plural i 
continuada:   
[D2-1] 

(T10-02c) Elaborar una nova proposta de 
Pla de Participació ciutadana obert a la 
societat penedesenca que permeti posar a 
debat les propostes, directius, 
orientacions i recomanacions que han de 
ser recollides en el Pla Estratègic del 
Penedès 
[D2-1] 

 

(T10-03) Definir [administrativament] 
l’àmbit Penedès i crear una Comissió 
d’Urbanisme pròpia [D2-1] 
 

 
 

 

(T10-04a) El territori és un be no 
renovable, essencial i limitat: el model 
territorial ha de tenir com a missió 
trobar el sistema  que faci possible 
que a tot arreu la col·lectivitat pugui 
gaudir dels recursos del territori i 
preservar-ne els valors per a les 
generacions actuals i futures 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-04b) Aplicar el principi de 
precaució en aquelles 
transformacions territorials de major 
incidència territorial: El territori és una 
realitat complexa i fràgil. Totes les 
realitats territorials, tots els indrets, es 
componen de diversos elements naturals i 
culturals i de les seves interrelacions, tots 
els quals cal considerar adequadament. 
Les actuacions de gran incidència 
territorial (urbanització, obres públiques, 
extracció de minerals, perforacions, 
repoblaments forestals, ...)  tenen 
habitualment conseqüències irreversibles. 
Per tant s’han de dur a terme amb plena 
consciència d’aquesta complexitat i 
avaluant-ne les múltiples conseqüències 
irreversibles, aplicant el principi de 
precaució a totes aquestes 
transformacions 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-04c) L’ús, propietat i/o 
apropiació del territori han de ser 
compatibles amb els seus valors i, 
per tant, el dret a la propietat s’ha 
d’exercir amb respecte a la funció 
social i assumint plenament la 
responsabilitat de potenciar-ne la 
utilitat, els valors ambientals i 
culturals i el potencial paisatgístic. 
El territori conté valors ecològics, 
culturals i patrimonials que no es poden 
reduir al valor del sòl 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 
 

 

(T10-04) Incorporar a la formulació dels 
diferents models territorials els principis 
bàsics de la “nova cultura del territori” 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

(T10-04d) La gestió sostenible del 
territori és un deure social i 
ambiental que garanteix el benestar 
però també constitueix un 
peremptori imperatiu econòmic: un 
territori ben gestionat constitueix un actiu 
econòmic de primer ordre 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

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

Estratègia Acció Projecte 
(T10-05a) Dotar d’un reconeixement 
específic a les zones agrícoles 
penedesenques i de manera especial 
la vinya: cal que tinguin un 
reconeixement explícit en els àmbits 
social, polític i administratiu, a partir de 
normes, accions i mesures pròpies 
destinades a aquesta agricultura 
[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05b) Cal que el planejament 
urbanístic es doti d’instruments 
eficaços per a la planificació, 
preservació i gestió de l’espai 
agrícola penedesenc, alhora que 
fomenti i apliqui les legislacions i 
mesures necessàries per ordenar el 
territori i possibilitar l’accés a la terra 
d’aquells que s’incorporin a l’activitat 
agrària i dels que necessitin incrementar 
la mida de les seves explotacions 
agràries 
[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05c) Cal que l’agricultura sigui 
entesa, estudiada, analitzada, 
planificada i gestionada des d’una 
visió supramunicipal de conjunt, 
evitant les pràctiques localistes 
excloents, amb la finalitat d’establir una 
política pública més eficaç i més eficient 
dirigida als espais agraris periurbans 
[D2-1],[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05d) Cal que els sòls de valor 
agrícola tinguin consideració 
finalista: es classifiquin com a sòl 
agrícola, amb independència de que 
estiguin o no en explotació, entenent que 
“sòl agrícola” és una categoria finalista 
tant com ho és el “sòl urbà” 
[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05e) Cal que es garanteixi, més 
enllà de la preservació de l’espai agrari a 
través dels instruments urbanístics, el 
desenvolupament dinàmic i sostenible de 
l’activitat agrària i dels territoris on 
aquesta es desenvolupa amb polítiques 
territorials i sectorials específiques 
[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05f) Cal incorporar la figura de 
“parc agrari”, “espai agrari” o altres 
figures innovadores d’ordenació i de 
gestió com a elements significatius 
de la voluntat per dotar aquests 
espais d’un projecte, no només de 
protecció davant l’eventual 
incorporació d’aquests al procés 
d’urbanització, sinó també per 
preservar les funcions agràries pròpies i 
impulsar una gestió que permeti 
promoure-hi el desenvolupament 
econòmic del territori i de les 
explotacions agràries, així com 
conservar-ne i difondre els valors 
ecològics i culturals 
[D2-1],[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-05) Apostar per la preservació, 
ordenació, desenvolupament i gestió dels 
espais agrícoles 
[A1],[A3],[A6-5] 

(T10-05g) Impulsar la producció dels 
productes agraris i agroalimentaris 
del Penedès i explotar comercialment 
la proximitat de les grans àrees 
urbanes de Barcelona i Camp de 
Tarragona 
[A1],[A3],[A6-5] 

 

(T10-06a) Recuperar i posar en valor 
els sabers acumulats per les cultures 
agràries i, sobretot, pels agricultors, 
agricultores i les seves famílies 
 [A3],[A6-5], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 

(T10-06) Afavorir les bones pràctiques en 
l’àmbit de l’agronomia 
[A3], [A4], [A5],[A6-5], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 
 

(T10-06b) Fomentar les bones 
pràctiques vitivinícoles i les agràries 
en general per prevenir els possibles 
impactes negatius que l’activitat 
agrària pugui generar sobre l’entorn 
mitjançant la formació dirigida als 
agricultors i a les agricultores, 
l’experimentació de caràcter demostratiu 
i la investigació encaminada a millorar 
aquestes bones pràctiques 
[A3],[A6-5], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 
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(T10-06c) Desenvolupar una gestió de 
l’aigua que s’ha de basar en la 
racionalització de l’ús de les aigües 
superficials i subterrànies, així com en la 
utilització d’aigües regenerades de 
qualitat òptima per a l’activitat agrària 
[A3], [A4], [A5],[A6-5] 

 

(T10-06d) Desenvolupar una gestió del 
sòl que fomenti les tasques 
agronòmiques que en redueixin la 
compactació, n’incrementin el contingut 
de matèria orgànica i n’afavoreixin la 
millora biològica 
[A3], [A4], [A6-5] 

 

(T10-06e) Fomentar l’activitat agrària 
sostenible, respectuosa amb l’entorn i el 
medi ambient, especialment la producció 
integrada i la producció ecològica 
[A3], [A4], [A6-5] 

 

(T10-06f) Potenciar el manteniment i la 
creació de mosaic de cultius, marges, 
parets i vores herbacis, arbustius i arbrats 
que es converteixin en hàbitats i 
ecosistemes que afavoreixin la presència 
de flora i fauna beneficiosa per a la 
sostenibilitat dels agroecosistemes, que, 
entre altres, controlin les plagues i les 
malalties, més enllà de la indiscutible 
contribució estètica i paisatgística que 
aquests marges, vores i parets comporten 
[A3],  [A6-5] 

 

continua- (T10-06) Afavorir les bones 
pràctiques en l’àmbit de l’agronomia 
[A3], [A4], [A5],[A6-5], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 
 

(T10-06g) Impulsar accions de 
minimització de la despesa energètica i de 
la generació de CO2 així com incrementar, 
sempre que sigui possible, l’absorció de 
CO2 
[A3], [A4], [A6-5] 

 

(T10-07a) Promoure el codi de bones 
pràctiques dirigides a la preservació de 
l’activitat productiva (conservació i 
millora del sòl, manteniment de la 
biodiversitat i de la qualitat de l’aigua), 
del paisatge i del patrimoni històric 
cultural agraris. 
[A3], [A6-5], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A12] 

 

(T10-07b) Establir mecanismes i incentius 
econòmics per la conservació, 
restauració, rehabilitació i posada en 
valor d’habitatges i construccions 
vinculades a l’explotació agrària amb un 
caràcter històric i tradicional i/o 
significatiu en el seu territori 
[D2-1], [A3], [A6-5], [A7], [A8] 

 

(T10-07c) Reconèixer el patrimoni agrari, 
en particular la vinya, com un tipus de bé 
específic dins del patrimoni cultural i 
paisatgístic mitjançant mecanismes 
específics per a aquells espais agraris que 
disposin de valors culturals, naturals i 
paisatgístics rellevants. Aquests 
mecanismes hauran de vetllar per 
l’eradicació d’aquells elements impropis 
de les activitats agràries que en danyin la 
qualitat paisatgística i hauran de fer 
possible el manteniment i 
desenvolupament de l’activitat agrària i 
d’altres activitats que hi siguin 
compatibles. 
[D2-1], [A3], [A6-5], [A7], [A8] 

 

 
(T10-07d) Gestionar de manera integrada 
els elements del paisatge agrari  amb 
valor paisatgístic i cultural, afavorint 
models d’explotació agrària compatibles 
amb el manteniment i gaudi del patrimoni 
natural i cultural, material i immaterial. 
Considerant tant els elements materials 
(murs, tanques, aljubs, sèquies, casetes 
de pedra seca)  com els immaterials  
(història, costums, tradicions, maneres de 
fer). 
[D2-1], [A3], [A6-5], [A7], [A8],[A12] 

 

(T10-07) Protegir el paisatge i el 
patrimoni cultural 
[A3], [A6-5], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 
(T10-07e) Incorporar les bones 
pràctiques d’agricultura de proximitat i 
de patrimoni cultural agrari en els 
catàlegs de paisatge, així com en les 
normatives dels diferents plans 
urbanístics [i sectorials], de manera que 
es proposin mesures paisatgístiques que 
permetin el manteniment, la conservació 
i el desenvolupament dels paisatges de 
l’agricultura. 
[D2-1], [A1], [A3], [A4], [A6-5], [A7], 
[A8],[A12] 
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(T10-08a) Incentivar les pràctiques 
agronòmiques que afavoreixin la 
biodiversitat 
[A3], [A4], [A6-5], [A7], [A8],[A12] 

 

(T10-08b) Promoure la conservació de 
varietats tradicionals de productes 
agrícoles en el marc de l’anomenada 
agrobiodiversitat i fomentar-ne, sempre 
que sigui possible, la seva 
comercialització i consum 
[A3], [A4], [A6], [A7], [A8],[A12] 

 

(T10-08) Fomentar la biodiversitat en les 
pràctiques agràries 
[A3], [A4], [A6-5], [A7], [A8],[A12] 

(T10-08c) Mantenir o habilitar espais 
refugi per a la fauna i flora espontànies a 
marges, vores, murs de pedra seca, etc., 
afavorint alhora els hàbitats propis de 
determinades espècies que col·laboren en 
la lluita contra plagues, com són els 
insectívors, els rapinyaires, etc 
[A3], [A6-5], [A7], [A8],[A12] 

 

(T10-09a) S’ha d’evitar el model de 
promoció de sòl per a activitats 
econòmiques dispers,  sense mida 
suficient  i mancat d’uns serveis i 
requeriments mínims. 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-09) Incorporar nous criteris 
orientadors per a l’equipament de les 
àrees d’ activitats econòmiques 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

(T10-09b) En els sectors d’activitat 
econòmica existents i projectats, 
s’hauran de complir uns serveis i 
requeriments mínims per a la 
localització i qualificació de sòls per 
a activitats econòmiques: 
 
_ Proximitat a la xarxa de transport de 
mercaderies per ferrocarril 
_ Proximitat a vies d’alta capacitat per a 
transport de mercaderies per carretera 
_ Possibilitat de promoure el transport 
públic als sectors 
_ Accés a xarxes d’altes prestacions de 
telefonia fixa, mòbil, ADSL de banda 
ampla o fibra òptica 
_ Qualitat en el subministrament 
d’energia elèctrica i accés a la xarxa de 
gas natural 
_ Gestió eficient dels residus 
_ Disponibilitat d’aigua 
_ Accés a serveis complementaris: 
missatgeria, transport al detall, 
restauració, entre d’altres 
_ Accessos adients i correcta 
senyalització externa i interna en els 
sectors 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-10a) Prioritzar la concentració de 
sòl per a activitats econòmiques al 
voltant dels eixos ferroviaris i viaris 
existents i de nova creació, com és el cas 
del corredor mediterrani. 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-10b) Contenir la dispersió actual de 
sòl per a activitats econòmiques: és un 
malbaratament de territori i recursos 
que, a més, no permet oferir els 
requeriments de subministrament i de 
serveis necessaris i tampoc permet la 
generació de la massa crítica suficient 
per a desenvolupar, entre d’altres, 
polítiques de transport públic, de 
transport de mercaderies i polítiques de 
formació i aprenentatge . 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-10c) Revisar les localitzacions de 
sòl per a activitats econòmiques 
existents, tant les que estan ja en 
funcionament com les que estan 
planificades en procés de 
desenvolupament, avaluant-ne la 
possibilitat de reubicar-les d’acord amb 
els criteris de localització mínims abans 
esmentats. 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-10) Fomentar la cooperació i 
coordinació de les administracions 
municipals i supramunicipals de 
l’Àmbit Penedès de cara a promoure 
sòl destinat a activitats econòmiques 
de manera conjunta, defugint el 
localisme, entenent que la suma 
d’esforços i de proposta genera sinergies 
positives que van orientades a 
construir una activitat econòmica 
global més eficient i eficaç: 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

(T10-10d) Contemplar la possibilitat de 
consensuar un programa d’anàlisi de les 
diferents localitzacions existents i 
programades, mitjançant la col·laboració 
activa de les diferents administracions 
locals i supramunicipals i del sector 
empresarial, que defineixi per l’Àmbit 
Penedès quines serien les localitzacions 
ja existents a potenciar, quines serien 
considerades no prioritàries i quines 
serien considerades localitzacions a 
extingir. 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 
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(T10—11a) L’estratègia de proximitat té 
per objectius: millorar la  qualitat dels 
productes i serveis, millorar la eficiència 
del territori, augmentar-ne la diversitat, 
reduir la dependència externa banal, 
generar activitat econòmica i de nous 
llocs de treball i reduir els impactes 
ecològics[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A12] 

 

(T10-11b) [ L’actual model productiu ha 
d’evolucionar cap a] nous espais 
d’activitat econòmica que siguin 
dinàmics, més eficients i alhora serveixin 
per generar nous llocs de treball i 
promoure l’economia productiva. En 
aquest marc l’estratègia de “km. 0” obre 
noves oportunitats, nous llocs de treball i  
promou l’economia de baix consum de 
carboni[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A12] 

 

(T10-11c-1) Generació i consum 
energètics: cal que sigui de caire més 
distributiu i que aposti de forma 
prioritària per aprofitar els recursos 
energètics que són propis de cada 
districte energètic –solar, eòlica, 
biomassa, geotèrmica- fomentant alhora 
la implicació dels ciutadans mitjançant la 
introducció de models de gestió 
cooperatius, introduint el concepte de 
gestor energètic de districte. La gestió a 
més d’implicar els ciutadans que formen 
part del districte energètic és alhora font 
de creació d’ocupació [ i millora la 
balança d’importacions i dependència 
exterior] 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], [A6], [A7], 
[A8], [A9], [A12] 
(T10-11c-2) Compostatge agrícola, de 
proximitat o de petita escala per a 
obtenir un adob orgànic de qualitat que 
es pugui fer servir també en agricultura 
ecològica  
[A3], [A4], [A6] 

(T10-11c) Estendre l’estratègia “km. 0” a 
més sectors que l’alimentari, traslladant-
lo a camps diversos com són la producció 
energètica o la gestió dels residus 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], [A6], [A7], 
[A8], [A9], [A12] 

(T10-11c-3) Consum de productes de 
proximitat: consumint productes de 
proximitat s’afavoreix l’activitat 
econòmica de l’entorn, s’estimula la 
diversitat en la producció i, per tant, 
s’afavoreix el manteniment de la 
biodiversitat ; finalment s’estalvia en 
costos de transport, refrigeració i 
emmagatzematge, la qual cosa permet 
millorar la eficiència energètica i reduir 
les emissions de CO2 
[A3], [A4], [A5], [A6] 

(T10-11d) Disposar d’un marc legal 
que doni empara al consum de 
proximitat, a imatge de les 
denominacions d’origen protegit. Els 
productes de proximitat en l’elaboració de 
plats augmenten la qualitat nutricional 
dels aliments tot potenciant les seves 
qualitats organolèptiques i 
gastronòmiques 
[D2-1], [A3], [A6], [A8], [A12] 

 

 (T10-11e) Potenciar el consum de 
productes alimentaris de proximitat a 
menjadors col·lectius, a la restauració i a 
l’hostaleria 
[D2-1], [A3], [A6], [A8], [A12] 

(T10-11) Impulsar i promoure 
l’estratègia del “Km. 0” o de 
proximitat: 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], [A6], [A7], 
[A8], [A9], [A12] 

(T10-11f) Ajudar a implementar xarxes 
de proximitat entre productors, 
elaboradors,  restauradors, [punts de 
venda d’alimentació] i consumidors, 
recolzant la difusió i comercialització dels 
productes locals i de qualitat. El 
desenvolupament de les xarxes de 
producció i distribució local del productes 
pròxims (geogràficament i temporalment) 
afavoreix la creació de llocs de treball[ i 
té efectes en la valoració social i 
autoestima del sector agrari] 
[D2-1], [A3], [A6], [A8], [A12] 
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(T10-12a) Cal reflexionar si és raonable 
seguir mantenint la previsió d’ampliar la 
capacitat de les carreteres N-340, C31 i 
C51 (desdoblament) , atesos els alts 
impactes ambientals, territorials i 
econòmics que aquestes obres suposarien 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-12b) Dotar a les autopistes de 
pagament  AP7, AP2 i C32 de 
mecanismes públics (rescabalament de 
peatges per desplaçaments interns, 
millora de la seva connectivitat territorial) 
per fer-les més permeables i incorporar-
les com xarxa territorial de distribució 
com a alternativa als desdoblaments 
previstos de la N340 per a la seva 
conversió en A7 i de la C31 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-12c) Definir l’autopista 
ferroviària: s’entén per autopista 
ferroviària la xarxa formada per les 
xarxes de rodalies, AVE, la nova línia de 
mercaderies i els centres intermodals 
d’intercanvi: estacions ferroviàries i 
accessos viaris a la xarxa territorial. L’eix 
“Penedès central” es configura com a 
l’Autopista viària - ferroviària 
metropolitana. Cal conèixer la traça del 
nou corredor de mercaderies d’alta 
capacitat (corredor mediterrani) per a 
poder planificar entorn d’ella 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-12d) Localitzar les àrees 
d’activitat econòmica i 
d’equipaments supramunicipals en 
base al model d’infrastructures 
acordat: es tracta de peces que 
demanden grans quantitats de sòl i estar 
ben implantades sobre les xarxes de 
transport. Per la seva naturalesa han de 
coordinar dos sistemes d’accés: un, el 
del propi territori, per on flueixen les 
persones i les activitats que mantenen el 
sistema i un segon de comunicació 
directa amb els sistemes infrastructurals 
d’alta capacitat 
 [A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-12e) Impulsar la construcció de 
l’estació intermodal a Vilafranca del 
Penedès: Vilafranca del Penedès, 
situada en una posició estratègica i 
geogràfica respecte de les infrastructures 
viàries i ferroviàries, requereix un paper 
de major centralitat determinant per la 
confluència de totes les xarxes i justifica 
la necessitat de construir-hi la prevista 
estació intermodal del Penedès entre 
Vilafranca i la Granada 
[A1],[A5] 

 

(T10-12) Concretar el model 
d’infraestructures de comunicació i 
transport 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A5] 

(T10-12f) Denegar les llicències a 
instal·lacions les dimensions, 
impactes o usos de les quals no 
siguin compatibles amb els criteris 
d’integració territorials i d’estructura 
socioeconòmica que el Pla Estratègic 
determini 
[D2-1] 

 

(T10-13a) Revisar les previsions dels 
plans urbanístics municipals en base a les 
necessitats d’estalvi econòmic i energètic 
 [A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 

 

(T10-13b) Revisar les normatives dels 
plans urbanístics municipals per a dotar 
d’utilitat a terrenys amb falses 
expectatives de transformació a curt 
termini i concretar la seva funció i ús en 
el marc d’una nova manera més 
sostenible de gestionar el territori 
[A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 

 

(T10-13) Impulsar la revisió del 
planejament territorial i municipal 
en base a les noves perspectives i 
tendències econòmiques: la majoria 
dels plans urbanístics municipals han 
estat redactats sota perspectives 
econòmiques i socials que a data d’avui 
es consideren exageradament 
expansives. La crisi econòmica desborda 
els plans i els fa poc eficients, doncs 
condicionen el territori amb expectatives 
que ja no existeixen 
 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 

(T10-13c) Revisar les eines de 
planejament urbanístic amb l’objectiu 
d’optimitzar la qualitat ambiental del 
territori 
[A1],[A2],[A3],[A4],[A5] 
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(T10-14a) Coordinar els instruments de 
planificació urbanística per relligar 
propostes territorials i metropolitanes: 
ajustar les previsions en relació a les 
infrastructures, els assentaments i els 
espais oberts en base a la nova realitat 
sòcio- econòmica. Cal ajustar aspectes 
com: previsions de creixement, models 
territorials d’infraestructures viàries, 
ferroviàries, d’equipaments 
[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-14) Coordinar els Plans 
Territorials Parcials i els Plans 
Directors: de les comarques 
penedesenques  
[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

(T10-14b) Consensuar normatives de 
protecció del patrimoni natural i 
homogeneïtzar criteris  d’actuacions sobre 
sòl agrari en les eines de Planejament 
Urbanístic i Territorial 
[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A4], [A5] 

 

(T10-15) Revisar el potencial 
urbanístic de creixement dels plans 
municipals i acordar-ne la distribució 
entre municipis i comarques, tant 
residencials com d’activitats 
econòmiques, per adaptar-los a les 
necessitats del propi municipi i ajustar-se 
a criteris d’escala territorial 
[D2-1], [A1], [A2] 

  

(T10-16a) Revisar les normatives i 
ordenances municipals en relació als 
mètodes constructius i els mecanismes de 
despesa energètica al model acordat 
[D2-1], [A2],[A4] 

 

(T10-16) Impulsar la transformació 
dels àmbits de desenvolupament 
urbanístic en sòl urbà consolidat: cal 
aconseguir centres urbans amb més 
qualitat ambiental urbana, 
econòmicament més eficaços i 
energèticament més sostenibles 
[D2-1], [A1], [A2], [A4], [A5] 

(T10-16b) Adoptar mesures per facilitar 
els desplaçaments amb mitjans 
alternatius al vehicle privat potenciant el 
transport públic, les xarxes de vianants i 
bicicletes per a distàncies curtes 
[D2-1], [A2],[A5] 

 

(T10-17a) Definir el sòl agrari des del 
punt de vista normatiu com espai 
productiu i, per tant, amb els mateixos 
drets i deures que qualsevol activitat 
urbana [A1], [A2], [A3],[A6-5] 

 

(T10-17b) Definir les regles de joc  entre 
el sòl agrari i el medi on es desenvolupa 
(xarxa hídrica rieres i torrents, boscos, 
marges, camins) i entre l’espai agrari i els 
assentaments urbans, tant a nivell 
normatiu com desenvolupant projectes 
concrets que serveixin de model 
demostratiu a les noves intervencions 
[A1], [A2], [A3],[A5],[A6-5] 

 

(T10-17c) Impulsar la innovació en el 
medi agrari per a que es converteixi en 
impulsor d’altres activitats econòmiques 
[A3] ,[A6-5], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 
(T10-17) Definir el model 
d’assentaments i activitats dels 
espais oberts al conjunt de l’àmbit 
Penedès 
[A1], [A2], [A3],[A5],[A6-5] 

(T10-17d) Iniciar un procés de 
racionalització, coordinació i apropament 
dels sistemes d’equipaments i serveis 
públics i privats a l’abast de la població 
dispersa que gestiona l’espai agrari i 
forestal amb la millora de les xarxes 
viàries especialitzades (bicicleta, 
vianants) i de telecomunicacions que 
proporcionin qualitat de vida als seus 
habitants i permetin la fixació de població 
en el territori 
[A2], [A3], [A4] ,[A6-5] 

 

(T10-18) Repensar les trames 
urbanes de baixa densitat als espais 
oberts (urbanitzacions il·legals): en 
tot l’àmbit Penedès hi ha un seguit 
d’urbanitzacions sovint en pendent i dins 
de massa forestal. Normalment la 
densitat de les urbanitzacions és molt 
baixa i sovint la qualitat de la 
urbanització és baixa. Cal reformular 
aquests espais amb criteris d’eficiència 
social, ambiental i econòmica, com a 
mínim en alguns casos. 
[A2], [A3], [A4] 
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(T10-19) Millorar la infrastructura de 
la xarxa bàsica de camins: i coordinar-
la amb els equipaments existents a fi de 
potenciar l’estructura dels assentaments 
rurals. Els camins són indispensables per 
a mantenir l’activitat agrària i la 
protecció ambiental dels entorns 
forestals i agraris; la xarxa de camins 
permet potenciar diverses funcions 
fonamentals: turisme agrari, pràctica 
d’esports com el ciclisme, la equitació, el 
running. Alhora la xarxa de camins és 
indispensable per a potenciar el 
patrimoni material que s’ha anat 
desenvolupant al llarg del temps en 
relació amb ells: l’arquitectura de pedra 
seca, el paisatge, les fites del territori 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6] 

  

(T10-20) Definir els incentius i 
compensacions per a cada activitat 
econòmica en relació a la seva capacitat 
de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i la qualitat ambiental 
[D2-1], [A6], [A7], [A8] 

  

(T10-21) Potenciar les activitats 
econòmiques amb més capacitat de 
generar valor afegit, reduir l’impacte 
ambiental i afavorir la integració 
social [en el disseny de polítiques 
d’impuls, fiscals, de promoció] 
[A6], [A7], [A8] 

  

(T10-22) Establir mecanismes de 
compensació territorial: cal insistir en 
la importància que tenen aquests 
mecanismes de compensació [si es volen 
evitar la competència entre municipis i les 
ineficiències que genera el model actual] 
per a contribuir a la consideració del 
territori penedesenc com un sistema 
unitari en el qual cada part compleix una 
funció específica i complementària a les 
altres [D2-1], [A1], [A2], [A3] 
 

  

(T10-23) Revisar el mapa actual de 
sectors d’activitat econòmica 
(existents i previstos) en base a 
l’estratègia de racionalització de la 
oferta de sòl econòmic: [cal programar 
de forma unitària i consensuada un nou 
mapa de sectors d’activitat econòmica 
que compleixin uns criteris de qualitat 
mínima, afavorir els de major qualitat per 
a arribar a una massa crítica que els 
permeti disposar de més i millors serveis, 
acordar els mecanismes de participació i 
compensació entre municipis] 
Atesa la precarietat de molts polígons 
industrials, cal establir una estratègia de 
revisió i rehabilitació dels sectors 
d’activitat econòmica existents, a fi de 
definir-ne la seva reorientació funcional – 
bé per la introducció d’activitats 
econòmiques alternatives, bé per la seva 
eradicació i retorn a sòl agrari 
[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A4], [A5], [A6] 

  

(T10-24) Elaborar el Catàleg de les 
diferents unitats paisatgístiques que 
es derivin del Catàleg del Paisatge de 
l’Àmbit Penedès, en el benentès que 
aquestes no correspondran als límits 
comarcals. En elles caldrà tenir molt en 
compte el paper fonamental del paisatge 
vitivinícola penedesenc com a element 
fonamental del territori central del 
Penedès i elaborar propostes paral·leles i 
transversals amb els àmbits econòmics, 
culturals i socials 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 

  

(T10-25) Proposar que les directrius de 
Paisatge que legalment s’han de redactar 
es facin seguint les Cartes de Paisatge ja 
elaborades per consens i que el 
planejament municipal les reculli com un 
element que orienti el planejament 
derivat [D2-1], [A1], [A2], [A3] 
 

(T10-25a) el sòl no urbanitzable ha 
d’adquirir un caràcter urbanístic propi 
[esdevenir una categoria finalista] que el 
blindi front a les expectatives de 
transformació urbanística especulativa 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 
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(T10-26) Redactar les Cartes de 
Paisatge de cada unitat paisatgística 
delimitada pel Catàleg del Paisatge 
de l’Àmbit Penedès, seguint les 
Directius de Paisatge 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 

  

(T10-27) Dissenyar mesures 
econòmiques per incentivar la 
millora del paisatge per part dels 
actors i protagonistes directes: 
agricultors, habitants rurals, 
establiments turístics 
[D2-1], [A1], [A2], [A3],[A6] 

  

(T10-28) Cal fomentar la cultura del 
territori, entesa com al conjunt de 
conductes i comportaments que es 
produeixen en una determinada 
comunitat i que són transmesos entre els 
seus individus per aprenentatge; es tracta 
de modular el conjunt d’actituds, valors, 
objectius i pràctiques que caracteritzen a 
la societat en relació al seu territori 
[A3], [A4], [A5],[A6-5], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 

(T10-28a) Potenciar la relació entre 
cultura i territori: cal integrar en el 
marc de la “nova cultura del territori” 
propostes territorials coherents amb els 
coneixements, els valors, les conductes, 
els comportaments i les actituds que han 
de permetre formular models més 
sostenibles i més participatius, en els 
quals hi hagi una clara simbiosi entre els 
processos territorials i culturals i 
viceversa, per a que la cultura sigui 
considerada un bé públic i preferent. 
Paisatge és confluència de territori i 
cultura, patrimoni material, immaterial i 
història. Al Penedès el territori es 
caracteritza per la seva potència cultural 
que l’identifica i el fa reconeixible [i el 
singularitza] 
[A1], [A2], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 

 

(T10-28b) Convertir l’ Institut 
d’Estudis Penedesencs en 
interlocutor de referència: el Penedès 
és un territori ric en patrimoni material i 
immaterial: paisatge, masies, caves, 
camins, fonts, rodals, ermites, rierols, 
centres històrics, castells però també 
festes, tradicions, cultura popular, 
castellers. Cal unir protecció i 
aprofitament com a recurs d’aquesta 
riquesa patrimonial, reforçant les 
estratègies de conservació, protecció i 
difusió del territori tant des del sector 
públic com privat, amb l’Institut d’Estudis 
Penedesencs com a interlocutor de 
referència en el disseny d’aquestes 
accions  [D2-1], [A1], [A2], [A3], [A7], 
[A8], [A9], [A10], [A11], [A12] 

 

(T10-29) Coordinar les actuacions 
territorials amb les culturals: un 
territori on es pugui viure i treballar amb 
benestar necessita estar endreçat per una 
cultura ciutadana àmplia des del vèrtex 
creatiu fins a la base participativa i 
formativa. Cal que planejament territorial 
i món cultural dialoguin i s’entenguin a 
l’hora de traçar les estratègies, accions i 
projectes, per la qual cosa caldrà cercar 
nous mètodes i espais més idonis que els 
heretats[D2-1], [A1], [A2], [A3], [A7], 
[A8], [A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(T10-30a) Dissenyar el procés de 
participació ciutadana integrant de 
forma transversal el conjunt de la 
societat: per afavorir que la presa de 
decisions repercuteixi en benefici de tota 
la societat, repartint de forma 
equilibrada els beneficis i les càrregues 
que es derivin del Pla [D2-1] 

 

(T10-30b) Definir els criteris de base 
que han de regir el model d’aquest 
Pla d’acord amb el procés de 
participació ciutadana:  nivell de 
desenvolupament social, grau de 
creixement demogràfic i nivell de qualitat 
de vida dels habitants del territori 
Penedès [D2-1] 
 

 (T10-30) Estimular la participació 
ciutadana en la presa de decisions i en el 
seguiment d’accions i projectes, així com 
la seva implicació en la posada en marxa 
d’aquests 
[D2-1] 

(T10-30c) Dissenyar mecanismes que 
permetin cohesionar el territori i fer-lo 
més eficient i sostenible de la ma dels 
ciutadans i col·lectius 
[D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4],[A8],[A12] 

(T10-30c-1) Gestió transversal de les 
terres de cultiu ermes, les parcel·les 
industrials o residencials buides a través 
de la creació d’un banc de terres i horts 
familiars [D2-1],[A1],[A2],[A3],[A4] 
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(T10-31) Potenciar el sistema 
portuari de la costa fomentant les 
relacions econòmiques i esportives 
entre els ports: la posició del port de 
Vilanova i la Geltrú permet localitzar al 
seu entorn, en particular sobre l’eix de 
l’Avinguda Europa/ C15, activitats 
relacionades amb la nàutica, ubicar i 
ampliar un port sec. S’ha de valorar el 
potencial de relació que la nova C15 
transfereix al Port de Vilanova i la Geltrú 
en relació a Igualada i Manresa  
[A5],[A6],[A7] 

  

(T10-32) Diversificar les activitats en 
els entorns dels ports: el conjunt de 
ports de l’àmbit Penedès milloraria la 
seva influència comercial i econòmica 
sobre els assentaments propers si es 
diversifiquessin les activitats que entorn 
d’ells es desenvolupen, com és el cas del 
port de Segur que inclou un encara 
incipient centre comercial 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6],[A7],[A8] 

  

(T10-33) Generar major centralitat entorn 
les estacions ferroviàries 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6],[A7],[A8] 

(T10-33a) Cal fer progressar les 
estacions de tren i els seus entorns 
cap a espais intermodals i d’activitat 
doncs són punts de referència per a 
la mobilitat quotidiana de la zona. La 
manca d’un aparcament suficientment 
dimensionat i acondicionat, l’absència de 
servei per a bicicletes, la manca 
d’accessibilitat més diàfana i segura, [la 
manca d’atractiu d’alguns entorns que 
són, i seran cada cop més, porta i per 
tant “primera impressió” dels nuclis 
urbans] són deficiències evidents a 
resoldre 
[A1],[A2],[A3],[A5],[A6],[A7],[A8] 

 

(T10-34) Ordenar els espais lliures entorn 
rieres i torrents 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

(T10-34b) S’ha de considerar la xarxa 
hídrica com una altra pedra de toc per a 
la millora del medi de la costa. 
L’ordenació dels espais lliures que són les 
lleres de torrents i rieres han de deixar 
de ser canalitzats o soterrats i esdevenir 
parcs, jardins o parcs fluvials (segons els 
casos) que millorin la qualitat dels 
entorns urbans de la costa, el seu 
atractiu turístic, permetin la connexió 
ecològica i l’enllaç amb la xarxa de 
camins territorials 
[A1],[A2],[A3],[A5] 

 

(T10-35) Repensar el sistema 
d’assentaments urbans residencials 
de baixa densitat: cal fer un estudi en 
profunditat de les urbanitzacions de baixa 
densitat que en valori la oportunitat de 
potenciar-les mitjançant densificació i 
dotació de serveis i noves activitats 
econòmiques, mantenir-les, reduir-les o 
fins i tot en casos extrems extingir-les, 
per raó dels seus forts impactes. La 
necessitat de reduir costos en serveis, 
racionalitzar el transport públic i la 
recollida d’escombraries, la difícil 
accessibilitat als equipaments bàsics, la 
reducció de l’impacte ambiental 
motoritzat i la necessitat de recuperar 
part dels espais agroforestals serien els 
criteris de judici a l’hora de valorar-les 
[A1],[A2],[A3] 

  

(T10-36) Analitzar la relació amb les 
xarxes de l’A2-Lleida-Barcelona en 
termes d’activitat econòmica i 
d’equipaments i serveis d’abast territorial 
per a definir estratègies de 
complementarietat i xarxa [A1],[A5] 
 

  

(T10-37) Afavorir les relacions 
d’intercanvi i d’accions compartides en 
l’eix Diagonal l Vilanova i la Geltrú- 
Vilafranca del Penedès-Igualada entorn la 
C-15 valorant les singularitats i 
potencialitats dels espais entorn l’eix 
[A1],[A5] 

[(T10-37a) Elaborar un estudi sobre el 
potencial d’intercanvi i relació entorn l’eix 
de la C-15, a imatge dels estudis 
elaborats per la B-30] 
[A1],[A5] 

 

(T10-38) Afavorir l’intercanvi industrial i 
tecnològic i la cooperació empresarial dins 
l’àmbit Penedès 
[A1], [A5], [A6], [A7], [A8], [A10], 
[A11], [A12] 
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(T10-39) Cal establir sinergies entre 
l’Àmbit Penedès i els tres àmbits 
veïns – el Camp de Tarragona, les 
Comarques Centrals i la Regió 
Metropolitana de Barcelona- 
potenciant les respectives 
singularitats (i, per tant impulsant les 
diferents identitats territorials, socials, 
econòmiques, ambientals i 
paisatgístiques de cada un dels àmbits). 
En aquest sentit, no només cal 
estructurar les xarxes de transport d’alta 
capacitat “de pas” (AP7, C32, 
ferrocarril), també cal analitzar els 
accessos d’aquests en funció de les 
necessitats del propi territori [A1] 
 

  

(T10-40) Reforçar la relació entre els 
diferents eixos que configuren 
l’àmbit Penedès: en el marc del que el 
Pla Estratègic anomena “xarxa de 
xarxes” cal reforçar i potenciar les 
interrelacions entre els diferents eixos. 
L’eix costaner Vendrell-Sitges, l’eix 
central Vilanova i la Geltrú- Vilafranca 
del Penedès- Igualada i els eixos 
interiors complementaris que 
constitueixen la matriu bàsica de l’àmbit 
Penedès [A1], [A2], [A5] 
 

  

(T10-41) Posar en valor el node 
central amb l’estació intermodal del 
Penedès (a Vilafranca del Penedès): 
l’estació intermodal de la xarxa AVE ha 
de ser determinant per cohesionar el 
sistema de transport i per tant és una 
aposta forta del Pla Estratègic[A1], [A5] 
 

[ (T10-41b) Cal donar prioritat al servei 
de bus interurbà Vilanova i la Geltrú- Sant 
Pere de Ribes- Canyelles- Vilafanca del 
Penedès- Igualada com a substitut a curt 
i mig termini de la línia ferroviària 
orbital)] [A5-3] 

 

(T10-42) Potenciar i connectar les 
xarxes del territori: Cal convertir la 
xarxa viària d’alta capacitat en 
oportunitat per les xarxes locals de 
comunicacions, des de les carreteres 
locals fins a les xarxes de camins 
agrícoles. La disposició dels equipaments 
generals fins als locals pot definir noves 
o renovades xarxes que requereixen una 
nova interpretació en relació a les noves 
dinàmiques del territori. La definició de 
cada un dels models de xarxa és 
prioritari. La estructura agrària de la 
vinya i el seu sistema productiu i 
paisatgístic pot ésser referent en la 
estructuració de les xarxes territorials de 
camins i carreteres locals, atesa la 
presència i suficiència de xarxes d’alta 
capacitat per als recorreguts de major 
distància [A5] 

  

(T10-43a) Dotar de continguts a la 
oportunitat de millorar els segments 
turístics vinculats al mar i convertir el 
port en un punt d’entrada a les activitats 
turístiques de l’interior 
[A5], [A6] 

  
(T10-43) Potenciar l’activitat portuària a 
Vilanova i la Geltrú amb les activitats 
econòmiques del nou sistema: 
[A5], [A6], [A7], [A8], [A12] 

(T10-43b) L’augment de les 
comunicacions que ofereix la C15 han de 
suposar un increment en el transport de 
mercaderies provinents del Penedès i de 
la Conca d’Òdena [A5], [A6], [A7], [A8] 

 

(T10-44) A Vilanova i la Geltrú crear 
una xarxa de serveis culturals i 
socials lligats a la població 
costanera: la vocació metropolitana de 
la comarca es fa palesa en la quantitat 
de gent que diàriament es desplaça a 
Barcelona [en general a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona]. Vilanova i 
la Geltrú ja disposa de serveis d’ordre 
metropolità que permeten augmentar el 
seu atractiu respecte del conjunt del 
Penedès Marítim i donar major cohesió i 
estructura a la “ciutat costanera” que 
s’estén del Vendrell a Sitges 
[A1], [A2], [A6], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 
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(T10-45) Atraure inversions en  
Recerca i Desenvolupament a 
Vilanova i la Geltrú, Sitges i Ribes: es 
detecta com a tendència que un número 
creixent d’empreses estableixen els seus 
centres de recerca i desenvolupament a 
la comarca atretes per les seves qualitats 
ambientals, paisatgístiques, marítimes i 
culturals. Cal analitzar com aquestes 
noves implantacions poden estimular les 
relacions  empresarials amb la resta dem 
l’Àmbit Penedès [A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 
 

  

(M01)  2006-2008  ANÀLISI DE LES PROPOSTES DEL PLA DE SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU  
A LA COMARCA DEL GARRAF 

 
(M01-01) Millorar la cobertura 
territorial del transport públic 
derivada de l’augment de població 
dels darrers anys: a Canyelles i Olivella 
no hi ha superfície urbana residencial 
correctament servida amb la xarxa de 
TPC interurbà. Als municipis costaners, el 
percentatge es situa entre el 40 i el 50% 
[A5-3] 

  

(M01-02) Millorar la cobertura 
temporal dels serveis urbans i 
interurbans de transport públic de 
viatgers per carretera: l’amplitud 
horària dels serveis de Rodalies Renfe és 
major que els dels serveis d’autobús 
interurbans, els quals tampoc no 
funcionen tots els dies de l’any [A5-3] 

  

[(M01-03b-1) Programa de foment i 
promoció de l’ús de transport col·lectiu a 
les grans i mitjanes empreses] [A5-3] 
[(M01-03b-2) Programa de foment i 
promoció de l’ús de transport col·lectiu als 
centres escolars i educatius en general, 
premiant el compromís cívic amb millores 
de l’equipament dels centres] [A5-3] 
 

(M01-03) El reforç de l’ús del 
transport públic és elemental per a 
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 [A2], [A3], 
[A4], [A5-3] 

[(M01-03b) Endegar campanyes de 
foment i promoció de l’ús del transport 
públic, analitzant la possibilitat de 
premiar-ne als usuaris] [D2-1], [A5-3] 

[(M01-03b-3) Programa de bonificació del  
transport públic per a aturats] [A5-3] 
 

(M01-04)  Potenciar les sinergies entre 
les activitats productives i el mercat de 
treball del Garraf, les empreses i mercats 
de treball del Camp de Tarragona i les 
ciutats de l’Eix Diagonal [A1],[A5],[A6] 

  

[(M01-05) Dissenyar els serveis de 
transport públic considerant els usuaris 
dels segments turístics de turisme actiu, 
turisme de natura i turisme cultural per 
augmentar la massa crítica en la 
prestació de serveis amb demanda 
deficitària per part dels residents] 
[A5],[A6] 
 

  

[(M01-06) Pressionar l’administració 
central de l’Estat de forma coordinada 
amb la Generalitat de Catalunya per a la 
realització efectiva de les obres de 
millora en la línia de Rodalies: les 
contínues incidències en la línia no 
permeten estimular un major ús del 
transport públic] [D2-1] 

  

 (M01-07a) Reforç de la connexió Sant 
Pere de Ribes-Barcelona en transport 
públic: Incrementar les expedicions en 
hora punta, amb expedicions que no 
s’aturin ni a L’Aeroport ni a Bellvitge 
[A5-3] 

(M01-07) Millorar  els serveis de 
transport públic interurbà [A5-3] 

 (M01-07b) Reforç de la connexió amb 
el Baix Penedès en transport públic 
(Olivella, Canyelles i Sant Pere de Ribes): 
Cal impulsar els serveis d’aportació al 
ferrocarril  i millorar la coordinació horària 
entre autobús i tren per afavorir 
l’increment de l’ús del transport públic 
[A5-3] 
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continua- (M01-07) Millorar  els serveis 
de transport públic interurbà[A5-3] 

  
(M01-07c) Connexió amb l'Alt Penedès 
i l’Anoia / Eix de la C-15 (Vilanova-
Vilafranca-Igualada): en aplicació del 
PITC, cal ampliar el servei en una 
expedició per hora en dies laborables en 
el tram Vilanova-Vilafranca i cada dues 
hores fins a Igualada. En caps de 
setmana i festius no pot haver-hi menys 
d’una expedició cada dues hores. Cal 
valorar la possibilitat de “resseguir” el 
traçat de la futura línia orbital ferroviària 
(aturar a Sant Pere de Ribes) [A5-3] 

  (M01-07d) Garantir la coordinació 
horària entre el ferrocarril i els 
serveis de transport públic urbà: Els 
serveis de connexió intermunicipals i 
d'aportació han de garantir la coordinació 
horària, reduint la espera a les arribades 
i sortides dels trens a un màxim de 10 
minuts. [A5-3] 
 

 

 (M01-07e) Implementar una oferta 
específica de transport públic a 
Canyelles, Olivella i nuclis de població 
petits: en els municipis de Canyelles i 
Olivella, amb poblacions inferiors a 3.500 
habitants i territorialment disperses, així 
com en petits nuclis d’altres municipis 
fora de la trama urbana principal, la 
prestació de serveis regulars que no 
generi un mínim de demanda suposa un 
cost molt elevat. Per tal de millorar 
aquesta situació es proposa implementar 
serveis a la demanda i aprofitar els 
serveis escolars de la comarca i fer-los a 
portes obertes en període lectiu. S’han 
d’estendre els serveis urbans existents en 
aquests nuclis més dispersos, impulsant 
serveis tipus bus de barri que connecti 
amb les estacions de ferrocarril o les 
parades de bus interurbà principals[A5-3] 
 

(M01-08a) Millorar la informació i 
comunicació als usuaris: disposar 
d'informació actualitzada sobre horaris i 
modificacions del servei als pals de 
parada o marquesines i a les plataformes 
digitals[A5-3] 
 

 

(M01-08b) Compliment d'horaris i 
relació amb l’usuari: la informació ha 
de ser actualitzada, la puntualitat és 
indispensable per a garantir la capacitat 
d’aportació a les altres línies. Cal 
disposar d’un sistema de recollida de 
reclamacions dels usuaris que permeti 
reaccionar en el mínim temps possible; 
en tots els casos cal  contemplar la  
possibilitat d’utilitzar plataformes digitals 
[A5-3] 

 

(M01-08) Millorar la qualitat i gestió del 
servei en el transport públic per carretera 

(M01-08c) Avançar en la integració 
tarifària de tots els serveis: Cal 
avaluar la possibilitat d’integrar la 
totalitat dels serveis per permetre 
desplaçaments de connexió que encara es 
realitzen en vehicle privat [A5-3] 
 

 

 
(M01-09) Augmentar la fiscalitat 
sobre el transport privat: coordinar 
l’impost de vehicles a nivell 
comarcal, atesa la obligació legal 
d’augmentar significativament la quota 
del transport públic en la comarca i, per 
tant, la necessitat de finançar les millores 
en el servei de transport públic 
[D2-1], [A5-3] 
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(PC1)  PROPOSTES DELS PARTICIPANTS A LA TAULA DE DEBAT 1 

 
 

 
(PC1-01) Recollir i sintetitzar l'experiència 
acumulada en la indústria de components 
de l'automòbil per mostrar-ho com a actiu 
del territori en la cerca de noves activitats 
econòmiques [A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 

 

(PC1-02) Aposta per les energies 
renovables en generació distribuïda, és 
aposta de futur 
[A4], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

  

 
(PC1-03) Aplicar la carta europea del 
turisme sostenible  Exemple d'aplicació: 
La Garrotxa [A3],[A6] 

 

  (PC1-04) Cal pla de gestió per a la xarxa 
Natura 2000 [A3] 

  (PC1-05) Cal un pla de gestió per al 
recurs pesquer [A6-5] 
El recurs pesquer és un potencial no 
desenvolupat. Atenció a les confraries de 
Vilanova i la Geltrú i Sitges 

(PC1-06) Augmentar transparència i 
cultura democràtica de les institucions 
públiques. Cal redactar un codi ètic [D2-
1] 

  

 

(PC1-07) Vincular pesca i turisme [A6] 
El decret actual de la Generalitat no té 
sortida al Garraf: les iniciatives turístiques 
vinculades a la pesca no tenen èxit a la 
confraria de VNG 

 

 

 (PC1-08) Remodelar la façana portuària 
[A1] 
Cal desenvolupar la plaça del port i els 
equipaments privats adjunts 

 
 (PC1-09) Parc de “ribes rojes” Zona 

esportiva d'interès per a l'atracció de 
desenvolupament econòmic [A1] 

(PC1-10) Fomentar el creuerisme al port 
de Vilanova i la Geltrú [A1],[A5] 
Realitzar les aportacions i propostes del 
Pla de Ports de Catalunya 

  

 

(PC1-11) Aconseguir la gratuïtat de 
l'autopista [A5] 
El peatge de la C-31 és un greuge 
comparatiu de la comarca amb les 
comarques veïnes per a la localització 
d'activitats econòmiques i manteniment 
de les actuals 

 

(PC1-12) Cal la captació d'inversions 
empresarials a través d’un Ens conjunt i 
més potent [D2-1] 
Captar inversions és cabdal per al 
desenvolupament de l'economia real. Cal 
que les empreses inverteixin i Node 
Garraf pot ser una bona iniciativa 

  

(PC1-13) Cal enfortir l'empresa local per 
agregació de les inversions i la demanda 
per a constituir “campeones nacionales” = 
empreses competitives també fora del 
Garraf [A6], [A7] 
Es posa com a exemple el Consorci 
Sanitari del Garraf, que pot reproduir-se 
en altres àmbits (sanitari, mediambiental, 
serveis). 

  

 

(PC1-14) Completar Anella Verda 
integrant-hi el riu Foix [A1], [A2], [A3] 
Cal executar el projecte, ja redactat per la 
Diputació de Barcelona, de connectivitat 
ecològica del riu Foix amb els Parcs 
Naturals a Cubelles.Es fa necessari per a 
la qualitat ambiental i el 
desenvolupament turístic del municipi. 

 

(PC1-15) Potenciar l’ enoturisme 
[A3], [A6] 

  

(PC1-16) Reforçar col·laboració entre 
Cunit i Cubelles per la promoció del 
“Penedès marítim” 
[A1] 
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(PC1-17) Cal sumar esforços a nivell 
comarcal en Emprenedoria 
Sitges, Vilanova i Cubelles disposen de 
centres d'emprenedoria local. Cal sumar 
esforços: donar més pes a les 
incubadores, promocionar el networking, 
juntar-los implica assolir més massa 
crítica, major diversitat per la 
representació i entrada de més sectors 
econòmics 
[A8] 

 

 (PC1-18) Facilitar les Eines de Coordinació 
de promoció econòmica 
Facilitar les Eines de Coordinació 
disponibles a empreses i emprenedors, 
coordinar i millorar els serveis comarcals i 
municipals dirigits a la promoció 
econòmica [A6],[A7],[A8],[A10],[A12] 

 

(PC1-19) Cal una reflexió urbanística 
conjunta de tota la comarca 
Cal generar un urbanisme solidari entre 
municipis, per tal de que no competeixin 
entre ells i aprofitin millor les 
oportunitats. Sense entrar en 
nominalismes, caldria una figura similar a 
la de un Pla Director Urbanístic Comarcal 
[A1],[A2],[A3] 

  

(PC1-20) Treballar la façana marítima 
comarcal de forma coordinada 
[A1],[A2],[A3] 

  

(PC1-21) Articular les zones de 
creixement/decreixement i nuclis 
dispersos El problema dels nuclis 
dispersos, en particular el de les 
urbanitzacions no reglades, només pot 
afrontar-se des de la coordinació 
intermunicipal 
[A1],[A2],[A3] 

  

(PC1-22) Cal preparar el territori per a la 
captació d'inversions 
[A1], [A2], [A3], [A4], [A5], [A6], [A7], 
[A8], [A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-23) Cal establir eines i mecanismes 
per a la recuperació del sector primari a 
la comarca 
[A3], [A6] 

  

 
(PC1-24) Sumar enoturisme i parc 
natural: un potencial a aprofitar 
[A3], [A6] 

 

(PC1-25) Gestionar de forma conjunta 
els polígons d'activitat econòmica 
Considerar els accessos, les 
comunicacions - tant rodades com de 
tecnologies TIC-, la coordinació entre 
municipis 
[A5-2] 

  

(PC1-26) Aprofitar el potencial de la 
Rambla del Garraf com a eix de 
desenvolupament de la comarca 
[A1], [A2], [A5], [A6], [A7], [A8] 

  

(PC1-27) Cluster sòcio-sanitari com a 
motor econòmic de la comarca 
[A7], [A8], [A11], [A12] 

  

(PC1-28) Línia ferroviària orbital Cal 
considerar-la a mig o curt termini? 
[A5] 

  

(PC1-29) Fer un esforç de coordinació 
dels ensenyaments no reglats La 
educació fins a 18 anys, que és aquella 
que depèn del territori i que per tant s'hi 
pot incidir més fàcilment, no està prou 
coordinada 
[A8],[A9],[A12] 

  

(PC1-30) Cal fer una relectura- adequar 
el Pla Territorial Metropolità de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
Posa com a exemple que la Pirotècnia ha 
estat classificada com a sòl protegit dins 
el parc natural del Garraf. El Pla 
Territorial fou redactat abans de la crisi, 
les seves propostes no s'ajusten al 
moment actual, cal evitar generar 
problemes i, per tant, cal donar-hi una 
alternativa [A1] 
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(PC1-31) Atesa la gran quantitat de sòl 
urbanitzat vacant, auditar-ne la gestió per 
reajustar-la si és necessari 
La/es auditoria/es de gestió haurien 
d'incloure també l'Àrea Residencial 
Estratègica, per avaluar-ne la seva 
idoneïtat a curt/mig termini 
[D2-1], [A1], [A2], [A3] 

 

 (PC1-32) Cal la coordinació entre 
desenvolupament urbà i la coordinació 
existent: urbanitzacions il·legals 
Cal superar la discussió sobre la 
il·legalitat de les urbanitzacions no 
reglades, moltes d'elles anteriors a la 
democràcia i que queden despenjades. 
Cal que hi hagi un mínim 
d'infraestructures a aquestes, que 
s'hauran de fer de forma coordinada entre 
municipis [A1], [A2], [A3] 

 

(PC1-33) Cal considerar la reorganització 
de les administracions públiques i la 
major disponibilitat de recursos 
econòmics per part d’aquestes 
Es recorda els plans, per ara postergats, 
de reorganització de les administracions 
públiques (per exemple, vegueries). Cal 
preparar-se pensant en aquesta 
reorganització i la previsió de que 
aquestes administracions disposaran de 
més medis davant la eventualitat de la 
Independència de Catalunya [D2-1] 

  

(PC1-34) Cal repensar moltes qüestions 
en relació a l’escala real del Garraf: el 
Garraf forma part en realitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
El Garraf en realitat és indestriable de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
termes funcionals: si aquest fet estigués 
reflectit en termes administratius molts 
dels problemes detectats (Peatges, 
Carreteres, gestió del Parc del Garraf) ja 
estarien resolts. Hi ha un error en l’ 
“autoaislacionisme” de la comarca: el 
talent del Garraf no “fuig” a Barcelona, 
més bé és una realitat compartida a nivell 
metropolità [A1] 

  

(PC1-35) Cal evitar la fuga de talent 
[A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

  

(PC1-36) Cal lluitar contra l'atur juvenil 
Revisar els estudis de la comarca i 
ajustar-se a les necessitats de les 
empreses en formació [A6], [A7], [A8], 
[A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-37) Integrar els Plans Estratègics de 
Desenvolupament Econòmic municipals 
en el Pla Socioeconòmic comarcal 
Tots els recursos públics de promoció 
econòmica de la comarca haurien d'estar 
alineats [D2-1] 
 

  

 

(PC1-38) Cal agregar els serveis sanitaris 
per tot l'àmbit de la comarca [A7] 
L'agregació per al conjunt de la comarca 
posiciona molt millor, cal recuperar 
l'avantatge en relació a altres comarques 

 

(PC1-39) Cluster sòcio-sanitari és factor 
de competitivitat per a tota la comarca 
Millor si sanitat fos exclusivament pública 
i de qualitat, però ateses les dinàmiques 
en relació a les capacitats de 
l'administració pública, cal posicionar-se 
per a les futures inversions privades  
[A7], [A11], [A12] 
 

  

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

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

 

Estratègia Acció Projecte 

 

 
(PC1-40) Prestació sanitària al turisme 
estranger [A6], [A7] 
 

 

(PC1-41) És fonamental millorar les 
infraestructures sanitàries de la comarca 
[A7] 

  

 

(PC1-42) Cal atreure els professionals 
sanitaris d'alt nivell que ja viuen a la 
comarca 
[A7], [A12] 

 

(PC1-43) Posar en valor els parcs de 
Garraf i Olèrdola 
Com a verd de caràcter metropolità, cal el 
traspàs de finançament als petits 
municipis per a poder fer front al 
manteniment dels camins, la millora de 
les rutes, fomentar l'enoturisme i el 
turisme actiu, desplegar les energies 
renovables i, en definitiva, que la 
comarca deixi de donar l'esquena a la 
muntanya [A1], [A3], [A6] 
 

  

(PC1-44) Millorar el finançament dels 
petits municipis [D2-1] 
 

  

(PC1-45) Cal una visió conjunta en la 
promoció turística del territori 
La promoció turística del conjunt dels 
atractius del territori: Paisatge + Cultura. 
Marca “Costa Barcelona”, Massís, Vinyes, 
Museus, Xató, Merengada, Carnaval 
[D2-1], [A6] 

  

(PC1-46) Millorar la formació a totes les 
edats 
La excel·lència en la formació és 
important per a les empreses i les 
persones 
[A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-47) Promoure igualtat laboral de la 
dona en tots els àmbits 
Cal fer més accions, és bàsic per fer una 
societat igualitària i sostenible; cal 
concretar accions per part de públics i 
privats al respecte 
[D2-1] 

  

(PC1-48) Cal reforçar els actius de la 
comarca que en defineixen la singularitat: 
la Escola Politècnica de Vilanova (UPC) i el 
Museu del Ferrocarril 
Cal pensar en els elements singulars de 
la comarca per afavorir-ne el seu 
desenvolupament 
[A1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

  

 

(PC1-49) Cal un gestor conjunt per a la 
promoció de la comarca a les xarxes 
socials [D2-1] 
Cal representar la comarca i promocionar-
la més i millor a internet i a les xarxes 
socials 

 

(PC1-50) Defensa i promoció del paisatge 
i del patrimoni, sobretot immaterial 
Cal incorporar les tradicions immaterials: 
expressions orals, rituals, coneixements 
vinculats amb la natura, cultura local. Cal 
recollir aquests coneixements i crear 
recursos turístics  que generin 
experiències: relat històric  que atrapi la 
gent [A1], [A2], [A3], [A6], [A7], [A8], 
[A9], [A10], [A11], [A12] 

  

 

(PC1-51)Formació dels guies turístics 
Cal reforçar la educació dels guies 
turístics pel que respecta al patrimoni, 
són la porta d'entrada, de contacte amb 
el turisme [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 

 

(PC1-52) Cal divulgar el patrimoni 
immaterial, cooperació municipal 
El patrimoni immaterial ha estat recollit 
per instituts d'estudis locals, però cal fer-
ne accions de divulgació en el territori 
[D2-1], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

 



Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020 
Enfoc territorial 

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

 

Estratègia Acció Projecte 
(PC1-53) Cal cooperar entre municipis en 
la gestió dels PAE's, cooperació 
empresarial [A5-2] 
Cal fer una diagnosi dels Polígons 
d'Activitat Econòmica, saber quines 
empreses hi treballen, analitzar quines 
sinergies es poden generar entre elles 
 

  

(PC1-54) Cal fomentar que el talent es 
quedi en el Garraf (fomentar iniciatives 
enfocades a l’aprofitament del talent) 
[A7], [A8], [A12] 
El Garraf té una gran quantitat de gent 
formada però poca recepció local. Cal 
treballar en formació i innovació social: 
co-working treballadors creatius, aposta 
pels entorns creatius 

  

(PC1-55) Cal diversificar l'economia no 
centrar-se només en el turisme [A3], 
[A4],[A6], [A7] , [A8], [A10], [A11], 
[A12] 
 

  

(PC1-56) Considerar el paisatge com a 
recurs pel desenvolupament local 
Es necessita un model clar de territori per 
a generar oferta turística: el paisatge és 
un recurs per al desenvolupament local 
[A3] 

  

 
 

(PC1-57) Definir programes de suport als 
sectors econòmics madurs per a la 
recuperació de l’ocupació [D2-1], [A6] 
Cal tenir en compte els sectors madurs i 
ajudar-los 

 

(PC1-58) Cal aprofitar el fet que el nivell 
de formació de la comarca sigui més alt 
que la de les comarques veïnes [A6], 
[A7], [A8], [A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-59) Cal definir un sector estratègic 
per a la comarca [A6], [A7], [A8] 

  

(PC1-60) Cal més cooperació público-
privada per fer una aposta forta en 
innovació i retenció del talent 
Cal treball concertat en: Innovació, centre 
d'empreses, cluster, spin-offs, 
emprenedoria [D2-1], [A6], [A7], [A8], 
[A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-61) Es necessiten instruments de 
finançament per a les empreses [D2-1] 
El finançament és un problema molt greu 
de les empreses 

  

 
 

(PC1-62) Crear una plataforma operativa 
que sumi la mancomunitat, el Node 
Garraf i el Consell Comarcal per al foment 
de l'empresa, la formació i l'emprenedoria 
Coordinant els esforços i accions 
d'aquestes administracions es milloraria 
el servei, s'aconseguiria salvar el teixit 
econòmic existent, donar suport a les 
empreses en dificultats [D2-1] 
 

 

(PC1-63) Reforçar la capacitat comarcal 
d’atraure talent [A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 
Hi ha una quantitat molt alta de talent a 
la comarca que no s’aprofita prou bé. Cal 
una incubadora molt potent per a 
emprenedors i microempresa, afavorir les 
indústries culturals i creatives 

  

(PC1-64) Desenvolupar el cluster sòcio-
sanitari en relació a les tecnologies per la 
dependència desenvolupades per la UPC. 
A partir dels recursos existents –les 
instal·lacions del Consorci Sanitari del 
Garraf- i amb voluntat de captar recursos 
europeus, reforçar les sinergies amb el 
R+D+I desenvolupat per la UPC al 
campus de Vilanova i la Geltrú en relació 
a les tecnologies de la dependència 
[A7], [A8] , [A11], [A12] 
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(PC1-65) Impulsar la gestió i lideratge en 
el model supramunicipal del territori 
Cal desenvolupar models 
supramunicipals d’ordenació i gestió del 
territori, prenent com a exemple Europa 
Central. La manca d’aquestes polítiques 
al Garraf i a Catalunya imposa un model 
de competició entre municipis que a la 
llarga genera desertització i un ús poc 
racional del territori [D2-1], [A1] 
 

  

(PC1-66) Gestionar de forma conjunta els 
Polígons d’Activitat Econòmica (PAE’s) 
Els PAE’s es troben contigus i són fàcils 
de gestionar de forma conjunta, 
permeten definir un model comarcal de 
“viure esponjadament” amb petits 
desplaçaments des dels nuclis [A5-2] 

  

 
 

(PC1-67) UPC i centre tecnològic: 
potenciar-los i connectar-los al teixit 
empresarial [A6], [A7], [A8], [A11], 
[A12] 

 

 
 

 (PC1-68) Crear un Observatori Comarcal 
de l’Habitatge [D2-1], [A1], [A2] 
Es proposa la creació d’un Observatori 
Comarcal de l’Habitatge, amb els 
objectius d’acordar l’anàlisi entre agents i 
administracions i facilitar la presa de 
decisions. Cal gestionar la problemàtica 
d’accés a l’habitatge amb lògiques 
conjuntes d’interès sòcio-econòmic, 
millorant l’ús dels patrimonis municipals 
d’habitatge i destinant-hi més recursos 

 
 

(PC1-69) Potenciar el desenvolupament 
del Port [A1], [A5], [A6], [A7] 
Enfocar el desenvolupament del Port a la 
creació i potenciació d’empreses 
 

 

(PC1-70) Repensar la mobilitat 
intermunicipal i intracomarcal 
Repensar i coordinar la mobilitat 
intermunicipal i entre comarques, 
enfocant les accions cap al servei als 
teixits empresarials i associatius. 
Desenvolupar les millores de la mobilitat 
a través de la gratuïtat de l’autopista, 
millorant el tren actual, activant la línia 
orbital. Cal millorar la mobilitat 
intracomarcal [A1], [A5] 
 

  

 (PC1-71) Reforçar la professionalització 
en l’àmbit del turisme 
Manca una coordinació real entre 
municipis en l’àmbit del turisme, cal 
facilitar la professionalització en el sector 
atès el seu pes específic. Cal millor 
formació del personal que atén als 
turistes 
[A6],[A7],[A8],[A10],[A11],[A12] 

 

 
(PC1-72) Incrementar la oferta turística 
del Port de Vilanova 
[A5],[A6],[A7] 

 

(PC1-73) Fomentar el turisme de qualitat 
Cal trobar la diferència en el model 
turístic que porti a l’èxit 
[A6],[A7] 

  

 

(PC1-74) Millorar l’agilitat de les 
Administracions i el seu interès pel 
turisme [D2-1], [A6] 
Falta agilitat administrativa per a recolzar 
la iniciativa privada i manca permissivitat 
amb el sector. Hi ha un excés de 
normatives- per exemple ordenances 
municipals- que dificulten generar 
activitats econòmiques 
 

 

 

(PC1-75) Cal treballar per a la captació 
d’inversions turístiques des de les 
Administracions Públiques [D2-1], [A6] 
Cal reforçar la projecció turística del 
conjunt de Catalunya. Es percep manca 
d’interès per part de les Administracions 
Públiques respecte d’alguns projectes 
turístics empresarials 
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(PC1-76) Recollir el talent: posar en valor 
la pèrdua de talent 
Cal convertir la crisi en oportunitat: 
davant l’augment de l’atur, recollir el 
talent en atur –en particular dels aturats 
de més edat i llarga durada. Cal pensar 
en com posar en valor les persones que 
han caigut en l’atur [A6], [A7], [A8], 
[A9], [A10], [A11], [A12] 

  

(PC1-77) Millorar les connexions amb el 
Penedès 
El Penedès com a rerepaís agrari  molt 
potent no és prou connectat amb el 
Garraf [A1], [A2], [A3] 

  

(PC1-78) Gestió conjunta dels Polígons 
d’Activitat Econòmica de la comarca 
Els PAE’s presenten un conjunt de 
problemàtiques com buits, manca de 
serveis, fibra òptica, seguretat, 
mobilitat... que serien més fàcilment 
resolubles des de una gestió conjunta, 
atesa la proximitat entre ells [A5-2] 
 

  

(PC2) APORTACIONS OBTINGUDES D’ALTRES AGENTS VIA WEB DEL NODE GARRAF 

(PC2-79) Definir on es vol anar, 
compromís de les administracions locals, 
sectors econòmics i societat civil i a partir 
d’aquí definir un full de ruta amb uns 
objectius concrets [D2-1], [A1] 
 

  

(PC2-80) Ampliar l’actuació cap a l’àmbit 
Penedès, possibilitats d’esdevenir 
“l’Empordà del sud” a nivell turístic i 
cultural a partir dels actius existents 
dirigits per una  “autoritat penedesenca” 
[D2-1], [A1] 

  

(PC2-81) Millorar la promoció econòmica 
conjuntament de l’oferta comercial, 
industrial, serveis , hostaleria, 
restauració, ... respectant i reforçant les 
particularitats locals i de la comarca 
[A1], [A6] 

  

(PC2-82) Gestió integral [D2-1] 
 

  

(PC2-83) Fomentar l’ocupació amb els 
programes d’emprenedoria local- 
comarcals, aprofitant la quantitat de 
treballadors, professionals, tècnics, 
empresaris...[A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 

  

(PC2-84) Gratuïtat de l’autopista [A5] 
 

  

 
(PC2-85/94) Actuacions als àmbits de la 
costa [A1], [A2], [A3] 

 

(PC2-85) Variar la secció del passeig 
marítim des de Rambla Pirelli a Sant 
Cristòfol. 
Reduir vials o unificar-los, vial- 
aparcament- passeig 
 
(PC2-86) Millorar l’aparcament a la platja 
del Far (Jardins Enric Granados) 
(PC2-87) Millora dels camins, senders 
(PC2-88) Millora o disseny dels eixos 
d’arribada a les platges com la Ronda 
Europa 
(PC2-89) Vilanova- Roquetes, com 
passeig d’ús local, comercial, turístic 
(PC2-90) Millora de serveis Platja Llarga 

 
(PC2-85/91) Actuacions als àmbits de la 
costa de Vilanova i la Geltrú [A2] 

(PC2-91) Millora de la senyalització, més 
atractiva de les platges 
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(PC2-92) Millora de la desembocadura del 
Foix i Riera de Ribes; accessos, 
aparcaments, serveis... 
 

 
(PC2-92/94) Actuacions als àmbits de la 
costa (Sitges, Cubelles, Sant Pere de 
Ribes) [A2] 

(PC2-93) Millores de serveis a les platges: 
Platja sota del Golf... 

(PC2-94) Reforçar i promocionar una 
xarxa cultural comarcal, reforçant les 
locals amb les seves particularitats 
[A7], [A8], [A10], [A11], [A12] 

  

 
 

 (PC2-95) Millora zona portuària de 
Vilanova [A1], [A2], [A5], [A6], [A7] 

(PC2-96) Reducció de les traves 
burocràtiques a les noves iniciatives 
econòmiques [D2-1] 

  

 
 

 (PC2-97) Millora dels accessos a la zona 
marítima [A1], [A2], [A3], [A5] 

(PC2-98) Àmbit Penedès: cal la unificació 
de totes les agències de desenvolupament 
locals o comarcals, entitats de promoció 
econòmica i estructures de projecció en 
una sola i adscriu-les a la Mancomunitat 
que hauria d’actuar com element 
aglutinador i de gestió de les polítiques de 
promoció global de l’àmbit del Penedès 
[D2-1] 

  

(PC2-99) Caldria un bon acoblament de 
la FP a les necessitat reals del mercat de 
treball i de la perspectiva de 
desenvolupament i evolució dels diversos 
sectors productius 
[A6], [A7], [A8], [A10], [A12] 

  

(PC2-100) Potser també caldria una certa 
adequació de la Universitat perquè 
esdevingui un valor afegit al territori 
adaptant, part dels seus treballs 
d’investigació, a les necessitats de les 
empreses vinculades al territori i al 
desenvolupament i innovació dels sectors 
productius locals com poden ser el 
serveis a les persones i el sector primari 
que malda per aconseguir uns productes 
d’excel·lència  
[A6], [A7], [A8], [A11], [A12] 

  

(PC2-101) Considerar definitivament el 
patrimoni com a concepte global – des del 
paisatge natural, a la producció humana 
sobre el mateix paisatge o sobre els 
patrimoni moble referencial – en una de 
les potencialitats de futur del territori. 
Cal però estructurar una mena de 
recorregut que vagi en el sentit de 
Protecció-promoció-projecció. Un pla 
catalitzador d’esforços i una definició 
clara de les estratègies de difusió i un 
discurs raonablement assumible per 
tothom i que sigui atractiu per ser un 
actiu-crida motivador 
[A1], [A2], [A3], [A6], [A7], [A8], [A9], 
[A10], [A11], [A12] 

  

(PC2-102) Incorporar el paper del 
patrimoni cultural a l’economia (Carta de 
Brussel·les 2009) 
[A6], [A7], [A8] 

  

(PC2-103) Ampliar el concepte Art i 
Cultura al de Patrimoni, tant en l’anàlisi i 
diagnòstic, com en les propostes de 
difusió, preservació i de repercussió en 
l’economia de la comarca 
[A1], [A3], [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], 
[A11], [A12] 

  

(PC2-104) Polítiques de formació i 
reciclatge dels professionals de la 
construcció per a la conservació efectiva 
dels elements construïts, siguin aquells 
que formen part del paisatge urbà com 
els del paisatge natural. Formació en 
materials i tècniques tradicionals, i en 
criteris d’actuació, que assegurin la 
preservació de l’arquitectura i de les 
construccions, tant des del punt de vista 
de la seva aparença com de la seva 
autenticitat. [A6] , [A8] , [A12] 
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(PC2-105) Coordinació entre les 
institucions polítiques de la comarca i 
l’àmbit Penedès [D2-1] 

  

(PC2-106) A Vilanova i la Geltrú, apostar 
pel turisme. Potenciar les propostes 
econòmiques derivades del mar: platja, 
nàutica, gastronomia, museus, paisatge 
... que poden anar acompanyades 
d’elements de qualitat com la 
investigació o l’ensenyament vinculats al 
mar [A6], [A7], [A8], [A9], [A10], [A11], 
[A12] 

  

(PC2-108)  Uns serveis assistencials de 
qualitat. Aposta per l’oferta a la 
tercera edat [A7] 

 

(PC2-109)  Un comerç singular i de 
proximitat que es complementa amb la 
presència de grans marques. No tot han 
de ser franquícies, cal definir model 
comercial [A2], [A6] 
 

 

(PC2-110) Potenciar les activitats 
comercials i tradicionals arrelades i 
de qualitat. Agricultura pròpia, 
productes de qualitat i proximitat, 
mercats interessants, fires sectorials 
(l’actual Fira de Novembre és massa 
general) [A3], [A6] 
 

 

(PC2-107) Potenciar els aspectes 
sectorials i empresarials que 
complementen la imatge “de marca” que 
té (o que podria tenir) Vilanova i la 
Geltrú: una ciutat acollidora i tranquil·la, 
on s’hi viu bé, o s’hi està bé els caps de 
setmana i a les vacances, perquè té una 
bona oferta festiva i cultural... però 
sobretot perque té: [A1] 

(PC2-111) Aposta universitària i 
tecnològica diferenciada. Aprofitar la 
presència de l’UPC per potenciar 
especialitats i investigació, però d’una 
manera diferent a les propostes que ja 
fan en aquest terreny altres ciutats 
properes (Tecnocampus de Mataró, 
campus de Castelldefels, etc). Buscar la 
singularitat a partir de les 
especialitzacions de l’Escola Universitària i 
de propostes mediàticament exitoses com 
la fira dels invents 
[A11] 

 

 (PC2-112) Creació d’un 22@ Garraf 
[A5-2] 

 

(PC2-113) Associar [els espais destinats a 
noves activitats econòmiques] a un Pla de 
màrqueting potent sobre el conegut tòpic 
de la qualitat de vida de la comarca 
adreçat a països nòrdics, i Rússia, Xina i 
Índia [D2-1] 

  

 

 (PC2- 114) La connexió ferroviària amb 
l'interior: Vilafranca, etc., crec que podria 
ser un projecte amb suficient rendibilitat 
[A5] 

(PC2- 115) Major aposta per les energies 
renovables en generació distribuïda 
[A4] 

  

  (PC2-116) Museu de la indústria de 
transformació del metall [A6] 
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11 ANNEX 2: PRINCIPALS DADES 
ESTADÍSTIQUES DE LA COMARCA 
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