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I. VILANOVA EN EL CONTEXT DE LA RMB 

 

Les transformacions de Barcelona 

  

La ciutat de Barcelona va créixer de forma sostinguda tot al llarg el segle XX fins a la fi 

dels anys setanta, període en que va passar de poc més de mig milió d’habitants a més 

de 1,9 milions, creixement alimentat per un fort flux immigratori procedent, en la seva 

major part, de la resta de l’Estat.  

 

L’arribada de la democràcia i la transició van provocar fortes oscil·lacions en aquests 

fluxos, tot i que, amb el nou segle, es va tornar a recuperar el creixement, primer de la 

mà de la immigració estrangera i més recentment amb la procedent d’altres municipis de 

la conurbació i d’altres regions d'Espanya, que ha estat de 30.000 persones l’any 2009 1.  

 

Evolució de la població de Barcelona 
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Font: Estadística de l'Ajuntament de Barcelona 

 

                                                 
1 L'ajuntament interpreta aquest fet a la estabilització del preu de l'habitatge. Vegeu Ramon Sunyer, La 
Vanguardia 18-octubre 2010.  
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Superada la crisi post-olímpica, s’assoleix una llarga etapa de creixement de l’economia i 

l’ocupació a la ciutat, fins arribar als 1.098.500 ocupats el març de 2008, per caure a 

continuació fins els 985.000 a principis del 2010 com a conseqüència de la crisi.  

 

Aquesta xifra inclou un balanç de mobilitat laboral diària a la ciutat clarament positiu que 

va arribar al 25% el 2007.  

 

Evolució del nombre de llocs de treball localitzats a la ciutat de Barcelona 
(en milers) 

80%80%78%75%77%81%
78%76%71%70%75%77%79%
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863

1.0581.026
987973957946936

895

985
1.0171.038

1.077

 
Nota: Es tracta del Balanç de la mobilitat diària de Barcelona amb la resta del territori 
Font: Barcelona Economia: Indicadors econòmics de Barcelona i la regió metropolitana, juny 2010, núm.73. 
 

Bona part d’aquests desplaçaments procedeixen de la conurbació: l’Hospitalet, Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona, els quals formen un continu urbà amb 

Barcelona. L’atracció de la ciutat central s’ha estès, però, progressivament a tota la 

Regió Metropolitana de Barcelona (en endavant RMB), amb fluxos creixents 

especialment amb els municipis del Maresme i el Garraf, unes zones amb una relació 

entre qualitat de vida i preu de l’habitatge força competitives. La crisi i la descentralització 

productiva al Vallès, i recentment a la Gran Via de l’Hospitalet han reduït la mobilitat 

laboral els darrers anys. 

 

Canvis en la localització de l’activitat. La creixent congestió, els elevats preus 

immobiliaris de la ciutat i la posada en marxa de la B-30 van impulsar, a partir dels anys 

vuitanta, que les noves implantacions d’indústries de sectors emergents com el 
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farmacèutic o l’electrònica s’anessin instal·lant a Sant Cugat-Cerdanyola i Rubí. Aquesta 

oferta de sòl abundant en un entorn de gran qualitat es consolidarà amb el Parc 

Tecnològic de l'Alba, de 340 hectàrees, on es preveu crear 40.000 llocs de treball i 

atraure 14.000 residents.2  

 

Per la seva banda, el Baix Llobregat ha mantingut la indústria més tradicional, sobretot la 

metal·lúrgica de l’automòbil, si bé ara s’està impulsant la seva transformació amb la 

posada en marxa de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels i el Parc Tecnològic 

de Viladecans. 

 

Els JJOO i l’arribada del turisme urbà van desencadenar la transformació post-industrial 

de la ciutat de Barcelona, amb operacions emblemàtiques com el 22@, una oferta de 3 

milions de m2 de sostre terciari3. El procés s’ha estès també a les 400 hectàrees de la 

Zona Franca que ha abandonat la SEAT, mentre s’urbanitza el nou sector de Sant 

Andreu-Sagrera, amb 1,3 milions de m2 de sostre previstos, a l’entorn del nou nus 

ferroviari de l’AVE.  

 

Una altra oferta remarcable ha estat la Plaça Europa, a l’eix Gran Via-L'Hospitalet, amb 

320.000 m2 de sostre, la meitat dels quals són oficines i hotels. Constitueix l’epicentre 

d’un nou districte de negocis que solda els dos municipis des de la Plaça Cerdà fins 

l’aeroport, consolida l’expansió del nou recinte Firal, que ocupa 100 hectàrees, i enceta 

futurs projectes de transformació d’altres trams, com el Biopol a la Gran Via i la Porta del 

Llobregat. 

 

La ciutat de Barcelona encapçala, doncs, la transformació terciària de l’economia 

catalana, i de fet el pes dels serveis en la seva estructura productiva és de 10 a 20 punts 

superior al de la resta del territori.  

 

Una part important d’aquestes activitats es poden considerar de tipus quinari, és a dir 

d’alt valor afegit, entre les que cal destacar serveis editorials i audiovisuals, finances i 

assegurances, activitats professionals, científiques i tècniques, les quals, en conjunt, 

representen més del 20% de tota l’ocupació a la ciutat. 

 

 

 

                                                 
2 Expansión 14-09-2010 "El acelerador de particulas crea un barrio tecnológico en Barcelona" 
3 Iniciat en els moments de l’eufòria tecnològica, amb un disseny i una densitat urbanística molt controvertida, 
corre el perill de que acabi essent una zona molt congestionada. 
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La dinàmica de la regió metropolitana 

 

La RMB que ve definida en el Pla Territorial General de Catalunya comprèn 7 comarques 

(Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme, Garraf, Vallès Oriental i Alt 

Penedès) i 163 municipis, amb una extensió de 3.235 km2 i uns 5 milions d’habitants,  

prop del 70% de la població de Catalunya.  

En l’àmbit territorial i d’estratègia urbana cal diferenciar entre: 

 

- La ciutat central: Barcelona ciutat acull 1,6 milions d’habitants, unes 74.000 empreses 

i més d’un milió d’ocupants en un territori inferior als 100 km2. L’evident importància 

d’aquesta polaritat central fa que atregui i generi la majoria dels viatges per raons de 

treball i estudi 

 

- La primera corona metropolitana, també denominada aglomeració central de la 

Regió Metropolitana de Barcelona, és formada per 36 municipis, sumant-hi Barcelona, i 

constitueix el segon nivell de la realitat metropolitana. Supera els 3 milions d’habitants 

en un territori de 636 km2, una superfície lleugerament superior a la de la ciutat de 

Madrid.  

 

- La segona corona metropolitana. És una zona formada per 127 municipis i prop de 2 

milions d’habitants, la qual amplia el territori de la RMB fins els 3.242 km2, el 10% de 

tot el territori català. S’articula al voltant d’un conjunt de ciutats tradicionals com 

Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Vilanova, Martorell, i Vilafranca, a les que s’hi 

han afegit altres d’expansió més recent com el conjunt Rubí-Sant Cugat-Cerdanyola o 

Mollet, conformant una metròpoli policèntrica. 

 

A efectes pràctics cal parlar, però, de polaritats o sistemes urbans, els quals inclouen les diferents 

ciutats i els municipis del seu entorn immediat, amb els que mantenen fortes interrelacions de tipus 

econòmic, principalment pel que fa a la mobilitat laboral i la localització d’establiments 

productius. Per exemple, la polaritat de Mataró aplega Argentona i Cabrera, i així: Granollers (les 

Franqueses i Canovelles), Vilanova (Sant Pere de Ribes), Vilafranca (Olèrdola, i Santa Margarida i 

els Monjos), Sabadell (Barberà del Vallès), i Martorell (Abrera, St. Esteve Sesrovires). En canvi, 

Terrassa, amb un ampli terme municipal, es tracta de forma individual. 

 

En un primer moment l’augment de la interacció espacial va ser deguda a les millores en 

les infraestructures de comunicació i transport, però aquest procés ha continuat 

posteriorment amb el desenvolupament d’un nou sistema de producció, “l’economia 
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informacional”, que implica un creixement segmentat i flexible que és el que caracteritza 

actualment la metròpoli de Barcelona4.  

 

Creixement i redistribució de la població. El creixement demogràfic de Catalunya 

durant els darrers 50 anys ha estat estretament lligat a la dinàmica econòmica. Fort 

augment durant el període desarrollista 1960-75, i estancament entre el 1975 i gairebé 

fins el 1996, amb ritmes de creixement inferiors al 0,3% i una població estabilitzada a 

l’entorn dels 6 milions.  

 

A partir del 1996 s’inicia una nova etapa de creixement demogràfic accelerat que ha 

durat fins l’actualitat, i que ha fet que la població catalana passés dels 6 milions a 7,5 

milions. L’arribada de la crisi ens tornarà a portar, segurament, a una nova fase 

d’estancament per l’aturada de la immigració.5 

 

Pel que fa a la ciutat de Barcelona i els municipis de la primera corona, van arribar a 

perdre força població en l’etapa d’estancament, i encara que posteriorment han 

recuperat la seva dinàmica positiva han perdut força pes relatiu dins la RMB, ja que si 

l’any 1985 representaven el  40% del total català, en l’actualitat el percentatge s’ha reduït 

al 30%. 

 

Aquest procés de pèrdua de població de la conurbació central, que en algun moment 

s’havia interpretat com un símbol de possible decadència, s’ha contrarestat amb la 

descentralització d’activitats i de població cap a les corones, i amb l’augment de la seva 

interacció6.  

 

Aquest fet ha permès passar d’una conurbació de 2,4 milions d’habitants el 1985 a una 

metròpoli de 5 milions d’habitants, xifra que la situa com la sisena aglomeració 

metropolitana d’Europa, la cinquena en activitats industrials, essent un dels eixos de 

major desenvolupament de la Mediterrània Occidental.7 

 

El repartiment de la població en diferents dates mostra la progressiva reducció del 

percentatge de població de Barcelona i de la resta del Barcelonès en relació a la resta 
                                                 
4 M. Castells en la Era de la Información. Cada vegada més, el treball i la població es localitzen fora de les 
grans ciutats centrals. Fluxos de gent, de treballadors i d‘informació creen un “espai de fluxos” una àrea 
funcional, una reconfiguració dels diferents nivells de la jerarquia urbana.   
5 Segons l'Idescat el 2009 el balanç migratori amb l'estranger ha estat de 14.000 entrades front les 134.000 de 
dos anys abans. 
6 El sorgiment d’aquesta reconfiguració espacial policèntrica és un procés generalitzat a les grans metròpolis 
europees tal i com explica Joan Busquets. Barcelona, La construcción urbanística de una ciudad compacta. 
Barcelona 2005. 
7 Segons el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
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del territori català. Si en una primera etapa el creixement s’acumulava precisament a la 

segona corona,  en els darrers anys es concentra a la resta del territori català.  

 

 

Evolució de la població i la seva distribució territorial 

21,6%22,8%26,5%29,6%
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10,4%
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6.083.919

 
Font: elaboració pròpia a partir dades de l’Idescat 

 

Les migracions internes en direcció a les diferents polaritats que conformen els 

subcentres de la metròpoli expliquen, en gran mesura, el creixement demogràfic que 

aquests han experimentat en els darrers decennis, especialment aquells nuclis 

costaners, com Mataró o Vilanova, que s’estan convertint en nuclis residencials. 

 

Canvis en la localització de l’activitat. Durant la primera onada industrial dels anys 

cinquanta les deslocalitzacions procedents de Barcelona es van situar als municipis de 

l’entorn més proper, com l’Hospitalet, el Prat de Llobregat, Badalona, Esplugues i 

Cornellà, configurant la primera corona metropolitana.  
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El procés de deslocalització va agafar una forta embranzida a la dècada dels setanta 

arran de l’obertura de les primeres autopistes, arribant fins a les ciutats  mitjanes 

tradicionals, si bé en molts casos les empreses es van acabar instal·lant en els municipis 

veïns, on les implantacions industrials eren més fàcils.  

 

Aquest procés es va reforçar fins i tot amb trasllats des de la pròpia ciutat central. Tot 

plegat va formar unes realitats funcionals que van més enllà dels estrictes termes 

municipals i que anomenem polaritats. És el cas de Sabadell en relació a Barberà, de 

Vilafranca amb Santa Margarida i Olèrdola, de Mataró en relació a Argentona i Cabrera,  

de Granollers amb Les Franqueses i Canovelles i de Vilanova amb Roquetes.8  

 

L’Atlas Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona9 xifrava en unes 10.000 

hectàrees la superfície de sòl industrial ocupada l’any 2000, havent-se doblat, per tant, 

les 5.000 hectàrees ocupades l’any 1970, amb un ritme d’ocupació mitjana de 170 

hectàrees anuals; això sí, amb diferències substancials segons el ritme de creixement 

econòmic, ja que per exemple durant el quinquenni 1986-1991 va ser de 300 hectàrees 

anuals.  

 

El Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l’Oriental i el Barcelonès, concentraven en 

conjunt més del 80% del total d’aquesta ocupació, mentre que l’Alt Penedès i el 

Maresme aportaven prop del 10%, i el Garraf un modest 2,5%.  

 

El gruix es localitza en un radi de 15-25 km des de Barcelona, sobre l’eix de la B-30 i en 

la corona situada entre 25 i 30 km de distància al voltant de la AP-7. Entorn de la N-II 

se’n concentra un 15%, de la N-152 un 11% i de la C-32 un 9%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Pere Lleonart. "Els atractius industrials de 29 ciutats intermèdies de Catalunya". Banca catalana 1978 
9 Quadre del Pacte Industrial núm. 4, del 2005. 
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Proporció de l’ocupació del sòl industrial de la RMB per comarques (1970-2000) 

 
Font: Elaborat a partir dels estudis del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. A. Serratosa. 2001. i A. Solans a 
Papers de la Regió Metropolitana de Barcelona. Institut d’Estudis Metropolitans (IEM). 
 

 

Durant el període considerat, el Barcelonès ha anat perdent pes en termes relatius d’una 

manera molt significativa, passant d’un terç del total a poc més del 17% actual, en favor 

del Vallès Occidental o l’Oriental. Alhora s’ha produït una progressiva disminució de 

l’ocupació de sòl industrial a la ciutat de Barcelona10, que tot i així encara en mantenia 

945 hectàrees, gairebé el 10% de la RMB, en bona part concentrades a la Zona 

Franca.11. El Maresme, l'Alt Penedès i el Garraf han mantingut la seva participació.  

 

A la dècada 2000-2010 hi ha hagut 7 anys de creixement molt fort, i per tant d’elevada 

ocupació de sòl, i 3 anys (2008-2009 i 2010) d’ocupació mínima.   

 

Seguint la tendència històrica, i d’acord amb aquesta evolució econòmica, durant la 

darrera dècada es pot estimar que s’hauran ocupat unes 2.000 hectàrees addicionals, 

arribant-se doncs a un total de 12.000 hectàrees ocupades, si bé molta part d’aquesta 

nova ocupació s’ha destinat a activitats logístiques.  

 

A grans trets, les tendències de localització s’han mantingut similars al període anterior,  

accentuant encara més el retrocés de Barcelona, que ha substituït bona part del sòl 

                                                 
10 Algunes de les possibles causes podrien ser la cerca de sòl més barat i la reconversió de sòl industrial en sòl 
per a usos residencials o terciaris, tendència que continuarà en un futur seguint el procés de 
desindustrialització i terciarització de la capital metropolitana 
11 El Vallès Occidental ha  passat de representar un 42% del total de sòl industrial a l’any 1970 a un 31% en el 
2000, mentre el creixement relatiu al Vallès Oriental es concentra a la dècada dels 70’s i en el Baix Llobregat el 
creixement és suau i sostingut passant del 20% al 23% del total. Les tres comarques restants de la RMB 
presenten una participació i creixement molt menor dintre de l’ocupació de sòl industrial.   
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industrial tradicional per terciari –n’és un exemple el 22@-, i la resta del creixement s’ha 

repartit per la resta de comarques en una proporció similar. 

 

    

La connectivitat viària del territori metropolità 

 

La xarxa viària. La mobilitat de la RMB rau fonamentalment en una potent xarxa 

d’autopistes i autovies que mostren una gran diversitat de gestió: peatges durs, peatges 

tous i vies gratuïtes, amb una estructura fortament radial que provoca una elevada  

congestió i un fre a la competitivitat de la regió.12 

 

Desprès de les primeres autopistes de la dècada dels anys setanta, es va passar per una 

llarga etapa d’atonia inversora que va durar fins a la represa dels anys vuitanta i noranta, 

amb l'autopista Terrassa-Manresa, els túnels del Garraf, Vallvidrera i Parpers (entre 

Mataró i Granollers). 

 

 

 

Comunicacions viàries i distancies entre les principals polaritats de la 2ª corona 
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12 Segons els estudis realitzats per avaluar l’impacte de la aplicació del Pla d’Infraestructures de Catalunya, les 
despeses socials produïdes per la congestió sumen 4.774 milions anuals, el 90% de les quals son produïdes 
per la carretera.. 
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Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

 

Darrerament es treballa en l’eix diagonal entre Vilanova-Vilafranca i Igualada, i en el IV 

cinturó, que forma part d’un projecte que preveu relligar Vilafranca-Terrassa i Granollers i 

alhora vincular el creixement difús de les dues comarques vallesanes. 

 

Xarxa ferroviària. Mentre Sabadell i Terrassa estan connectades amb Barcelona pels 

FGC, la resta de polaritats depenen de la xarxa de RENFE rodalies; "el vuit català", amb 

línies de doble sortida a Mataró, als dos Vallès, Martorell i Garraf, amb el mateix traçat de 

finals del segle XIX, i tot i que han millorat substancialment el servei, és insuficient en 

extensió, en capacitat, intermodalitat i localització de les estacions, moltes d’elles 

excèntriques en relació als creixements urbans recents.   

 

A banda d’algun factor diferencial, com és el cas de Martorell, punt de transbord 

ferroviari, la ràtio passatgers/habitants de cada polaritat està no solament en funció del 

nombre d’estacions sinó també de la seva localització, i també de la distància amb 

Barcelona, el principal emissor i receptor dels viatgers.  

 

Connexions ferroviàries entre les polaritats de la 2ª corona  
(estacions i passatgers diaris, dades 2005) 
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Font: "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

 

Entre els projectes ferroviaris que afecten a aquestes set polaritats, cal tenir en compte 

l’ampliació en curs de les línies del FGC de Terrassa i Sabadell, amb l’obertura de noves 

estacions i, de cara a un futur més llunyà, als projectes de crear una nova línea entre 

Mataró i Granollers, la modificació de les ubicacions de les estacions de Mataró i 

Vilanova i el del tren orbital.  
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II. BENCHMARKING ENTRE POLARITATS 

 

Perfil demogràfic 

 

Les 7 polaritats considerades compten amb 867.000 habitants, l'11,6% de la població 

total de Catalunya, i des de 1986 ençà han crescut a un ritme del 1,2% anual en els 

darrers 23 anys, cosa que els ha permès augmentar en un 25% la seva població, el 

mateix ritme en que ho ha fet el conjunt català. 

 

Terrassa és la que ha experimentat un increment més gran en termes absoluts, mentre 

que Martorell presenta el més gran en termes relatius, cosa que li ha permès doblar la 

població en el període i apropar-se a Vilafranca, en canvi a Sabadell, amb poc terme i 

molta densitat, es inferior.  

 

Evolució de la població de les polaritats de la 2a corona en el període 1986-2009 
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○ Població polaritat any 2005
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94.341

137.763

∆ anual

Martorell 3,1%
Vilanova 2,2%
Vilafranca 1,9%
Granollers 1,3%
Terrassa 1,2%
Mataró 1,0%
Sabadell 0,4%
Mitjana 1,2%

Creixement anual acumulat (1996-2009)
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Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  
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La polaritat de Vilanova (que inclou també Sant Pere de Ribes) és la segona tant en 

creixement absolut com relatiu, i durant el període ha sumat 37.000 habitants, de manera 

que ara ja té una base poblacional molt similar a la polaritat de Granollers. 

 

Diferències en densitat urbana. La densitat urbana d’aquestes polaritats no supera en 

cap cas els 6.000 habitants/km2 a la ciutat central, gairebé un terç de la densitat de la 

conurbació de Barcelona.  

 

Tant Sabadell ciutat, amb un terme municipal de 46 km2, com la polaritat en conjunt 

(incloent-hi Barberà), resulten ser la zona més densament poblada, amb més de 5.000 

habitants per km2. En canvi Mataró, amb una densitat similar a la de Sabadell en la ciutat 

central, veu la densitat reduïda gairebé a la meitat quan s’hi afegeix la seva perifèria.  

 

Densitat de població 2005  
(hab./ km2)  
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 Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  
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Les polaritats de Vilafranca, Martorell i sobretot Vilanova, tenen força menys densitat13   

poblacional sigui menor significa que hi ha un potencial de creixement superior a la resta, 

deixant a part la presència d’espais muntanyosos o protegits en els que no sigui 

recomanable construir.  

 

 

Dinàmica d’edificació 

 

L‘anàlisi del ritme d’edificació durant la darrera dècada s’ha limitat a tres ciutats de la 

segona corona amb una dimensió demogràfica, distància a Barcelona i tipologia 

productiva més homogènies que les de les altres 4 restants. A aquest grup s`hi ha afegit 

Igualada, que també reuneix moltes d’aquestes característiques. La seva introducció ens 

permet comprovar els efectes negatius de dos dels seus factors diferencials: unes 

comunicacions ferroviàries amb Barcelona força més difícils que la resta i una menor 

dinàmica productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Martorell té un baixa densitat de població, però la seva densitat ocupacional és molt alta, major fins i tot que 
la de la Regió metropolitana. 
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El ritme d’edificació  de Vilanova comparat amb altres ciutats mitjanes 
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11.94711.714
2.5190
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Font: Secretaria d’habitatge 

Els ritmes d’edificació (residencial i no residencial) de tots ells ha estat molt intensa en  el 

període 2000-2007, fins l’arribada de la crisi. Actualment, tots ells mostren unes xifres 

ínfimes el 2009 i el primer semestre del 2010, i tot i que Mataró encara manté un mínim 

de projectes iniciats, a la resta l’activitat ha estat pràcticament nul·la.  

 

Mataró assoleix la primera posició en quan a sostre construït, però quan es posa en 

relació amb el nombre d’habitants és sobrepassada clarament per Vilanova i Vilafranca. 

En els dos casos Igualada, pitjor comunicada amb el centre de  la conurbació, amb una 

difícil situació productiva i sense cap promotor públic que la dinamitzi, queda força 

endarrerida.  
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El sostre residencial representa prop dels dos terços del total, el no residencial en forma 

de locals, normalment a les plantes baixes del residencial, representa prop d’una quarta 

part, mentre que el sòl no residencial en edificis específics (industrial, terciari, espais 

públics) representa un 12,2% a Mataró i un 10,2% a Vilanova, dos municipis que 

disposen d’empreses de promoció públiques de sòl que en el període han desenvolupat 

diversos polígons d’activitats econòmiques. A Vilafranca i Igualada, amb uns termes 

municipals molt més reduïts, el seu ritme d’edificació ha estat molt menor.  

 

El ritme d’edificació  entre ciutats mitjanes en el període  2000 i el 2009 
(m2 de mitjana anual) 

62,7%
62,3%

66,3% 74,3%

27,1%

25,5%

26,4%

23,5%

10,2%

12,2%

7,3%

2,2%

Vilanova Mataró Vilafranca Igualada

Resta no residencial
No residencial locals
Residencial

118.202

69.427

87.994

147.971

Ratio m2/habitant/any     0,20                  0,16                  0,19                   0,04

 
Font: Secretaria d’Habitatge 

 

Es dóna la paradoxa que Mataró i Vilafranca, els municipis amb un preu del sòl més car, 

són els que proporcionalment han edificat més sòl no residencial: Mataró duplica en 

xifres absolutes a Vilafranca i multiplica per 5 a Igualada. Tant Mataró com Vilanova 

disposen d’una empresa municipal d’urbanització que ha tingut una actuació molt activa 

en tot el procés.   

 

Una comparació del sòl industrial ocupat. El conjunt de les 7 polaritats analitzades 

comptabilitzen prop de 3.200 hectàrees de sòl industrial ocupat,  
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La polaritat de Martorell i la de Sabadell són les que disposen de més superfície 

industrial, seguides a poca distància de Granollers. La distribució d’aquest sòl industrial 

entre la ciutat central i els municipis de l’entorn és molt variable, tal i com mostra el gràfic, 

i bàsicament està en funció de la dimensió del terme. Per exemple, bona part del sòl per 

activitats econòmiques de Sabadell es troba al terme de Barberà (polígon de Santiga), a 

Granollers bona part es localitza a les Franqueses i en menor mesura a Canovelles. A 

Martorell, també és important l’activitat industrial d'Abrera i Sesrovires. El cas més 

extrem és del de Vilafranca, en el que gairebé dues terceres parts es situen entre Santa 

Margarida dels Monjos i Olèrdola. En canvi, a la polaritat de Vilanova prop del 80% es 

concentra a la capital. D’altra banda, les polaritats de Terrassa i Sabadell han estat les 

més actives en els darrers anys. 

 

Sòl industrial ocupat  a cada polaritat al 2010: una estimació 
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El blau intens és sòl industrial en la ciutat central i el suau en els municipis de l'entorn. 
Font: Actualització a partir de les dades de "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d’Estudis 
Econòmics 2007.  
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La superfície industrial total d’aquestes 7 polaritats representa el 26% del total del sòl 

industrial de la RMB. La comparació d’aquest percentatge amb el  seu pes demogràfic és 

un indicador fefaent del seu caràcter industrial. De tota manera, aquestes ràtios s’han de 

matisar amb el fet de que les activitats productives que s’hi localitzen són de caràcter 

més extensiu, com per exemple la logística, amb una ràtio d'ocupats per m2 molt inferior 

que la de la localització central. Fins i tot dins d’aquestes ciutats s’aprecia una notable 

diferència entre Vilafranca i Vilanova, amb unes ràtios molt inferiors que a la resta: la 

ràtio mitjana de treballadors industrials per hectàrea de sòl industrial en ús per cada 

polaritat és de 35 empleats per hectàrea, amb un màxim de 41 a Terrassa i Mataró i un 

mínim de 23 a Vilafranca, on hi ha una major presencia d’activitats logístiques.14 

 

 

Ocupació i mobilitat  

 

La mobilitat laboral diària, -el commuting laboral-, mostra una estructura en forma d’arbre 

formada per Barcelona com a centre atractor d’ocupació, amb les polaritats connectades 

amb la ciutat central,  que alhora conformen un graf en forma d’estrella amb els municipis 

del seu entorn, especialment amb els que integren la polaritat.   

 

Esquema dels desplaçaments per motius laborals en la RMB  

Font: Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Memòria, 1995-99. 

 

La descentralització de la població resident i de l’activitat productiva, especialment  

industrial, cap als corredors metropolitans, i en menor intensitat cap a les ciutats que 

                                                 
14. Per  transformar de m2 de sòl a m2 de sostre cal dividir aquesta ràtio per 0,53%.  
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configuren els pols, determinen els patrons de mobilitat. Vilafranca, Granollers i sobre tot 

Martorell, que en els darrers 30 anys han estan receptors d’activitat econòmica, són 

atractors de mà d’obra, mentre la resta han mantingut una estructura productiva més 

tradicional però alhora han aconseguit creixements residencials intensos, cosa que ha 

generat una balança laboral cada cop més desequilibrada.   

 

Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2001,  Martorell 

concentrava més del doble de llocs de treball que població resident, mentre que 

Barcelona i Vilafranca també mostraven xifres positives. A l’altre extrem es trobaven les 4 

restants, entre les quals destacava com a més desequilibrada la polaritat de Vilanova. Es 

considera que aquesta pauta s’ha mantingut i fins i tot accentuat en relació a les 

polaritats de Mataró, Vilafranca i Vilanova, mentre que en relació a les de Terrassa i 

Sabadell s’ha reduït, atès el fort creixement productiu dels dos Vallès en la darrera 

dècada.  

 

Commuting laboral a les polaritats de la 2a corona (dades 2001)15 

Polaritats Llocs de treball % Entrades %Sortides Saldo

Sabadell 90.300 34% 41% -8%
Terrassa 67.500 25% 35% -13%
Mataró 48.600 22% 29% -9%
Granollers 42.000 46% 40% 12%
Vilanova 25.000 15% 39% -29%
Vilafranca 19.500 36% 32% 8%
Martorell 36.400 79% 57% 108%
Barcelona 765.900 34% 19% 16%
Total 1.095.200 36% 38% -2%  

Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

Les polaritats amb un balanç de mobilitat laboral positiu es poden considerar de perfil 

productiu i els que tenen balanç laboral negatiu de perfil residencial, arribant al de ciutat 

dormitori quan el desequilibri és molt gran. 

 

Tot i que el retrocés industrial de la polaritat de Mataró ha estat més intens que el de  

Vilanova, el desajust laboral d’aquesta darrera és el triple. Això s’explica no tan sols per 

la incidència de Sant Pere de Ribes, sinó també perquè Mataró ha sabut potenciar millor 

una sèrie d’activitats terciàries, destinades a satisfer la demanda local, que són molt 

                                                 
15 Per Entrades s’entén el percentatge de població que entra a treballar en relació  als llocs de treball del 
municipi. Sortides és la població ocupada resident que marxa a treballar fora en relació a la població ocupada 
resident del municipi. El Saldo o balanç és La diferència entre entrades i sortides en relació a la població 
ocupada resident al municipi.  
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intenses en mà d’obra: comerç, serveis sanitaris i oci, principalment, tal i com s’explica 

en el següent apartat.   

 

 

Les transformacions del sistema productiu 

 

La pèrdua de pes de la indústria. La majoria de les polaritats són ciutats madures amb 

una marcada tradició productiva pròpia, basada en un desenvolupament sectorial 

especialitzat alhora que estretament connectat al context metropolità. Totes elles han 

experimentat també un ràpid retrocés de l’ocupació  industrial, una tendència similar a la 

resta de Catalunya, en la que es pot distingir una part de retrocés real i una altra de 

procés de terciarització de la indústria, tal com explica el professor Ezequiel Baró16.  

 

Evolució de l’ocupació Industrial en les polaritats de 2n nivell 
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Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

Terrassa, Mataró i també Vilanova és on la reducció ha estat més accentuada. Per 

contra, Martorell, des de l’arribada de SEAT a finals dels anys vuitanta ha esdevingut el 

                                                 
16 La nova Industria: el sector central de l'economia catalana, 2009 
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paradigma de polaritat industrial. Una tendència similar s’ha donat a la polaritat de 

Vilafranca, que amb uns preus del sòl molt per sota dels de la primera corona ha mostrat 

també una gran capacitat per atraure activitats industrials,  cas també de Granollers. 17 

 

L’expansió terciària. La pèrdua d’ocupació en els sectors industrials s’ha compensat 

per l’expansió del sector serveis, que aplega un conjunt d’activitats molt divers: 

l’hostaleria i la restauració, els serveis públics (sanitat, educació i administració pública), 

el comerç (al detall i a l’engròs) els transports i la logística, les finances (bancs, caixes i 

assegurances), les activitats professionals (dirigides a les empreses però també als 

particulars). 

 

Evolució de l’ocupació en el sector serveis en les polaritats de segon nivell 
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Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

Com més gran és una ciutat més desenvolupat acostuma a tenir el seu terciari, ja que hi 

ha tota una sèrie de serveis terciaris especialitzats que si no tenen un mínim de 

demanda és difícil que apareguin. L’exemple més evident és el dels serveis a les 

empreses, i així Sabadell i Terrassa, les dos polaritats més grans i amb una estructura 

empresarial més densa compten amb escoles tècniques, centres d’investigació, entitats 
                                                 
17 En aquest cas l'ocupació s'ha dispersat a força municipis de la comarca. Vegeu "Els polígons d'activitats 
econòmiques a l'Alt Penedès”. Consell Comarcal 2009. 
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financeres, patronals, i una base potent de serveis empresarials en el propi territori, 

mentre que la resta de polaritats, d’una menor dimensió, tenen una major dependència 

de la ciutat de Barcelona per aquest tipus de serveis. 

 

Al gràfic anterior es mostra la taxa d’ocupació terciària a cada polaritat l’any 1986 i la 

seva evolució posterior. En el període inicial Vilafranca era la polaritat amb un terciari 

més potent i Martorell el que mostrava un percentatge més baix.  

 

El creixement durant el període ha estat espectacular, tot i que amb divergències 

notables, destacant-se especialment Mataró, amb una taxa de creixement del 2,4% 

anual durant el període considerat, degut fonamentalment a la transformació de ciutat 

industrial a centre de serveis per a bona part de la comarca. Entre els factors que van 

ajudar a fer-ho possible cal destacar el nou hospital, les dues noves escoles 

universitàries i la expansió comercial.  

 

Relació entre la dimensió urbana i l’expansió del sector serveis a les polaritats de 2n nivell 
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Font:  "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  
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Vilafranca, en canvi, ha mostrat un creixement modest, així com Granollers i Martorell.  A 

Vilanova el creixement terciari ha estat també poc elevat degut al lleuger pes demogràfic 

de la seva comarca. 

 

La gràfica ens mostra la línia de regressió entre el pes del terciari i la dimensió d’una 

polaritat. La zona de Martorell queda clarament per sota del que li tocaria per dimensió, i 

Vilafranca en una posició superior. La resta es troben prop de la línia.  

 

El potencial endogen. El creixement productiu d’una ciutat pot tenir l’origen a la seva 

pròpia dinàmica empresarial o mitjançant l’atracció d’implantacions foranes18. La gràfica 

mostra que, amb l’excepció de Martorell, l’ocupació es concentra majoritàriament en 

pimes (empreses amb menys de 25 treballadors), les quals es pressuposa que 

pertanyen a empresaris locals. Bona part d’aquest tipus d’empreses s’adreça al propi 

mercat local (per exemple els comerços, o els serveis personals entre molts d’altres). 

 

Martorell, Vilafranca, Granollers i Vilanova  tenen una proporció més gran d' ocupats en 

empreses privades de més de 25 empleats tot i que, a excepció de Martorell,  aquest 

tipus d’empresa no supera en cap cas el 20% dels ocupats totals.  

 

                                                 
18 Una fórmula de calcular-ho és mitjançant l'anàlisi de la propietat de les principals empreses de la polaritat, tal 
com fa l'estudi “Les polaritats de la 2ª corona metropolitana”. Gabinet d'Estudis Econòmics, 2005.  
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Tipus de control empresarial en cada 

polaritat
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Sabadell Terrassa Mataró Granollers Martorell Vilanova Vilafranca

Forà
Local controlada per grup forà
Local
Empreses 25 o menys treballadors

25.000

19.500

90.300

36.400
42.000

67.500

48.600

 
Font: "La dinàmica de les polaritats de 2n nivell", Gabinet d'Estudis Econòmics 2007.  

 

La seva importància estratègica supera, però, àmpliament aquesta proporció,  ja que en 

la seva major part dediquen la seva producció a l’exportació, en el sentit que treballen 

per a mercats de fora de la polaritat (sigui el català, l’espanyol i fins i tot el global). A 

més, sovint es nodreixen d’inputs procedents d’altres pimes locals, de manera que es 

poden considerar com a empreses tractores del sistema productiu del seus respectius 

territoris.   

 

Dins d’aquest selecte grup d’empreses que tenen plantilles superiors als 25 treballadors 

es pot distingir entre les d’origen local o forà. Quan predomini el primer grup vol dir que 

es tracta d’una polaritat amb molta iniciativa empresarial endògena, i quan ho faci el 

segon voldrà dir que la polaritat es més aviat atractiva d’implantacions foranes. Una 

tercera situació es la d’aquelles empreses d’origen local que posteriorment han                                

estat adquirides per empreses foranes, cosa que significa un afebliment de l’esperit 

empresarial del territori al llarg del temps.  
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Les empreses que són propietat de capital local acostumen a tenir la seu central en el 

propi territori, mentre que les empreses foranes només hi tenen plantes productives. 

Aquest factor és substancial tan per a la seva estabilitat en el territori com per a la seva  

capacitat de generar sinèrgies, molt superior quan es tracta d’empreses locals 19. 

 

Moltes de les ciutats intermèdies tenen totes les característiques definitòries del “districte 

industrial Marshallià” és a dir, indrets on es concentren empreses dedicades a una 

mateixa activitat que obtenen un avantatge de la seva localització conjunta. Com a 

exemples cal destacar Sabadell amb els teixits tècnics, Mataró amb el gènere de punt, o 

Vilafranca amb la indústria vitivinícola. Una part d’aquestes activitats es desenvolupen a 

través de pimes que acumulen un gran coneixement  i que conformen un entorn propens 

a l’emprenedoria. Però quan es tracta d’entorns petits aquesta emprenedoria queda 

limitada a activitats tradicionals, mentre que en entorns urbans més grans i oberts, els 

projectes emprenedors tendeixen a ser més diversificats i de més volada. 20 

 

Vilanova, tot i que també té un conjunt d’empreses dedicades a una mateixa activitat, en 

aquest cas el metal·lúrgic -fonamentalment dedicat al sector dels components de 

l’automòbil-, té una estructura empresarial de gran empreses, establiments industrials, 

poc interrelacionats amb la resta d’empreses locals, conformant un ambient poc idoni per 

a l’emprenedoria. 

 

 

Oportunitats de futur 

 

En els darrers 20 anys, el creixement econòmic de l’àrea metropolitana s’ha traduït en 

una expansió territorial al llarg dels grans eixos de comunicació. Aquest procés de difusió 

de l’activitat industrial del nucli central cap a noves zones més accessibles, ben 

comunicades i molt properes a Barcelona com l’eix de la C-30 ( Sant Cugat-Cerdanyola i 

Rubí, aprofitant un entorn amb una oferta de sòl abundant i un entorn molt creatiu), ha 

generat la progressió espectacular de ciutats com Martorell i Mollet, dinamitzant també la 

xarxa de ciutats intermèdies madures que, tot i que han mantingut perfil propi, s’han 

integrat cada cop més a la dinàmica metropolitana.  

 

                                                 
19  Pere Lleonart i Àlvar Garola, Les ciutats intermèdies i la conurbació Metropolitana, Revista econòmica de 
Catalunya nº 33 
 
20 Edward L. Glaezer, Entrepreneurship and the City, Harvard University, NBER Working paper núm. W13551 



 Sector Eixample Nord a Vilanova 

 

 GABINET  ESTUDIS  ECONÒMICS  S.A. 
 

29 

Barcelona s’ha convertit així en una metròpoli amb un centre hegemònic, concentrant 

activitats quinàries d’alt valor afegit,  descentralitzant alhora activitats més convencionals 

a mesura que la congestió ho ha fet necessari. Aquest procés s’ha impulsat a través 

d’una dinàmica de reurbanització (Klaasen). El desenvolupament del 22@, que ha 

accelerat la transformació del Poble Nou, el nou centre de la Plaça Europa a la cruïlla 

entre Barcelona i l’Hospitalet, o la reinvenció de la Zona Franca, en són exemples 

paradigmàtics. 

 

En pocs anys s’ha passat d’una ciutat amb 1,6 milions de persones a una metròpoli de 4 

milions d’habitants. Aquest fet no ha estat solament fruit de l’arribada de corrents 

migratòries, sinó a la creixent interacció espacial entre la ciutat central, les noves 

aglomeracions sorgides al voltant dels eixos de transport metropolitans i les polaritats  

intermèdies tradicionals, que ara poden fer front al repte de la globalització recolzades en 

un dels principals sistemes metropolitans d'Europa.  

 

L’augment de la interacció espacial i el desenvolupament d’un nou model de producció, 

“l’economia informacional” (Castells), segmentat i flexible, genera creixents fluxos de 

mobilitat i provoca una nova divisió funcional del treball on la centralitat hauria de tendir a 

repartir-se entre diferents nodes o polaritats, físicament separades però funcionalment 

connectats com un clúster entorn la ciutat central, la qual cohesiona en darrer terme tot 

el sistema urbà. La seva capacitat per competir en un entorn cada cop més global serà el 

que marcarà el model productiu de les 7 polaritats analitzades, tenint en compte que 

disposar d’unes bones infraestructures d’acolliment no serà suficient sinó van 

acompanyades d’una sèrie d’intangibles, com el know-how acumulat, l’esperit 

emprenedor, i la capacitat de col·laboració pública - privada.  
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III. ANÀLISI SOCIOECONÒMICA DE VILANOVA  

 

Territori i demografia 

 

El terme municipal de Vilanova té 33,5 km2 , amb una orografia força planera en forma de 

terrassa oberta a la Mediterrània. Al llarg dels seus 6 km de costa hi ha tres grans 

platges (el Far, Ribes Roges i Platja Llarga), que ocupen més d’una tercera part del 

litoral, i una àmplia badia que acull la principal instal·lació portuària de la comarca.  

 

Amb aquesta extraordinària situació geogràfica, no és estrany que des de sempre s’hi 

concentrés poblament i l’activitat econòmica, que fos un dels indrets on es va iniciar la 

industrialització de Catalunya i que al llarg de la seva historia hagi tingut la capacitat  de 

transformar el seu model productiu i adaptar-se als canvis d’entorn.  

 

Creixement demogràfic. La demografia i l’activitat econòmica estan íntimament 

relacionades. Una població jove, formada i amb empenta és la millor garantia de 

prosperitat econòmica, tal com mostra el gràfic adjunt21. 

 
La millora en l’accessibilitat viària i ferroviària de principis dels noranta va ser l’impuls que 

li mancava a Vilanova i al Garraf per integrar-se plenament en el corrent de 

transvasament residencial cap a la segona corona metropolitana.  

 

Això ha comportat un procés d’ocupació difusa del territori que s’ha traduït en una pèrdua 

de pes relatiu de la població de Vilanova en relació al total comarcal, que supera ja els 

107.000 habitants enfront dels 66.000 de Vilanova. 

 

Aquest comportament tan dinàmic contrasta amb l’estancament de dècades anteriors,  

sobretot si el comparem amb el del Maresme, una comarca que tant per la proximitat a 

Barcelona com per les característiques geogràfiques i productives, és un referent pel 

Garraf. 

 

 

 

 

                                                 
21 Treballs com els de Michael Kremer han posat de manifest la relació positiva que hi ha entre creixement 
demogràfic i increment de la productivitat: sense creixement demogràfic no es generen les condicions 
necessàries perquè es desenvolupi la innovació i perquè aquesta es materialitzi en un salt de l’activitat 
econòmica. Michael Kremer, “Population Growth and Technological Change: 1,000,000 B.C. to 1990," a 
Quarterly Journal of Economics, agost 1993. 
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Evolució històrica i demografia de Vilanova i el Garraf  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT 

 

Amb l’arribada de la crisi es preveu una estabilització dels corrents migratoris i una 

caiguda de la taxa de natalitat que reduirà substancialment el creixement demogràfic, 

com de fet ja ha passat en crisis anteriors. 

 

 

Model productiu 

 

Segons les xifres del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès -

Garraf, Vilanova comptava amb 16.529 ocupats el tercer trimestre del 2009, amb una 

reducció important en relació al màxim de l’any 2007, que s’analitzarà més endavant. 
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Més de dos terços dels ocupats es concentren als diferents sectors relacionats amb els 

serveis, el 20% a la indústria i el 12% a la construcció, que és el sector que té un  

percentatge d’autònoms més elevat.  

 

Ocupats per sectors econòmics 
(3r Trimestre 2009) 

 
Total %

Agricultura 52 0,3%
Indústria 3.252 19,7%
Construcció 1.972 11,9%
Serveis 11.253 68,1%
Total 16.529 100,0%  

Font:Font: Servei d'Iniciatives Econòmiques. Mancomunitat Penedès-Garraf 

 

Una gran tradició industrial. Tal i com s’acaba de comentar, Vilanova ha estat 

considerada tradicionalment el prototipus de ciutat industrial, ja que des de mitjans del 

segle XVIII ha mantingut una activitat ininterrompuda liderada per una sèrie de grans 

empreses i sectors concrets d’activitat que s’han succeït alternativament al llarg de la 

seva història: tèxtil, pneumàtics, cables, i materials de transport: primer motocicletes i 

material ferroviari i darrerament peces d’automòbil. 

 

Si bé el lideratge l’han exercit en bona part les multinacionals, tampoc cal oblidar les 

iniciatives autòctones, algunes d’elles remarcables, si bé moltes d’aquestes han acabat 

posteriorment adquirides per grans grups empresarials. La intensitat i la generalització 

d’aquest procés no s’expliquen només pel fenomen de la globalització, sinó que  

reflecteixen els límits de la capacitat empresarial autòctona22.  

 

Perfil  empresarial. Una  anàlisi sobre l’estructura del grup d’empreses que superen els 

25 empleats, grup que d’alguna manera es pot considerar l’espina dorsal de la base 

empresarial, s’ha confeccionat la llista adjunta, formada per 32 empreses, 29 de les 

quals són industrials i 3 del sector terciari. En conjunt donen ocupació directa a 3.700 

persones23.  

 

La presència d’empreses amb capacitat exportadora és l’element més positiu en 

l’estructura productiva de la ciutat.   

 

                                                 
22 L’any 2001 Components Vilanova i Hitecsa han estat adquirits per grups empresarials de fora de la comarca.  
23 Es tracta d'una aproximació. El fet de tenir com referència el nombre de treballadors directes fa impossible 
detectar les  empreses emergents.  
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L’evolució de les plantilles durant el quinquenni 2005-210 mostra l’efecte de la crisi, la 

qual ha afectat especialment les empreses relacionades amb els materials de 

construcció i l’activitat constructiva, que en el període anterior havien crescut de manera 

desproporcionada.  

Principals empreses de la polaritat Vilanova-Roquetes: una aproximació 

2005 2010

Mahle SA Vilanova El Pistons per a l'automoció 700 500 M

PRYSMIAN Vilanova El Cables elèctrics i fibra òptica 570 500 F

Componentes Vilanova SL Vilanova M Components automòbil 450 450 L

Megarubber Vilanova Q-P Corretges i gomes 400 150 F

Dana Vilanova M Segments per motors 270 200 L

Sumco SA Vilanova Mc Material de construcció 250 100 L

Tallers RENFE Vilanova M Reparacions ferroviàries 180 80 F

Valentí S.L. Ribes V Mobles i decoració 180 100 F

Hitecsa Vilanova M Climatització industrial 162 100 L

Giravi SA Ribes Q-P Transformació plàstics 70 35 L

AKO electromecánica SAL Ribes El Material elèctric 70 70 L

Grup Roca Vilanova V Pedreres, formigons i promocions 60 20 L

Endutex Ibérica SA Ribes T Revestiments tèxtils 60 50 Lcf

Jaume Serra Vilanova V Vi, sucs i cava 60 60 F

Instalaciones frigoríficas Glass SA Vilanova M Instal.lacions frigorífiques 55 55 L

Const. Tomàs Gracia Vilanova V Construcció 50 30 Lcf

Manufacturas Mago SA Vilanova Mc Prefabricats i mobiliari urbà 50 35 L

Monocrom Vilanova El Tecnologia electrònica i làser 50 60 L

Destilerías MG SA Vilanova V Productes alcoòlics 45 45 L

Drassanes i Disseny SA DRADISA Vilanova V Embarcacions de fusta 45 30 L

Talleres Esteve SA Vilanova M Manteniment industrial 30 20 L

Fiberpool Internacional SL Vilanova M Tancs de poliester 30 25 L

Aplic. Técnicas Ignifugas SL Vilanova V Aïllants tèrmics i acústics 25 25 L

Gervall Vilanova M Electromagnètics per ascensors 25 30 L

IER Iberica Ribes Q-P Cial Pintures  --- 30 Lcf

Fusteria Moya Vilanova F Fusteria  --- 25 L

Mepesa Vilanova M Sitges per líquids i cereals  --- 50 F

Josep Rosés SL.Movisa Vilanova F Mobles de cuina i bany  --- 20 L

KUKA,SA Vilanova M Muntatge de robots  --- 30 F

Venta Catalogo SA Vilanova Comerç Venda per correspondència  --- 450 F

Grup Qualitat Vilanova Serveis Promoció i serveis immobiliaris  --- 100 L

Gelats i Torrons Llorens Vilanova Comerç Cadena de gelateries  --- 30 L

Control 

EmpresarialEmpreses industrials 

Treballadors aprox.

Municipi Sector Activitat

 

 

Sector: M: Metal·lúrgia, T: Tèxtil, V: Varis, Q-P: Químic i Plàstic, Mc: Materials de construcció, F: Fusta i 

mobles, El: Electricitat-electrònica, En: Energia. 

Control empresarial: L: Propietat local, F: Propietat forana, Lcf: P. local controlada  per grup forà, Lpf: 

Propietat local participació forana, Fcl: Forana controlada per un grup local, M: Multinacional. 

Mercat: Global: Produeix pel mercat nacional-internacional, Nacional: Produeix pel mercat espanyol, Local: 

Produeix per vendre a comarques properes 

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.   
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La dependència del sector de l’automòbil és a la vegada una fortalesa i una debilitat, i tot 

dependrà de si el sector català acaba jugant un paper rellevant en la revolució del cotxe 

elèctric24 . 

  

Principals grups empresarials de Vilanova-Roquetes 

 
I. Grans empreses i multinacionals 
                           
Mahle, creada per Ernst Malhe a Sttutgart l’any 1920 per produir pistons, filtres i vàlvules per a la 
indústria de l’automòbil, actualment és propietat de la fundació MABEG. És líder mundial  en 
pistons i compta amb més de 70 fàbriques localitzades a Europa, Amèrica i Àsia, 17 de les quals 
fabriquen pistons. Dins la seva  estratègia d’adquirir empreses amb productes complementaris i 
esdevenir subministrador de conjunts, recentment va adquirir la planta de Dana de Vilanova. 
Ambdues empreses tenen actualment uns 700 assalariats. 
 
Prysmian (l’antiga Pirelli). És líder mundial en cables elèctrics (un mercat madur) i té una posició 
destacada en cables de telecomunicacions i de fibra òptica, els quals formen un mercat en plena 
expansió i amb canvis tecnològics i empresarials continus. Es va establir a Vilanova l’any 1902, i 
en el seu esplendor, el 1975, havia arribat als 2.200 ocupats. Desprès de la darrera reorganització i 
del trasllat a la nova fàbrica ha reduït la plantilla a unes 500 persones.   
 
Components Vilanova. Fou creada als anys cinquanta per un modest subcontractista de RENFE, 
més endavant va integrar una petita foneria local i es va constituir com Industrias del Mediterráneo, 
i havia arribat a superar els 1.200 empleats. Durant la crisi dels anys setanta va patir una dolorosa 
reconversió i va acabar transformant-se en Components Vilanova; finalment, l’any 2001 va ser 
adquirida per Aceros y Forjados de Azkoitia (Afora). Actualment compta amb una plantilla de 450 
treballadors. 
 
Venca (Venta por Catálogo). Es va instal·lar a Sitges a les acaballes de la dècada dels setanta, 
quan un empresari local va adquirir una petita empresa madrilenya de venda per catàleg. L’any 
1988 fou adquirida pel grup 3Suisses International, que fou l’impulsor de la seva gran expansió 
arran de la qual es va traslladar a Sant Pere de Ribes i a Vilanova, on compta amb un call center i 
una àrea logística amb una nau de 28.000 m2. És el líder del sector a Espanya, amb un catàleg 
generalista de més de 15.000 referències. Ha reduït plantilla fins als 450 treballadors actuals. 
 
Kuka Roboter GmbH Fundada l’any 1898 a Ausburg, des del 1971 està especialitzada en  
aplicacions robotitzades: n’és el primer fabricant alemany, el segon europeu i el tercer mundial. El 
1970 va ser adquirida pel grup IWKA de Karlsruhe, conglomerat que opera a nivell mundial i que 
aplega més de 90 empreses de dimensió mitjana especialitzades en maquinària i enginyeria de 
planta. A partir d’una oficina d’enginyeria a Sitges, va arribar a Vilanova per posar en marxa un 
centre logístic i la planta de premuntatge. L’oferta de sòl en bones condicions va ser l’element 
definitiu per mantenir-la al Garraf. Actualment té uns 30 treballadors amb feines especialitzades i 
d’alt valor afegit. 
 
Gusmer Corporation, empresa nord-americana especialitzada en fabricar maquinària per al 
sector del poliuretà; treballa per a sectors molt diversos: des de l’aeronàutica fins al de la 
construcció. Va arribar a Vilanova el 1996 a partir de l’adquisició de dues empreses locals: Rothesa 
i Instapol. La filial vilanovina és la única que el grup té a Europa (Gusmer Europe).  
 
 
 
Govoni s’instal·la el 1988 a Vilanova com a filial del grup italià del mateix nom. El 1995 la crisi de 
la matriu es resol amb un management by out per part dels seus dos directius principals, Carlo 
Gulmini i Immaculada Fontanals, que poc després s’associen amb Tecnital, empresa també 
italiana. Es dediquen bàsicament al muntatge de sitges i a l’enginyeria de projectes i execució 
                                                 
24 El seu futur dependrà en gran mesura de com evolucioni el sector de l'automòbil català en el futur, tal com 
explica l'estudi “Prospectiva de la indústria catalana 2018”. Papers d'Economia industrial núm. 30. Departament 
d'Innovació, Universitat i Empresa.  
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claus en mà; això els porta a definir-se com a “fabricants de fàbriques”. El 2002 va  traslladar-se  a 
una nova fàbrica, també a Vilanova. 
 
II. Pimes autòctones. 
 
Hitecsa, creada el 1982 per quatre socis locals procedents de l’antiga Crolls, és especialitzada en 
equips d’aire condicionat per a usos industrials. El 2001 van entrar nous capitalistes que en pocs 
anys la van convertir en líder del sector a Espanya, assolint una important activitat exportadora. 
Com a conseqüència de la crisi, recentment s’ha vist obligada a tancar la fàbrica de Guadalajara.  
Actualment compta amb uns 100 treballadors en plantilla. 
 
Ako, creada el 1972 per quatre socis i amb estructura de cooperativa, està especialitzada en la 
producció de material elèctric i electrònic per al sector industrial, refrigeració industrial, ascensors i 
escalfament de canonades i dipòsits. Compta amb un procés continu d’investigació (dedica el 5% 
de la xifra de facturació a R+D), cosa que  li permet adaptar-se contínuament al mercat i exportar a 
molts països. Actualment compta amb uns 70 treballadors de plantilla. 
 
Grup Qualitat. Un projecte cooperatiu iniciat a finals dels anys vuitanta per impulsar la promoció  
d’habitatges que es va expandir cap al Penedès, el Maresme, el Bages, l’Anoia, i  els Pirineus. En 
20 anys d’activitat ha lliurat més de 2..000 habitatges.  La  gestió de Garraf Mediterrània, S.A. 
promotora de l’Espai Pirelli, n’és el seu projecte emblemàtic. Al seu entorn ha organitzat una 
empresa de serveis (de construcció, interiorisme, jardineria, enginyeria mediambiental) que li 
permet superar la crisi. 
 
Giraví, creada el 1946, és una empresa familiar de segona generació especialitzada en injecció de 
plàstics, que té una important vessant exportadora. A l’any 2000 va construir una nova fàbrica a 
Sant Pere de Ribes i va iniciar un procés d’expansió que s’ha vist frenat per la crisi. Compta amb 
una plantilla de poc més de 30 ocupats.  
 
 

 

Particularitats del mercat laboral 

 

Hi ha tres aspectes rellevants que cal tenir en compte del mercat laboral de Vilanova: 

l’estructura de la seva taxa d’activitat, l'elevat desequilibri entre l’oferta i la demanda i la 

seva estretor.  

 

L’estructura de la taxa d’activitat. D’acord amb les dades disponibles de l’any 2001, la 

taxa d’activitat de la població de Vilanova era només un punt inferior, tant pel que fa a les 

dones com als homes, a la taxa mitjana del Garraf, però mostrava grans diferències pel 

que fa als ocupats per cada grup d’edat.  

 

Els joves de 16 a 24 anys d’ambdós sexes presentaven unes taxes d’ocupació superiors 

a la mitjana del Garraf. Entre els 25 i el 55 anys les taxes dels homes eren molt 

elevades, però es reduïen ràpidament a la franja següent, com a conseqüència de les 

jubilacions anticipades. La taxa d’activitat de les dones era molt inferior en tots els grups 

d’edat.  
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Piràmide de població 2001 

 
*es refereix a la taxa d’actius de 16 a 65 anys 

Font: Estimació pròpia feta a partir de les dades de l'Idescat. 
 
 

Aquest fet s’explica pel reduït  nombre d’ocupacions en el sector terciari. De fet, Sitges i  

Sant Pere de Ribes tenien unes pautes d’ocupació força diferents, les pròpies dels 

municipis turístics.   

 

En la mesura en què la formació de la població ha anat augmentant durant la darrera 

dècada, l’edat d’entrada al mercat de treball, sobretot la de les noies, s’ha endarrerit, 

però les diferencies amb la resta de la comarca s’han mantingut. Finalment, amb 

l’arribada de la crisi, les dificultats dels joves per entrar al mercat han augmentat 

extraordinàriament i molts d’ells han optat per buscar feina fora del municipi. 
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Desequilibri laboral. La  progressiva metropolització del territori ha anat augmentant la 

mobilitat laboral diària entre municipis (el commuting). Confrontant les xifres dels que 

venen diàriament a treballar al municipi amb els que es desplacen a treballar fora, s’obté 

el saldo de mobilitat laboral. 

 

Tal com explicava l’estudi “El Garraf: una reflexió estratègica" Vilanova mantenia un 

dèficit tradicional de mobilitat laboral. El desequilibri, però, s’ha anat incrementant a 

mesura que la ciutat ha anat guanyant residents a un ritme molt superior al de la creació 

de llocs de treball, fins arribar a un desequilibri superior als 8.000 llocs. de treball diaris a 

l’actualitat, enfront dels poc més de 16.000 ocupats que manté la ciutat. 

 
Saldo de mobilitat  a Vilanova 

(diferència entre els que venen a treballar a la ciutat i els residents que treballen fora) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de xifres del Departament de Treball  

 

Deixant de banda la mobilitat amb Roquetes, amb qui forma un continu urbà, Vilanova 

manté un saldo negatiu elevat en direcció a d’altres municipis del Garraf i cap a la 

conurbació de Barcelona.  

 

Aquest dèficit reflecteix la incapacitat que ha tingut fins ara Vilanova de generar 

suficients llocs de treball en relació al creixement demogràfic, una situació d’altra part 

molt similar a la de Mataró, que també ha experimentat una accentuada transformació 

cap a ciutat dormitori. 
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Per sectors, el terciari és el que mostra una més gran mobilitat i un saldo negatiu major. 

De fet, bona part d’aquestes sortides són de joves amb formació que no troben llocs de 

treball suficientment qualificats a la ciutat. Som, per tant, davant d’una oferta laboral 

insuficient, rígida i amb desequilibris quantitatius i qualitatius greus. 

 

La seva rigidesa. El mercat laboral vilanoví també presenta unes singularitats 

derivades de la presència de grans empreses com Pirelli i els tallers de RENFE, que 

han modelat, cada un de la seva manera, les relacions laborals durant un llarg 

període de temps.  

 

Els joves hi han entrat a treballar molt aviat, amb un nivell mínim d’estudis, a partir 

d’unes pautes de contractació força endogàmiques. Sovint, les plantes de producció  

funcionaven de manera ininterrompuda de cinc a sis dies per setmana. 

L’aprenentatge s’acostumava a fer la mateixa empresa o al Centre de Formació 

Ocupacional de la Farinera. Les ocupacions femenines es limitaven a les tasques 

administratives. 

 

L’automatització ha reduït progressivament la proporció d’operaris, en favor de  les 

seccions de premecanitzat, control de qualitat, enginyeria de processos, manteniment 

i oficina comercial i administrativa, que necessiten personal més format. Finalment, la 

crisi ha comportat  fortes reduccions de plantilla. 

 

Evolució de les taxes d’atur. La recuperació econòmica, l’explosió del sector de la 

construcció i l’obertura del mercat laboral de Barcelona van reduir l’atur 

espectacularment, de manera que el 2004 s’havia eliminat el diferencial respecte de la 

mitjana catalana, que havia arribat a ser de més de set punts l’any 1987.  

 

Cal destacar, però, que fins i tot en aquells moments de màxima activitat les xifres d’atur 

es van mantenir relativament elevades, cosa que demostra la rigidesa amb la que 

funciona el mercat laboral espanyol.   
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Evolució de la taxa d’atur comparada 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

A partir del 2005 la taxa d’atur a Vilanova augmenta de nou, s’accelera amb la crisi i es 

situa novament per sobre de la mitjana catalana. En aquest context, la taxa d’atur de 

Vilanova és lleugerament superior a la del Garraf, una situació diferent a la d’èpoques 

anteriors, que mostra la intensitat de la crisi industrial.  

 

El nombre d’aturats a Vilanova al darrer trimestre del 2009 era de 5.720 persones, amb 

un augment del 42% en els darrers dotze mesos. És lleugerament superior el nombre 

d’homes, amb una concentració màxima en la franja dels 24 a 45 anys. 

 
Incidència de la crisi. L’arribada de la crisi ha frenat en sec un llarg període de  

creixement de totes les magnituds demogràfiques i productives. El tret de sortida de la 

crisi va ser la caiguda dels habitatges iniciats el 2007 i l’augment de l’atur a partir del 

2008. El seu impacte sobre el creixement de la població s’ha retardat fins el 2009, i 

progressivament s’anirà perllongant en el temps, primer per la frenada en l’arribada dels 

immigrants i posteriorment amb la caiguda de la taxa de natalitat.  
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La incidència de la crisi en 
les principals magnituds demogràfiques i productives de Vilanova 

 

2007 2008 2009
Població 63.196 64.905 65.890
Creix anual (nombre) 1.526 1.709 985
Creix anual (%) 2,6% 2,7% 1,5%
Ocupats 30.361 28.951 27.294
Creix. Anual (nombre) 2.406 -1.410 -1.657
Taxa d'ocupació 69,4% 64,6% 60,3%
Aturats enregistrat 2.611 3.027 5.082
Creix. Anual (nombre) 19 416 2.055
Taxa d'atur 7,9% 9,5% 15,7%
Saldo mobilitat -10.286 -10.526 -10.765
Creix. Anual (nombre) -1.540 -240 -239
Llocs de treball 20.075 18.425 16.529
Creix. Anual (nombre) 866 -1.650 -1.896  

Font: Mancomunitat Penedès-Garraf i estimacions 

 

L’evolució del PIB procedeix del Anuari econòmic de Caixa Catalunya i es refereix a tota 

la comarca, però de tota manera l’hem de considerar, ja que atès que el pes de Vilanova 

és superior al 50% de l’activitat de la comarca, aquestes dades es poden prendre com un 

referent proper a la realitat. 

 

Fins l’arribada de la crisi el territori comarcal havia experimentat un creixement del PIB 

remarcable i, de fet, força similar al de les comarques veïnes.  

 
Evolució del creixement del PIB 2002-2009 

Alt Penedès
Baix Llobregat
Garraf

Catalunya

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

02 03 04 05 06 07 08 09

 
Font: Dades de Caixa Catalunya  
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La crisi es va fer sentir més aviat al Garraf, per la ràpida caiguda de la construcció, a la 

que ha seguit la indústria, mentre que la relativa recuperació de 2009 es deu a l’aportació 

del turisme, que es concentra a Sitges Estem parlant, doncs, d’una caiguda global del 

PIB de més del 6% el 2009, però que en el sector industrial arriba al 1,2%. 

  

 

La tradició formativa de l'Escola Politècnica 

 

Creada el 1901 arran de la instal·lació de Pirelli, durant la dècada dels setanta, i donat 

l’increment de la demanda, la UPC decideix ampliar-la aprofitant la seva excel·lent 

accessibilitat ferroviària.  

 

El 1978 es crea la secció d’estudis d’electrònica industrial, i el 1982 la de 

telecomunicacions. Es així com l’escola d’enginyeria es converteix en Politècnica. El 

1989 s’implanta la diplomatura d’informàtica, que tres anys després es transforma en 

enginyeria tècnica d’informàtica de gestió.  

 

En  poc més d’una dècada l’alumnat es va multiplicar per deu, passant de poc més de 

380 estudiants el curs 1982-83 a més de 3.000 el curs 1993-94; les instal·lacions es van 

ampliar i amb la incorporació de nous contingents de professors l’escola s’assoleix una 

nova dimensió.  

 

 

Evolució històrica del nombre de matriculats 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la UPC 
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Amb l’obertura, a mitjans de la dècada actual, del nou campus de la UPC a Castelldefels, 

els alumnes es redueixen a una tercera part fins els 1.100 matriculats en els cursos 

recents, dels quals només un 20% són del Garraf. La seva plantilla de professorat se 

situa entre 160 i 170, bona part de la qual alterna l’ensenyament i la investigació al CTT. 

 

Estudiants matriculats EPSEVG 2008-2009 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la UPC 

Química industrial va ser la primera especialitat en què va reduir-se la demanda, fet que 

posteriorment es va donar a la resta d’estudis, especialment a telecomunicacions. En 

canvi, la demanda de mecànica ha estat creixent i la d’electricitat s’ha mantingut. A més, 

s’han implantat nous estudis, i arran de l’aplicació de Bolonya s’han iniciat nous graus en 

disseny industrial i en segon cicle d’automatismes i electrònica industrial. 

 

Un cop consolidada la nova escola de Castelldefels, amb una oferta complementària a la 

de Vilanova, l’alumnat s’ha estabilitzat. A més, darrerament, i com a conseqüència de la 

crisi, el nombre de nous matriculats ha crescut de 215 el curs 2008-09, a més de 300 el 

2009-10, cosa que està permetent la seva recuperació.  

 

 

La demanda universitària dels joves del Garraf el curs 2000-01 

 
a) Demanda total: 
 
Nombre d’estudiants pre-inscrits 589 
% població de 18-20 anys 16,6% 
% de mitjana a Catalunya 19,8% 
 
b) Distribució per àrees de coneixement: 
 
 Garraf Catalunya 
Ciències socials 34,1% 33,0% 
Experimentals i tècniques 24,8% 24,3% 
Ciències de la salut 15,8% 17,5% 
Ciències de l’educació 9,8% 10,7% 
Humanitats 9,7% 8,8% 
Ciències 5,8% 5,7% 
 
c) Distribució de la demanda en 1ª opció a la EUPVG: 
 
 Nombre % 
Barcelonès 159 37,2 
Baix Llobregat 91 20,8 
Garraf 59 13,5 
Resta 128 29,3 
Total 437 100,0 
 
Font:  Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació. 
 
 

Nivell d’escolarització de la població. L’esforç educatiu que ha fet el país des de  

principis dels anys setanta, que és quan es va posar en marxa la Llei General 

d’Educació, ha permès una progressiva millora del nivell educatiu de la població, que es 

tradueix en un augment de la població amb titulació universitària. 
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Universitaris al Garraf per grup d’edats 
(En % sobre la població de cada grup d’edat) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

La població de Vilanova tenia el 2001 (darreres dades disponibles), una mitjana de 6,8 

anys d’escolarització, enfront dels 8,6 de Sitges, amb un total comarcal de 7,2, un nivell 

força similar a la mitjana de Catalunya i del Maresme, i superior a l'Alt  Penedès25. 

 

Nivell d’instrucció el 2001 
(població de més de 10 anys) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

                                                 
25 El nivell educatiu d’un territori es pot mesurar a partir del nombre d’anys d’escolarització comptats a partir de 
l’escolarització obligatòria, que és als 6 anys. En aquest cas, el càlcul ha estat fet sobre la població de més de 
10 anys. Un exemple de la utilització d’aquest indicador a nivell europeu és a European Economic Advisory 
Group, “Report on the European Economy 2002”, Institue for Economic Research, 2002 
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D’altra banda, les estadístiques de preinscripció universitària del curs 2000-01 mostraven 

que, tot i la tradició industrial i l’existència de l’escola de Vilanova,  les taxes d’inscripció 

universitàries de la comarca eren inferiors a la mitjana catalana, i que la proporció de 

preinscrits en branques tècniques tan sols s’equiparava a la mitjana catalana.  

 
 

IV. URBANISME I OCUPACIÓ DEL SÒL A VILANOVA  

 

Dinàmica residencial 

 

Durant la primera part de la dècada dels anys noranta, amb l’obertura de l’autopista, la 

construcció mostra una suau tendència al creixement, fins que el 1997, en el què s’inicia 

un primer “boom” que es materialitzarà en gairebé 3.000  habitatges iniciats a la comarca 

el 1999, una xifra que s’acosta als màxims històrics assolits a mitjans dels anys setanta, 

fins reduir-se a uns 2.000 l’any 2001. 

  

Superada aquesta crisi, el ritme  constructiu va iniciar una nova embranzida que es va 

mantenir fins el 2006, any en el que va assolir un nou màxim històric, per caure a plom 

durant els dos any següents. 

 

Mentre que Vilanova representa gairebé el 60% de la població del Garraf en la darrera 

dècada ni tan sols a atret 1/3 de la construcció residencial, fet que posa en relleu el grau 

de dispersió de l’activitat residencial en el territori, ocupen preferentment sols en baixa 

densitat, una tendència que ara el nou planejament territorial es proposa revertir26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 El 2001 l’estudi “El Garraf: Una reflexió estratègica”, calculava que els 6 municipis del Garraf disposaven de 
2.200 hectàrees destinades a ús residencial, la major part de baixa densitat. Tanmateix, la reserva edificatòria 
més important s’acumula als sectors d’alta densitat, que tenen un potencial de més de 15.000 habitatges i es 
concentren majoritàriament a Vilanova (L’Ortoll I i II, i l'Eixample  Nord).   
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Habitatges construïts a Vilanova i la resta del Garraf entre el 1991 i el 2009 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’habitatge de la Generalitat.  

 

D’altra part en la mesura que les xifres d’habitatges acabats superen amb escreix des del 

2009 a les d’iniciats, indica que l’estoc d’habitatges en construcció s’està reduint amb 

rapidesa. Això no vol dir però que bona part d’aquestes d’elles no estiguin encara 

pendents de trobar comprador. 

 

Ocupació de Sòl residencial. Segons l’estudi "El Garraf: una reflexió estratègica" el 

2001 a Vilanova hi havien 26.600 habitatges, en sol urbà, el que representava al voltant 

de dues terceres parts del seu potencial total que es xifrava en 40.000 habitatges.  

 

Una part d’aquest sòl vacant es concentrava en PERIS, com el de Sector Pirelli, que 

tenia una capacitat per acollir 1.000 habitatges, una altre en els buits urbans, i finalment 

en la colmatació de l’espai urbà  insuficientment edificat. Mentre que el sòl del primer 

grup és d’ocupació immediata, el del segon grup tampoc és massa complex, el tercer 

constitueix una oferta intemporal. D’altra banda, el PGOU de l’any 2001 preveia fins a 20 

sectors urbanitzables amb capacitat per altres 16.000 habitatges, però que calia 

prèviament urbanitzar.  
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Una estimació de l’ocupació del sòl  residencial la darrera dècada 

 

Potencial habitatges habitatges
Sòl urbà Habitatges construïts 2001 construïts 2010

Renovació urbana 4.500 2.500 600
Espai Pirelli 1.000 0 4.000
Colmatació 35.000 24.160 24.160
Total 40.500 26.660 28.760

Sòl urbanitzable
Llimonet 861 172 172
Molí de Vent 197 150 150
Eixample Nord 3.361 0 0
L'Ortoll I 2.236 0 0
Sant Cristòfol 281 0 0
L'Ortoll II 3.935 0 0
Sant Jordi I 755 0 430
Mas Seró 224 67 100
La Carrerada 624 0 62
Sant Jordi II 612 0 0
Solicrup 524 0 235
Tacó 202 0 0
Fondo Somella 753 264 489
Torre de'n Veguer 613 50 69
La Muntanyeta 238 0 1
Pau de l'Hostal 82 0 21
Mas Tapet 382 50 78
Mas Roquer 238 50 69
Sta.Maria Cubelles (P.U.) 123 0 0
Aragai 100 0 12
Vilanova Park 25 0 0
Total 16.366 803 1.888  

Font: Elaboració pròpia a partir del “Garraf una visió estratègica” i de dades proporcionades per l’àrea 
d’urbanisme. 
 

Les estadístiques mostren també que el 80% dels habitatges construïts al municipi en el 

període 2002-2009, s’han edificat buits urbans o en PERIS,entre els quals destaca  el 

Sector Pirelli, amb uns 600 nous habitatges. El 20% restant, uns 1.100 habitatges s’han 

construït en  sols d’expansió urbana que havia aprovat el PGOU del 2001.  

 

Pel que fa a les zones urbanitzables, el sector de Sant Jordi, Solicrup i Fondo Somella 

són les que han concentrat la major part d’aquests nous habitatges.  

 

L'impuls dels PERIS i la construcció dels buits urbans ha fet augmentar l’índex 

d’edificació del sòl urbà fins el 71%, queda per tant un 29% de potencial edificable, bona 

part del qual es però de colmatació de zones construïdes, amb una capacitat d’absorció 

mínima. 
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Ocupació del sòl residencial urbà i urbanitzable a Vilanova 
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Font: Font: Elaboració pròpia a partir del “Garraf una visió estratègica” i de dades proporcionades per l’àrea 
d’urbanisme. 
 

La gran reserva de sòl residencial efectiva se situa en els sectors urbanitzables,que 

tenen un potencial superior als 16.000 habitatges i del qual encara n’hi ha un  91% lliure. 

L'Eixample Nord concentra més del 22% d’aquesta oferta. 

 

 

Sòl per activitats econòmiques 

 

Segons l’estudi "El Garraf: una reflexió estratègica" esmentat anteriorment, a l'any 2001, 

el Garraf comptava amb 286 hectàrees de sòl ocupat per activitats econòmiques, i a més 

hi han 274 hectàrees qualificades com a urbanitzables industrials de les quals prop del 

60% es localitzaven  a Vilanova, un 31% a Ribes i la resta entre Cubelles i Sitges. 

 

Al llarg del període  2002-2010 s’ha edificat a tota la comarca una mitjana de 120.000 m2 

anuals de sostre no residencial amb fortes oscil·lacions que reflecteixen el cicle 

econòmic, amb màxims de 188.000 m2 l’any  2006, l’any anterior a la crisis que ha reduït 

la construcció a mínims.  Per la seva part, Vilanova ha construït una mitjana de 50.000m2 

anuals, el que representa el 40% del total comarcal.  

 

Obra nova no residencial edificada al Garraf 
(milers m2 construïts) 
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Altres
Hostaleria
Comercials i magatzems
Indústries
Locals en residencial
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151142135
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18

* Dades 2010 de Gener a Juny. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.   

 

La major part d’aquest sostre construït es concentra en plantes baixes d'edificis  

residencials i només una petita part és sostre industrials en polígons. 

 

L'oferta de Vilanova. El PGOU de Vilanova de l'any  2001 proposava unes reserves de 

170 hectàrees de sòl urbanitzable industrials i terciari distribuïdes en 6 zones, amb un 

potencial conjunt de 914.687 m2 de sostre edificable, del quals gairebé el 40% 

corresponen al sector de  l'Eixampla Nord. 

 

Entre el 2002 i el 2009, s’han edificat uns 400.000 m2 de sostre no residencial; una 

mitjana de 50.000 m2 anuals. Una important part d’aquesta edificació són locals en 

residencial, equipaments i construccions en el Port, mentre que i un altre grup són gran 

activitats comercials que s’instal·len en polígons.  
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Ocupació del sòl industrial i terciari a Vilanova i Sant Pere a l'any 2010 

74%

19%

26%

45%

36%

Vilanova Sant Pere

Eixample Nord

Pendent ocupació

Ocupat

91,5 Ha
86 Ha

 
Font: Font: Elaboració pròpia a partir del “Garraf una visió estratègica” i de dades proporcionades per l’àrea 
d’urbanisme. 
 

De fet només s'han construït 60.000 m2 d'edificacions industrials pròpiament dites, el 

15% del total,amb una mitjana de 7.500 anuals, que en gran mesura s’han edificat en el 

sector de Santa Magdalena en el trienni  2005-06-07, un cop es va acabar la urbanització 

d'aquest sector. 

 

Evolució sostre construït per activitats econòmiques a Vilanova 
(milers de  m2 construïts) 

Total

Indústries0

15

30

45

60

75

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Dades 2010 de 
Gener a Juny. 
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En el gràfic es pot apreciar el ritme d’ocupació dels sectors d’activitat econòmica en el 

període 2001 i 2009 ha passat del 12% al 36%, i si bé encara hi ha una àmplia oferta de 

sòl pendent per ocupar, aquest potencial queda força reduït sense l’aportació de 

l'eixample Nord. 

 
Grau d’ocupació de sostre urbanitzable per activitats econòmiques a Vilanova 

(en m2) 

 

36%

12%

31%

55%

33%33%

2001 2010

Eixample Nord

Pendent ocupació

Ocupat

914.687 914.687

 
Font: Font: Elaboració pròpia a partir del “Garraf una visió estratègica” i de dades proporcionades per l’àrea 
d’urbanisme. 
 
 
Mentre que en etapes anteriors es construïen fàbriques, l’edificació actual són 

bàsicament de naus en lloguer, una part d’elles de la promotora municipal PIVSAM, i a 

causa de l’arribada de la crisi fa que bona part d’elles encara estiguin disponibles 

 

Aquests resultats posen en relleu que per generar una oferta de sostre industrial cal que 

coincideixen dos factors: disponibilitat de sòl urbanitzable i d’una conjuntura econòmica 

favorable. 
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V. OPORTUNITATS DE FUTUR  

 

Debilitats i fortaleses 

 

L’anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) és una eina amb què 

intentem resumir els elements més rellevants que influeixen en el futur del model 

productiu de Vilanova.  

 

La seva evolució depèn tant de les perspectives de les empreses existents, com de la 

capacitat de generar i atraure noves iniciatives, i també de factors territorials i socials. 

Com afirma Michel Porter, “els avantatges competitius que perduren en l’economia global 

es recolzen cada cop més en aspectes locals: coneixement, relacions, motivació, etc., 

que els rivals distants no poden superar”27. 

 

DAFO industrial de Vilanova 

 

 

Fortaleses Debilitats 

. Accessibilitat a l’àrea de BCN, a l’aeroport i al port . Indefinició estratègica  

. Tradició, ambient industrial i motivació  . Un esperit emprenedor adormit 

. Presència d’activitats productives complexes . Costos operatius molt inferiors   

. Disponibilitat de centres de formació especialitzats .  Manca de clústers industrials 

. Un entorn residencial de gran qualitat . Insuficient col·laboració pública-privada 

 .  Imatge de regressió industrial 

 

Reptes Amenaces 

. Crear un clúster tecnològic potent . Pèrdua de capacitat de decisió autòctona 

. Integrar l’Escola Politècnica en el projecte . Esdevenir comarca residencial 

. Projectar una imatge tecnològica . Crear ocupacions banals i baixos salaris  

. Coordinar actuacions . Pèrdua de talents 

 

Font. Elaboració pròpia 

 

Tal com s’ha posat en relleu fins ara, l’estructura industrial de Vilanova es presenta 

sòlida, tot i la duresa de la crisi.  Per exemple, el metal·lúrgic d’automoció, que n’és el 

sector de referència, ha mostrat fins ara una notable estabilitat, i la indústria en conjunt 

ha experimentat una certa diversificació, sense oblidar la capacitat de reacció que ha 

mostrat la ciutat en les seves fases més crítiques, tal i com ha explicat d’historiador local 

                                                 
27 Michel Porter, “Competing across locations”, On competition, Harvard Business School Press, Boston, 1998. 
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Francesç X. Puig Rovira “La industria en la economía de Vilanueva “ o l’apartat “Una 

tradició industrial de cent seixanta-cinc anys, de l’estudi El Garraf: una reflexió 

estratègica”.  

 

Els elements territorials, físics i de comunicacions, que aporten avantatges o limitacions 

a la competitivitat empresarial, influeixen a l’hora d’atraure i generar noves iniciatives i de  

consolidar les existents. Amb l’obertura de l’autopista, Vilanova  gaudeix d’una centralitat 

privilegiada respecte a Barcelona, i sobretot respecte als grans nusos de transport 

internacional com l’aeroport i el port. En canvi, la integració a la regió metropolitana i la 

força expansiva d’aquesta, juntament amb la qualitat climàtica i paisatgística i els 

atractius residencials de la ciutat i de tota la comarca, fan que rebi una forta pressió per 

especialitzar-se en activitats residencials. Això no posa en perill de forma immediata les 

activitats productives existents, però pot complicar la creació d’iniciatives autòctones o la 

implantació de nous projectes industrials-terciaris si la pressió sobre els preus del sòl és 

massa intensa. 

 

El tercer bloc d’elements té relació amb aspectes més intangibles, que complementen i 

alhora són un reflex del dinamisme social,  l’esperit emprenedor o el nivell formatiu d’una 

ciutat. Apart de l'Escola Politècnica, que s’ha analitzat en l’apartat que tracta el nivell 

formatiu de la ciutat, Vilanova disposa d’un conjunt de plataformes, com el CTT, o 

Neàpolis,  conseqüència de la seva tradició industrial i que són un interessant trampolí 

per a la innovació. 

 

El Centre de Recerca i Transferència Tecnològica; CTT. Participat per la UPC i 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el CTT va ser inaugurat el 1999 i va heretar diversos 

grups de recerca en marxa, com el de tecnologia de materials i el d’instrumentació 

electrònica, i n’ha creat d’altres, com el laboratori acreditat de meteorologia dimensional, 

o les recerques sobre TIC de la salut i la tercera edat-robòtica social i teleassistència- 

que en els darrers anys han mostrat una gran progressió. Actualment hi fan recerca entre 

70 i 100 professors i becaris, repartits en 10 equips. 

 

Durant aquesta dècada el pressupost del CTT s’ha anat incrementant fins a assolir els 

2,7 milions el 2008 i els 3,4 milions els 2009, una xifra que segurament no es podrà 

repetir el 2010. Al mateix temps ha anat ampliant el seu espai físic fins a arribar a  

gairebé 3.000 m2 de sostre (1.500 m2 a la segona planta de Neàpolis, 1.000 m2 en un 

edifici propi, 700 m2 en una planta de l’escola i uns 100 m2 de laboratori al Port), una 

dispersió de centres que permet difondre la investigació pel teixit social de la ciutat.  
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L’estratègia inicial de col·laborar amb les empreses en la innovació es manté viva, si bé 

el creixement s’ha produït en la recerca, que es fa conjuntament amb altres centres de la 

UPC, com és el Leitat de Terrassa. 

 

PIVSAM (Promoció Indústrial Vilanova S.A.Municipal), creada el 1985 en plena 

reconversió del teixit industrial tradicional de la ciutat, és l’empresa que gestiona l’obra 

pública al municipi, i fins i tot ha estès la seva influència a altres municipis de l’entorn. 

Urbanitza sòl industrial i residencial, construeix i gestiona aparcaments i habitatges 

públics. En els darrers anys ha promogut el sector industrial del Torrent de Santa 

Magdalena, on té una important oferta de naus de lloguer de gran qualitat.  

 

FIRA ATTI@. La Fira Internacional d’Idees i Invents, anteriorment Fira Galàctica, es va 

crear fa 13 anys i des de llavors ha anat creixent fins a convertir-se en un referent en 

l’àmbit espanyol pel que fa als petits invents. En l’edició del 2009, que es va 

desenvolupar al Pavelló Esportiu, va comptar amb 150 expositors i 17.000 visitants 

durant els seus tres dies de durada, dels quals 2.000 eren professionals. 

 

Neàpolis. Depenent de l’ajuntament de Vilanova, va néixer amb l’objectiu de ser un iman 

tecnològic, una zona d’experimentació permanent amb especial interès en els continguts 

digitals. El 2004 va construir un edifici de 3 plantes per instal·lar microempreses de 

noves tecnologies, companyies de desenvolupament de continguts digitals, operadors de 

telefonia, oficines de teletreball, laboratoris de recerca i aules de formació. Una de les 3 

plantes està actualment ocupada pel CTT. 

  

 

Anàlisi de competitivitat  

 

Benchmarking. Una altra manera d’avaluar la situació competitiva de Vilanova és 

comparar-la amb altres polaritats, com ara les de Vilafranca, Mataró o Viladecans-

Castelldefels, prenent com a referència un conjunt de factors que determinen la 

competitivitat industrial de cada zona. 

 

Vilanova té una estructura industrial de tipus tecnològic més complexa que la de Mataró 

o Vilafranca. Mataró, tot i la seva tradició industrial, no ha sabut reconvertir-se i passar, 

per exemple, de fabricar maquinària tèxtil a components de l’automòbil, canvi que ha 

estat el motor de moltes de les ciutats industrials de l’entorn metropolità. 



 Sector Eixample Nord a Vilanova 

 

 GABINET  ESTUDIS  ECONÒMICS  S.A. 
 

55 

 

Al Penedès el potencial més important el té el sector vitivinícola i s’hi ha creat un clúster 

molt potent, amb moltes interrelacions productives, que té com a capdavanteres un 

conjunt d’empreses de referència locals. 

 

Viladecans està impulsant el Parc de Negocis (Businees Park), projecte que té com a 

punt forts la seva proximitat a l’aeroport del Prat, a tan sols 5 minuts, i a 15 minuts del 

centre de Barcelona. El complex té un potencial de 100.000 m2 de sostre, del qual s’ha 

construït una tercera part, si bé degut a la crisi i a l’aparició d’altres ofertes competitives, 

com la de la Plaça Europa de l’Hospitalet, es troba en un nivell d’ocupació modest.   

 

Factors rellevants per al desenvolupament industrial tecnològic 
(ordenats de millor a pitjor) 

 
Vilanova Vilanova i la Geltrú Mataró Vilafranca 

----------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------ 
1. Proximitat port i aeroport Proximitat port i aeroport Tecnocampus Domenys 

2. Complexitat tecnològica Escoles tècniques Relacions interindustrials Costos implantació 

3. Proximitat a BCN Relacions interindustrials Esperit emprenedor Empreses de referència 

4. Tradició industrial Complexitat tecnològica Proximitat a BCN Potencial sector dominant(3) 

5. Empreses de referència Potencial sector dominant(2) Tradició industrial Proximitat a BCN 

6. Escoles  tècniques Empreses de referència Escoles tècniques Presència de clústers 

7. Potencial sector dominant(1) Costos implantació Complexitat tecnològica Complexitat tecnològica 

8. Costos implantació Esperit emprenedor Potencial sector dominant(4) Escoles tècniques 

9. Esperit emprenedor Proximitat a BCN Empreses de referència Esperit emprenedor 

10. Presencia de clústers Tradició industrial Costos implantació Tradició industrial 

     

 (1) Component automòbil i cables    
 (2) Gènere punt    
 (3) Vitivinícola    
 (4) Logística 
    
Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia de treball de Michael Porter "Cluster and competition". 
 

 

Parcs tecnològics: pros i contres. Des de fa més d'una dècada la Generalitat està 

impulsant una sèrie d’infraestructures i està afavorint també l’arribada de científics de 

primer nivell que puguin desenvolupar el nivell investigador del país. En aquesta 

estratègia s’inscriuen els Parcs Tecnològics, i també projectes transversals de gran 

rellevància com el supercomputador Mare Nostrum (situat a la seu del rectorat de la 

UPC), o el Sincrotó de Sant Cugat-Bellaterra, inaugurat recentment. 
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Els parcs tecnològics catalans: actius i en projecte 

Nombre

Parc Municipi empreses Sector

Parc Tecnològic del Vallès Cerdanyola 170 Tecnologia industrial, biotecnologia i TIC
Parc Científic Barcelona 75 Biotecnologia
Parc de Recerca de la UAB Cerdanyola 39 Medi ambient, humanitats, TIC, salut i alimentació
La Salle Technova Barcelona 90 TIC
Parc de Recerca Biomèdica Barcelona Nd Biomedicina
Parc de Recerca i Innovació de la UPC Barcelona, Castelldefels, 

Terrassa, Vilanova 27 Tecnològic i científic
Parc Científic i Tecnològic de la UdG Girona 48 Alimentació, biotecnologia, TIC i tecnologies  fabricació
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Lleida 35 Agrícola i alimentari
Parc Tecnològic Barcelona Nord Barcelona 44 TIC, servei a les persones, medi ambient i creativitat
Tecnocampus Mataró 10 I+D i tecnologia
Esade-Creapolis Campus Sant Cugat 60 Diversos
Tecnop@rc Reus 8 Nutrició i salut
Total

Projectes en construcció

Parc Científic i Tecnològic de Tarragona b-TEC Barcelona Innovació Tecnològica
Parc Científic i Tecnològic del Turisme i de l'oci de Vila-Seca Consorci biopol'H de l'Hospitalet
Parc de Recerca de la UPF de Barcelona Parc Tecnològic de la Catlunya Central a Manresa
Parc Aeroespacial i de la mobilitat de Viladecans Parc científic tecnològic de la indústria Enològica de Tarragona  
Font: Expansión, 22-03-2010 

 

La inversió en parcs per la innovació, a Espanya n’hi ha més d’un centenar,  ha 

esdevingut en una eina que els agents públics i privats tenen per gestionar el canvi 

industrial i econòmic del seu entorn28.  

 

Catalunya compta actualment amb 12 parcs en funcionament i d’altres 4 en procés de 

construcció, amb una activa presència de les diferents universitats, ESADE, i en conjunt 

apleguen més de 600 empreses.  

 

En el camp tècnic destaca el Parc de la Tècnica i Innovació de la UPC, dedicat a la 

investigació i la transferència tecnològica, amb vocació de distribució territorial a partir de 

les seves Escoles, com és el cas del Parc Científic i Tecnològic de Vilanova, amb el seu 

CTT.  

 

Tant pel nombre de matriculats com pel pressupost disponible per a investigació, el 

centre de Vilanova té una feble posició negociadora. De fet, la major part de  l’aplicació 

d’innovacions de la UPC s’han concentrat fins ara als 10.000 m2 dels dos edificis Nexus, 

a Pedralbes (BCN), i el futur Nexus III es preveu localitzar en el Parc Científic Orbital 40 

a Terrassa, que ocuparà 30 hectàrees i que connectarà amb el nou centre tecnològic 

Lietat, que disposa d’un edifici de 9.000 m2 de sostre.29  

 

                                                 
28 Las tecnopolis en España, 2008 
29 Leitat compta amb 160 persones i factura prop de 12,8 milions, i ha establert una sèrie de delegacions en 
altres ciutats i altres països. Veure La nueva cara del Leitat a Barcelona Metròpolis. La Vanguardia 21-10-2010.  
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Mentre que en etapes anteriors es construïen fàbriques, l’edificació actual són 

bàsicament de naus en lloguer, una part d’elles de la promotora municipal PIVSAM, i a 

causa de l’arribada de la crisi fa que bona part d’elles encara estiguin disponibles el Parc 

Audiovisual de Catalunya i una nova Escola universitària que hauria de promocionar la 

obra social de Caixa Terrassa.   

 

A més, tot i que els parcs es consideren equipaments primordials per a la investigació i la 

transferència tecnològica, el model s’està enfrontant darrerament a fortes crítiques pel 

que representa de dispersió d’esforços i de poca eficàcia pràctica, cosa que porta a 

pensar que en un futur caracteritzat per menys recursos públics disponibles es 

modificarà el model.  

 

De tota manera, com a referència per a Vilanova pot ser interessant apropar-nos al 

coneixement dels projectes immobiliaris del TecnoCampus de Mataró i del Parc 

Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans.  

 

El Parc de la Mediterrània de Castelldefels-Viladecans compta també amb el projecte de 

Parc Aeroespacial, amb una reserva de sòl de  30 hectàrees al polígon de Ca n'Alemany, 

entre l’autopista C-32 i l’estació de RENFE. El projecte es va iniciar l’any 2000, i tot i 

comptar amb acord institucional des de l’any 2003, encara està pendent la seva 

urbanització, per les dificultats que han experimentat els projectes aeronàutics plantejats 

fins ara. 

 

El TecnoCampus de Mataró, de 10 hectàrees, sense cap suport universitari30,  ha tingut 

també un procés de gestació molt llarg, però finalment el 2010 s’ha posat en marxa. 

Compta amb edificis per acollir les dues escoles universitàries de la ciutat, el centre 

d’investigació CETEMSA i un espai empresarial que acull algunes de les principals seus 

d’empreses tèxtils que han deslocalitzat la producció.  

 

 

Reflexions a l’entorn del canvi de model productiu  

 

La millora de les comunicacions ha permès al Garraf millorar la seva posició estratègica 

respecte a la conurbació de Barcelona i a les grans plataformes de transport 

internacional.  

                                                 
30 Les escoles universitàries de Mataró només tenen estatus de centres adscrits, i són finançats amb recursos 
municipals i amb les aportacions dels estudiants. 
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Elements clau d’un canvi de model 
 
 Model tradicional Clúster industrial-tecnològic 
 
La clau era disposar de localitzacions barates La clau és ser una zona rica en idees i coneixements 
 
La clau era atraure empreses La clau és atraure personal creatiu  
 
Un entorn físic de qualitat era un recurs de luxe per Entorns físics i culturals agradables són clau per 
atraure empreses pendents de costos baixos atraure implantacions tecnològiques  
 
Les regions guanyadores eren les que disposaven Les regions prosperen si les organitzacions i els  
d’avantatge competitiu fix en recursos o habilitats  individus tenen capacitat per aprendre i adaptar-se 
 
El desenvolupament econòmic havia de ser dirigit El canvi només pot ser guiat des de la concertació  
des de les administracions públiques  
 
 
Font: Adaptat de New economy task force report. Making the new economy growth, Progressive Policy Institute, 
2000. 
 

 

Tot això, en un context residencial de gran qualitat, amb uns costos operatius inferiors 

als de l’àrea central i prou competitius respecte d’altres pols de la segona corona 

metropolitana31.  

 

Massa sovint, es té la impressió de què, com a conseqüència de l’entrada en 

funcionament de l’autopista,  de la disposició d’una bona freqüència de pas dels trens, i 

sobretot del bon clima del que gaudeix32,  Vilanova té tots els números per esdevenir una 

ciutat dormitori de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

 

Aquest mateixos factors són també crítics per impulsar el canvi de model productiu, si bé 

cal canviar el model formatiu per arribar a disposar d’una oferta laboral capacitada per fer 

front als nous reptes. Per la seva part,  l'Eixample Nord, tal com es planteja en l'actual  

projecte de Pla Parcial, és l’element urbanístic imprescindible pel canvi de model, en la 

                                                 
31 El 1989, qualificàvem Vilanova respecte a les ciutats intermèdies de Catalunya i en relació amb el potencial 
productiu de la següent manera: "Potencial dels sectors industrials (B), Diversificació sectorial (R), Esperit 
emprenedor (R), Potencial de mà d’obra (B), Costos laborals (R), Qualitat de les comunicacions (R/D), Oferta 
de sòl industrial (D), Atractiu residencial (B), Potencial terciari (B), Recursos hidràulics (R) i Sistema educatiu 
(B),  (E: Excel·lent, B: Bé. R: Regular i D: Dolent; sempre respecte a les ciutats intermèdies de Catalunya). En  
el temps transcorregut, la millora de les comunicacions ha estat radical, i hores d’ara s’hauria de qualificar 
d’excel·lent. Els dèficits hídrics han estat eliminats i els atractius residencials encara han millorat. L’oferta de sòl 
industrial continua essent molt limitada, però aquest problema se superarà a curt termini. Tot això deixa 
Vilanova en una bona posició per atraure iniciatives industrials que no siguin intensives en mà d’obra. Vegeu, 
Pere Lleonart, El potencial del sistema de ciutats intermèdies de Catalunya, Banca Catalana, Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, 1989.    
32 Per la situació i orientació, l'efecte assecador que el massís del Garraf té sobre la humitat ambient de la costa 
li permet gaudir d’un  aire sec que confereix lluminositat  i la  sensació de confort i lleugeresa a l'atmosfera de la 
zona 



 Sector Eixample Nord a Vilanova 

 

 GABINET  ESTUDIS  ECONÒMICS  S.A. 
 

59 

mesura que ofereix fins a 365.000 m2 de sostre industrial-terciari en un entorn d’alta 

qualitat.  

 

També cal relativitzar els eventuals problemes derivats d’impulsar un parc tecnològic,  ja 

que com assenyalava en Joaquim Solà33, en territoris amb una llarga tradició de cultura 

industrial com Catalunya i algunes regions italianes, moltes innovacions sorgeixen de 

manera informal, simplement com a conseqüència del “know-how” acumulat de 

treballadors i tècnics, sense que existeixi un objectiu predeterminat a priori ni una 

assignació prèvia de recursos per part de les empreses, i que per tant no es 

comptabilitzen en les estadístiques.  

 

Un punt de vista complementari el donen experts reconeguts com Nathan Rosenberg o 

Paul Romer quan consideren que el creixement econòmic sostingut es basa en dos 

factors, la innovació i el mercat competitiu. Per tant, l’objectiu és tenir el major nombre 

possible de científics d’alt nivell acadèmic, treballant en el sector privat, ja que els 

descobriments rendibles procedeixen bàsicament de les empreses i no dels laboratoris 

universitaris. 

 

D’altra banda, i pel que fa a la investigació mèdica, una de les línies d’actuació és la 

investigació traslacional (transferir el coneixement biomèdic dels centres d’investigació 

bàsica per millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients), un procés que redueix el 

temps necessari per poder aplicar el nou coneixement científic a la pràctica assistencial. 

En aquest sentit, el desenvolupament del sector de la salut pública obre un món de 

possibilitats de progrés en la investigació biomèdica, un dels clústers amb més futur a 

l’àrea metropolitana34.  

 

 

Potencial del sector turístic  

 

Tal i com posa en relleu l’estudi "El potencial econòmic del turisme a l'Alt Penedès, al 

Baix Llobregat i al Garraf", l’índex d’activitat turística de la zona ha crescut un 1,8% anual 

de mitjana, amb unes grans diferències entre el 8,8% anual de Viladecans, el 2,4% de 

Sitges-Sant Pere de Ribes i una xifra negativa del - 3,5 % a Vilanova.  

 

 

                                                 
33 La innovació i l’R+D a Catalunya. Papers d’Economia Industrial núm, 23, Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat. 
34 Vegeu L'entrevista al doctor Joan Rodés, Director d'IDIBAPS, a l’Extra de El País del 10-10-2010.  
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Evolució  de l’índex d'especialització turística a la costa del Garraf  
(en % de creixement anual en el període 2002-2008) 

8,8%

2,4%
1,7%

-3,5%

Viladecans Sitges + Sant
Pere

Castelldefels Vilanova

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Anuario Económico de España 2009, La Caixa. 

 

Aquests resultats són especialment decebedors si tenim en compte que  Vilanova, per  la 

qualitat de les seves platges, la seva climatologia i el seu entorn, té un potencial turístic 

indubtable.  Una demostració d’aquest potencial és l’èxit dels seus tres càmpings, què 

aporten més de 4.000 places, gairebé, la única font d’atracció de turistes a la ciutat.  

 

Evolució de l’oferta d’hotels i càmpings  a Vilanova 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori Turístic de Catalunya. 
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En efecte, una recent enquesta de la Diputació comptabilitzava durant el mes d’agost, 

una mitjana diària de 8.500 turistes, uns 5.500 visitants i uns 1.200 estiuejants de segona 

residència. Un 75% dels 8.500 turistes s’allotgen en càmpings, un 15% en famílies, un 

7% en apartaments de segona residència i només un 3% en hotels. Òbviament, el que 

més els agrada de la ciutat és la platja, seguit a distància pels comerços, la tranquil·litat, 

les rambles i l’ambient; tots ells típics d’una ciutat mediterrània.  

 

Un segon indicador d’aquest retard és l’evolució de la seva oferta d’allotjament en els 

darrers 25 anys. Durant aquest llarg període no solament no s’ha construït cap nou hotel, 

sinó que l’oferta s’ha reduït de 700 a 400 places, concentrades en 8 hotels de petita 

dimensió i tradicionals ( de 2 i 3 estrelles). Les darreres construccions amb finalitats 

turístiques, segons les estadístiques de edificació, daten de l’any 2002.  

 

Vilanova, com totes aquelles ciutats amb una àmplia base popular és una ciutat amb una 

intensa vida festiva i una gran diversitat de festes populars que també poden ser 

atractius turístics, com per exemple el carnaval i la xatonada. La festa del circ al maig, 

lligada a l’espai de creació i residència La Vela, de suport a l’activitat circense, arriba a 

atraure prop de  70.000 espectadors. Compta també amb una oferta museística molt 

àmplia, amb instal·lacions de força renom. El més visitat és el Museu del Ferrocarril, que 

mostra la tradició ferroviària de la ciutat, sense oblidar però el Museu Víctor Balaguer, el 

Museu Romàntic Can Papiol, el Museu del Mar, el Centre d’interpretació del 

Romanticisme i la Torre Blava-Espai Guinovart, els quals, conjuntament, reben uns 

55.000 visitants cada any. 

 

 

 

El futur turístic de Vilanova passa per impulsar l’oferta hotelera de la ciutat, el què a la 

seva vegada requereix la reforma del Passeig Marítim i impulsar una política decidida en 

favor d’aquestes activitats, quelcom gens fàcil tenint en compte la història de la ciutat.  

Tot i que sovint es considera una activitat banal que genera llocs de treball de baixa 

ESDEVENIMENTS AMB POTENCIAL TURÍSTIC 
 

Gener. Sant Antoni Abat, Els Tres Tombs  
Febrer. Carnaval. Xatonada 
Maig. San Isidre, Mercat Vuitcentista. Trapezi, fira del Circ. 
Juny. Setmana del mar. 
Juliol. FIMPT Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. 
Agost. Festa Major  
Setembre: Galàctica, fira dels invents.  
Novembre. Fira Multisectorial. 
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qualitat, la seva rellevància i la seva aportació a l’equilibri de la balança comercial el fan 

molt interessant, especialment a Vilanova, que té un territori molt adient i que permetria a 

Vilanova ampliar la demanda laboral i augmentar l'ocupabilitat d’amplis col·lectius amb 

serioses dificultats d’inserció en el mercat laboral.  

 

 

 

VI. PROSPECTIVA AL 2036 

 

Objectius i metodologia 

 

Per tal de poder avaluar la conveniència de desenvolupar nous sectors de sòl 

urbanitzable, cal tenir en compte no només la situació actual, sinó preveure quines seran 

les circumstàncies i necessitats futures.  

 

A tal afecte hem dissenyat un model economètric, que anomenem SIM-SOE35, el qual 

proporciona resultats quantitatius en relació a perspectives econòmiques, creixement 

demogràfic i, en conseqüència, a la futura creació de llocs de treball. Aquest és un factor 

crucial, ja que és el que ens indica en darrera instància, a partir d’una sèrie de supòsits, 

la demanda de sòl. S’ha considerat un horitzó temporal de 25 anys que ens porta a l’any 

2036, si bé també es presenten els resultats esperats pel 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 El model SIM-SOE (simulació socioeconòmica), ha estat desenvolupat pel Gabinet d’Estudis Econòmics per 
portar a terme anàlisis de prospectiva socioeconòmica territorial. S’ha utilitzat en diversos projectes, si bé en 
cada cas s’ha d’adaptat a les característiques del territori analitzat. En el cas del Garraf ja s’havia utilitzat en el 
treball Gabinet Estudis Econòmics, “El Garraf. Una reflexió estratègica”, El Cep i la Nansa 2002, si bé s’ha 
adaptat a les circumstàncies actuals. 
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Esquema de relacions de causalitat: el model SIm-Soe aplicat a Vilanova 

POBLACIÓ
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Font: Elaboració pròpia. 

 

El funcionament del model parteix de la situació actual i de la modelització de les 

relacions entre les principals variables considerades, en funció de les quals  

s’estableixen hipòtesis sobre les variables motriu i s’obtenen els resultats per a tot un 

conjunt de magnituds socioeconòmiqes i urbanístiques.   

 

Una anàlisi de prospectiva es basa en la convicció de que hi ha molts futurs possibles 

que estaran condicionats tant per l’entorn general com per les actuacions locals. No es 

tracta d’endevinar què passarà, sinó que l’objectiu és proporcionar un instrument que 

ajudi a prendre aquelles decisions que comprometen l’esdevenidor, anticipant 

prèviament les conseqüències que es creu que comportaran, amb les variables que té en 

compta el model.   

 

 

Selecció d’escenaris 

 

Per triar entre aquests futurs possibles i prendre les decisions adients calen escenaris 

alternatius que expressin els diversos interessos i sensibilitats. En aquest cas, i seguint 

la metodologia introduïda en l’esmentat estudi "El Garraf: una reflexió estratègica" s’han 

previst tres escenaris: 
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- Escenari tendencial (de creixement residencial). 

- Escenari industrial-terciari (d’impuls a la innovació industrial, amb el complement 

terciari que la nova indústria necessita) 

- L’escenari diversificat (que inclou l’escenari anterior i li afegeix a més el 

desenvolupament del turisme). 

 

Es tracta de tres escenaris força coherents i assolibles, tot i que el marge de maniobra 

està molt condicionat per les perspectives de l’entorn comarcal, i sobretot el del 

metropolità, a les que Vilanova s’ha de cenyir. En aquest sentit, es considera que es 

mantindrà el procés d’arribada al Garraf de població procedent de la resta de la Regió 

Metropolitana, per la bona relació entre qualitat i cost de la vida existent en ciutats 

intermèdies com aquesta, si bé a uns ritme inferior al de les darreres dècades. En canvi, 

es preveu una dràstica reducció de la immigració estrangera. 

 

Aquests factors s’han tingut en compte en tots els escenaris, i s’hi han incorporat a l’hora 

de fer les previsions. És per això que no hi ha hipòtesis rupturistes amb la situació actual, 

i que la tendència a la metropolització es manté en tots els casos. Tot i així, en el disseny 

del futur de la ciutat hi ha un marge d’autonomia per als agents locals prou important,  en 

la mesura que aconsegueixin impulsar un projecte propi de ciutat.  

 

Mentre que l’escenari tendencial significa que la ciutat es deixa portar per les tendències 

metropolitanes, els altres dos escenaris, que anomenem proactius, avaluen els resultats 

d’una acció decidida per part dels líders locals per canviar el model i impulsar de forma 

decidida la creació de llocs de treball.  

 

Factors rellevants en els tres escenaris considerats 

 

Tendencial Industrial -terciari Diversificat

Creixement demogràfic elevat elevat elevat

Perfil poblacional més gran més qualificat jove i qualificat

Mobilitat laboral gran augment augment continut manteniment del saldo

Llocs de treball pocs forces molts
Atur elevat intermedi baix

Creixement PIB baix intermedi molt elevat

Consum de sòl productiu reduït elevat elevat  
Font: Elaboració pròpia. 

 

L’escenari tendencial es basa en mantenir el protagonisme de la dinàmica residencial. 

La qualitat de vida i la localització de Vilanova, i també la disponibilitat de sòl residencial 
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són factors que afavoreixen aquest escenari i que es tradueixen, com es veurà 

posteriorment, en un menor creixement econòmic i en un increment del desequilibri en la 

mobilitat laboral.  

 

En contraposició, s’han definit altres dos escenaris que es caracteritzen per ser 

proactius, en el sentit que es basen en potenciar la base productiva de Vilanova. L’un, 

l’escenari industrial terciari incideix en impulsar el canvi de model productiu d’acord 

amb els reptes del món globalitzat. Per la seva part, l’escenari diversificat, afegeix a 

l'anterior l’impuls d’activitats turístiques, molt poc desenvolupades fins ara a la ciutat36.  

 

 

Previsió demogràfica,  PIB i mercat laboral 

 

Perspectives demogràfiques. L’obertura de l’autopista a mitjans dels anys noranta, que 

va impulsar l’arribada de nous residents procedents de l’àrea de Barcelona,  ha vingut 

acompanyada després de l’allau d’immigrants estrangers. Aquests dos factors i el 

creixement vegetatiu de la ciutat han comportat una dècada de fort creixement 

demogràfic, del 2,7% anual a la dècada 1996-2006,  i tot i que el ritme ha tendit a alentir-

se, situant-se en un 1,3% anual entre l’any 2006 i el 2009, la població de Vilanova ha 

passat dels 47.000 habitants el 1996 als 66.000 actuals. 

 

Per guanyar operativitat, s’ha optat per fer una única previsió demogràfica que serveixi 

de referència en els tres escenaris considerats. Tenint en compte la conjuntura actual, 

s’ha considerat una evolució demogràfica molt feble en el proper quinquenni, i una 

progressiva recuperació a mesura que l’economia vagi millorant, fins arribar als 72.000 

habitants l’any 2021, i als 88.000 el 2036, amb un creixement mitjà de l’1,1% anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Vegeu Gabinet Estudis Econòmics, “El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, Baix Llobregat i 
Garraf”, Cambra de comerç de Barcelona, 2010. 
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Perspectives demogràfiques de Vilanova a l’horitzó 2036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat per les dades reals i model Sim-soe per les previsions. 

 

Aquestes xifres es corresponen amb l’escenari més alt que s’estableix en la memòria 

social que acompanya a la revisió del planejament d’aquest sector37, però és inferior als 

que en el seu moment van plantejat l’ATM i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, on 

Vilanova arribava als 100.000 habitants al voltant del 2026. Cal tenir en compte, però, 

que eren previsions fetes en un moment molt més expansiu, i amb tendències de 

creixement demogràfic calculades en base al període 2001-2006. 

Aquest escenari demogràfic permet calcular la piràmide de població, i si bé només s’ha 

utilitzat una hipòtesi demogràfica, això no vol dir que l’estructura d’edats resultant sigui la 

mateixa. L’escenari tendencial generarà més mobilitat residencial i, previsiblement, 

accentuarà la dinàmica d’emigració dels joves més formats, conduint a un major 

envelliment de la població que en els escenaris proactius, que retenen en més proporció 

aquest segment d’edat.   

 

D’aquí s’obté la població compresa entre els 16 i els 65 anys, que és la franja d’edat de 

la població potencialment activa. El model manté la taxa d’activitat actual del 77,6%, una 

ràtio que ha crescut força en les darreres dècades, però que es considera que ha arribat 

a un cert sostre, si bé cal pensar que quan es racionalitzi la legislació laboral es 

                                                 
37 La memòria social fa una previsió demogràfica basada en tres escenaris que pren com referència l’horitzó 
2026. En el nostre cas s’ha optat per utilitzar l’escenari més elevat dels tres, ja que en tractar-se de 
desenvolupar sòl urbanístic per a ús econòmic, no disposar de sòl suficient o en condicions de competència 
adequades representaria un cost molt elevat en temes de desenvolupament. Per això, el planejament urbanístic 
ha de considerar aquest escenari més elevat. Igualment, la previsió demogràfica s’ha allargat fins el 2031 amb  
consens amb l’equip redactor de la memòria social en quant als criteris a utilitzar.  



 Sector Eixample Nord a Vilanova 

 

 GABINET  ESTUDIS  ECONÒMICS  S.A. 
 

67 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

real previsions

desenvoluparan formes més flexibles d’ocupació, com per exemple el treball a temps 

parcial, que permetran una redistribució de la feina molt més equilibrada38. 

 

Hipòtesis de creixement del PIB. Per fer una previsió sobre l’economia de Vilanova, cal 

disposar prèviament d’una hipòtesi plausible sobre el comportament de l’economia 

catalana a llarg termini. A efectes de simplificació hem optat per utilitzar com a referència 

les prediccions per CCAA que publica CEPREDE fins l’horitzó de l’any 2020 que és el 

màxim que preveu l'Institut39. 

  

Evolució recent i perspectives de creixement  
de l’economia catalana en el període 2006-2020 

(% de creixement anual de mitjana en termes reals) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: CEPREDE i elaboració pròpia. 

Així, tal i com mostra el gràfic, l’actual conjuntura econòmica és molt negativa, però 

CEPREDE preveu l’arrencada d’una recuperació que serà de creixement moderat en la 

propera dècada.  

 

El creixement de l’economia del Garraf en el període 2000-2009 ha estat de l’1,3% anual 

de mitjana. Aquesta xifra està, però, molt condicionada pel gran impacte que ha tingut la 

crisi a la comarca, que ha registrat caigudes en el seu PIB de l’1,2% el 2008 i del 6,4% el 

2009, cosa que la converteix, després de l’Anoia, en la que més ha patit els seus 

efectes40. Si bé no es disposa de dades específiques sobre Vilanova, l’estructura 

                                                 
38 A la UE una tercera part de les dones estan ocupades a mitja jornada, essent el cas extrem el d’Holanda,  on 
es supera el 40%, ja que és una de les millors eines per comptabilitzar l'activitat laboral i la vida familiar. En 
canvi, a Espanya la proporció no supera el 12%, en gran mesura a causa de la rígida legislació laboral.  
39 CEPREDE, “Panorama sectorial”, Març 2010. 
40 Vegeu, Servei d’estudis de Caixa Catalunya “Anuari econòmic comarcal”,Caixa de Catalunya, diversos 
anys. 
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productiva de la ciutat i l’afectació diferencial que té la crisi en el sector industrial i el 

turístic, fa pensar que l’impacte fins i tot ha estat força superior. 

 

A partir d’aquestes hipòtesis de creixement del PIB per a l’economia catalana i del 

creixement demogràfic de la ciutat, el model estableix resultats de creixement de 

l’activitat a Vilanova, així com de creació de llocs de treball i balanç de mobilitat laboral 

per a cada escenari.  

 

L’escenari tendencial-residencial se centra el creixement especialment en les activitats 

del sector terciari dedicades a cobrir les necessitats de la població: serveis personals, 

comerç al detall i serveis públics com l’ensenyament i la sanitat. Això comporta un 

creixement del PIB força limitat: de 1% fins el 2021 i de l’1,3% en la dècada següent. 

 

Hipòtesis de creixement econòmic de Vilanova en els diferents escenaris 
(% de creixement anual del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Model Sim-Soe. 

 

En canvi, l’escenari industrial-terciari es basa en que l’economia de Vilanova tingui 

capacitat d’impulsar iniciatives, endògenes o atretes de fora, desenvolupant activitats de 

més valor afegit dirigides al mercat nacional o global.  

 

Aquest escenari portaria a un major creixement econòmic, el qual seria encara més 

elevat en el cas de l’escenari diversificat, que incorpora a més del desenvolupament 

industrial-tecnològic, el del turisme.  
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En aquests dos escenaris s’obtindrien ritmes de creixement del PIB no massa diferents 

als mostrats per l’economia del Garraf en les dues darreres dècades, però amb una 

major productivitat en substituir l’activitat constructiva per la industrial-tecnològica. 

 

Creació de llocs de treball. Actualment compta amb 16.500 llocs de treball localitzats al 

municipi, una xifra inferior als 19.000 del 2006. Assolir les hipòtesis previstes en 

l’escenari tendencial-residencial, ens portaria a més de 20.000 a l’any 2036.  

 

En els escenaris proactius, en canvi, es podria arribar en el millor dels casos fins a 

28.600 llocs de treball, 12.000 més que els actuals. 

 

Una estimació dels ocupats a Vilanova a l’horitzó 2031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de treball per les xifres actuals i model Sim-Soe. 

 

Atesa l’experiència històrica, en tots els escenaris s’ha considerat una reducció respecte 

a la situació actual, conjunturalment molt elevada i en part deguda a les dificultats de 

certs col·lectius a adaptar-se als nous requeriments. De fet, tal com s’observa en el 

gràfic, la taxa d’atur a Vilanova en els darrers 25 anys mai s’ha situat per sota del 10%.  
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Font: Departament de treball per les xifres actuals i model Sim-Soe. 

 

 

De tota manera, en els dos escenaris proactius l’atur es reduiria notablement en relació a 

l’escenari tendencial-residencial.  

 

L’escenari diversificat, que contempla un fort impuls al sector turístic, tindrà 

previsiblement més efecte sobre la reducció de la taxa d’atur, donada la seva  gran 

capacitat per  donar ocupació a personal de baixa qualificació. 

 

Mobilitat laboral. Si es combinen les dades de persones actives residents al municipi i 

de llocs de treball existents s’obté el saldo de mobilitat laboral diària.  

 

D’una banda, la  progressiva metropolització del territori ha anat augmentant la mobilitat 

obligada per motius laborals, i d’una altra, la pèrdua de dinamisme econòmic de Vilanova 

ha fet que es generés un saldo de mobilitat cada cop més negatiu fins arribar actualment 

als gairebé 11.000 viatges laborals diàries (diferència entre els que venen a treballar a 

Vilanova i els residents que es desplacen diàriament a treballar fora).  

 

De fet, és molt difícil equilibrar el mercat laboral, ja que estem parlant d’un territori limitat i 

amb una alta demanda residencial, un element típic dels municipis costaners, que a més 

de la proximitat a la platja ofereixen unes condiciones climàtiques millors.   
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Prospectiva del saldo de mobilitat  a Vilanova en l’horitzó 2036 
(diferència entre els que venen a treballar a la ciutat i els residents que treballen fora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de treball per les xifres actuals i model Sim-Soe. 

 

L’escenari tendencial-residencial, incrementaria aquest saldo fins a més de 17.000 

viatges diaris, ja que accentuaria el caràcter de Vilanova com a ciutat dormitori; 

augmentaria la població que hi resideix però té el lloc de treball en altres indrets. En 

canvi, en els escenaris proactius el saldo es mantindria en nivells similars a l’actual però 

amb una apreciable reducció percentual.. 

 

 

Necessitat de sòl urbanitzable  

 

Sòl per activitats productives. En l’apartat anterior s’ha fet una previsió dels llocs de 

treball que es podrien crear a la ciutat, i a partir d’aquí es pot fer una estimació de les 

necessitats de sòl en polígons d’activitat econòmica. Per fer-ho cal tenir en compte 

diferents factors: 

 

. Distingir entre els llocs de treball que van dirigits a satisfer les necessitats dels  

residents i els que treballaran per produir béns o serveis destinats a fora (el que en 

l’economia territorial es coneix com activitats exportadores). Els llocs de treball 

relacionats amb els serveis personals, serveis públics, educació, etc., s’ubiquen 

majoritàriament a les zones residencials (de fet, en els sòls residencials s’hi 

acostuma a establir un 20% del sostre total per aquestes activitats), apart del sostre 

per acollir els equipaments. En un escenari tendencial-residencial, els nous llocs de 

treball es localitzen majoritàriament en aquest espai. En canvi, en l’escenari 
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industrial-terciari els llocs de treball vinculats a sectors exportadors ho fan en 

polígons d’activitat. 

 

. Si es comptabilitzen la superfície de sostre ocupada en polígons d’activitat 

econòmica actualment i el nombre de llocs de treball localitzats, s’obté una ràtio de 

125 m2 per treballador. Les activitats noves que es vagin creant, previsiblement 

disminuiran aquesta ràtio, ja que la indústria tecnològica té un caràcter menys 

extensiu. D’aquesta manera es podria arribar, en el cas de l’escenari diversificat,  a 

ràtios de 90 m2 per lloc de treball l’any 2021 i fins i tot de 70 m2 per lloc de treball 

l’any 2036 de mitjana en tots el sectors destinats a activitats productives, si bé a 

l'Eixample Nord aquestes ràtios podrien situar-se a uns 50 m2 per lloc de treball. 

(7.200 llocs de treball) En canvi, en l’escenari tendencial-residencial s’ha considerat 

que es mantindria en xifres de 120/115 m2 per lloc de treball.  

 

 

Oferta de sòl urbanitzable no residencial a Vilanova el 2010    

 

   Superfície  %  m2 sostre Coeficient 

 (ha) m2 sostre edificat Romanent de ròssec 

 ----------- -------------- ----------- --------------- ------------- 

Masia en Notari-Pirelli 14,56 61.152 100% 0 0% 

Torrent Santa Magdalena 36,51 200.805 70% 60.242 0% 

Ind. Roquetes subsector V 16,80 92.400 80% 18.480 60% 

Masia en Notari 17,89 98.395 0% 98.395 0% 

Masia Barreres II 17,67 97.185 60% 38.874 0% 

Eixample Nord (Sector I)*  --- 193.575 0% 193.575 40% 

Eixample Nord (Sector II)*  --- 201.386 0% 201.386 80% 

 ------- ----------- ------ ----------- -------- 

Total  --- 944.898  --- 610.952  --- 

 
El coeficient de ròssec és un indicador de les dificultats per a desenvolupar un sòl urbanitzable, (sigui per les 
dificultats físiques del sector, per existència de pre-estructures, per una estructura de la propietat molt 
fragmentada, etc). Com més elevat sigui el coeficient, més dificultats per tirar-ho endavant. 
 
Font; Elaboració pròpia a partir d’informació de l’àrea d’urbanisme de l’ajuntament. 
 
 

Vilanova disposa d’una oferta de 955.000 m2 de sostre en sòl urbanitzable, un 35% dels 

quals ja estan ocupats. Per tant, l’oferta real és de 611.000 m2 de sostre lliure. El quadre 

adjunt mostra l’oferta de cadascuna de les zones d’actuació. 
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En el cas de l’escenari tendencial, les necessitats de sòl localitzades en polígons 

d’activitats econòmiques se situaria en uns 277.000 m2 a l’horitzó de l’any 2036, cosa que  

significaria ocupar un 62% del sòl urbanitzable actual. 

  

Es començaria per ocupar aquells sectors sense coeficient de ròssec com és el cas del  

Torrent de Santa Magdalena i la Masia del Notari, que s’ocuparien  abans de l’any 2021. 

A partir d’aquest data seria necessari disposar del sector I de l'Eixample  Nord i de Masia 

Barreres II.  

 

En canvi, en els escenaris proactius, tot i que la ràtio m2 de sostre per lloc de treball 

hauria disminuït molt, com s’ha comentat anteriorment, es podrien arribar a necessitar al 

voltant del 479.000 m2 de sostre a l’horitzó de l’any 2036, que és el que mostra el gràfic 

que es basa en l’escenari diversificat, cosa que implicaria una ocupació del 86% de 

l’oferta actualment qualificada com a urbanitzable, tal com s'aprecia en el gràfic. 

 

Una estimació de l’ocupació del sòl destinat a activitat productives en l’escenari diversificat 
(sostre total 944.898 m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sòl que hauria d'estar desenvolupat (en funció del ròssec)     

     

  2021 2036   

  Masia en Notari Eixample Nord_Sector I   

  Torrent Santa Magdalena Ind. Roquetes subsector V   

  Masia Barreres II Eixample Nord_Sector II (inici)   

  Eixample Nord_Sector I (inici)     

      

Font: model Sim-Soe. 
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En aquest cas caldria mobilitzar totes les zones qualificades, si bé algunes d’elles no  

s’arribarien a ocupar en la seva totalitat. En el cas del sector de  l’Eixample Nord podria 

iniciar-se ja la seva ocupació abans de l’any 202141. 

 

Necessitat de sòl residencial. Les necessitats de sòl residencial vindran directament 

condicionades pel creixement demogràfic i pels canvis en l’ús del parc immobiliari que es 

produeixin els propers anys. 

 

Si bé no es disposa de dades exactes i actualitzades, es pot estimar que el parc 

residencial de Vilanova el formen un total de 33.900 habitatges, un 75% del quals són 

primeres residències, i la resta es reparteixen entre habitatges buits i segones 

residències42. 

 

Evolució del parc d’habitatges de Vilanova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les dades del 2009 són estimades, mentre les del 2021 i 2036 procedeixen del model de prospectiva. 
Font: Idescat i elaboració pròpia. 
 

En un apartat anterior s’ha fet referència al potencial de nous habitatges de la ciutat, que 

es xifra en prop de 27.000 habitatges, dels quals un 42% provenia de la colmatació de 

sòls urbans, la major part edificats, i el 58% restant, uns 15.200 habitatges, es trobava en 

nou sòl urbanitzable. Justament, el que interessa ara és calcular les necessitats de 

desenvolupament d’aquest segon grup en els propers anys. 

 

                                                 
41 No s’han inclòs els càlculs de l’escenari industrial-terciari per tal de simplificar l’informe. Les necessitats de 
sòl se situarien força properes a les de l’escenari diversificat. 
42 Aquestes dades estan basades en les dades oficials de població del padró i les provinents dels certificats i 
visats de construcció d’habitatges dels darrers anys. Tal com posa en relleu la memòria social d’aquesta 
revisió, en base al que diu el PLH de Vilanova, és possible que hi hagi un cert empadronament per raons fiscals 
en habitatges de segona residència. 
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La transformació de població en necessitats d’habitatges s’ha fet  suposant una lleugera 

disminució de la ràtio d’habitants per habitatge principal, que a hores d’ara se situa en 

2,61, i que passaria a ser del 2,58 a l'horitzó 2036. 

 

No es tracta d’una reducció lineal, sinó que, previsiblement, la crisi farà que a curt termini 

aquest rati fins i tot pugui augmentar per les majors dificultats d’emancipació del jove en 

períodes de crisi. 

 

La situació dels sectors de sòl residencial a Vilanova el 2010 

       2010   
 Pla Superfície Densitat Potencial  habitatges % Rema- Coef. 

Sòl urbà Parcial (ha) Hab./ha Habitatges  construïts edificat nent Rossec 

 Espai Pirelli  11 91 1.000  600 60% 400 0% 

 Altres i renovació urbana    --- 4.500  4.000 89% 500 0% 

 Colmatació    --- 35.000  24.160 69% 10.840 80% 

 Total Sòl Urbà  287 141 40.500  28.760 71% 11.740  --- 

           

Sòl urbanitzable PGOU 2001         

 Aragai 1988 6,64 15 100  80 80% 20 0% 

 Llimonet 1990 11,48 75 861  172 20% 689 40% 

 Molí de Vent 2000 2,63 60 197  150 95% 10 0% 

 La Carrerada 2000 13,86 45 624  0 0% 624 0% 

 Sant Jordi I 2003 12,58 60 755  0 0% 755 0% 

 Solicrup 2003 13,09 40 524  0 0% 524 20% 

 Fondo Somella 2003 34,23 22 753  264 35% 489 0% 

 Eixample Nord (Sector I) pendent 51,44 75 3.849  0 0% 3.849 40% 

 Eixample Nord (Sector II) pendent 55,01  59 3.238  0 0% 3.238 80% 

 L'Ortoll II pendent 31,94 70 2.236  0 0% 2.236 70% 

 Sant Cristòfol pendent 4,01 70 281  0 0% 281 60% 

 L'Ortoll II pendent 65,59 60 3.935  0 0% 3.935 70% 

 Mas Seró pendent 3,73 60 224  67 30% 157 20% 

 Sant Jordi II pendent 13,60 45 612  0 0% 612 20% 

 Tacó pendent 5,06 40 202  0 0% 202 40% 

 Torre de'n Veguer pendent 27,88 22 613  123 20% 490 70% 

 La Muntanyeta pendent 10,84 22 238  36 15% 202 60% 

 Pau de l'Hostal pendent 4,53 18 82  0 0% 82 50% 

 Mas Tapet pendent 25,46 15 382  115 30% 267 60% 

 Mas Roquer pendent 15,87 15 238  119 50% 119 60% 

 Sta.Maria Cubelles (P.U.) pendent 8,22 15 123  37 30% 86 40% 

 Vilanova Park pendent 7,60 3 25  0 0% 25 40% 

 Total  425,30 47 20.092  1.162 14% 17.374 --- 

 
 
El coeficient de ròssec és un indicador de les dificultats per a desenvolupar un sòl urbanitzable, (sigui per les dificultats 
físiques del sector, per existència de pre-estructures, per una estructura de la propietat molt fragmentada, etc). Com més elevat 
sigui el coeficient, més dificultats per tirar-ho endavant. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’àrea d’urbanisme de l’ajuntament. 



 Sector Eixample Nord a Vilanova 

 

 GABINET  ESTUDIS  ECONÒMICS  S.A. 
 

76 

Per criteris similars, el model preveu que la proporció del parc destinat a segona 

residència i l’habitatge buit continuï la seva disminució a un ritme del 2% anual,  com a 

conseqüència d’un ús més racional del parc i l'impuls a la rehabilitació. 

 

Les estadístiques d’habitatges iniciats i finalitzats mostren en els darrers anys un ampli 

desfasament. El nombre d’habitatges iniciats ha estat molt superior, cosa que és un 

indicador de l’existència d’habitatges en construcció o que estan a punt d’entrar en el 

mercat. Es pot estimar aquesta xifra en uns 700 habitatges, fet que també reduirà les 

necessitats de construir-ne de nou a curt termini. 

 

 

Previsió de necessitats de sòl residencial urbanitzable a l'any 2036  
(escenari expansió: 16.400 habitatges i 88.000 habitants) 
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Resta sòl no ocupat

Eixample Nord  II (no ocupat)

Eixample Nord I (no ocupat)

Eixample Nord I ocupat

Ocupat (sense Eixample Nord)

 

Font: model Sim-Soe. 
 
 
D’aquesta manera, farien falta 8.600 habitatges nous a l’any 203643. Cal però absorbir 

els excedents actuals, pel que les habitatges a construir en la primera dècada seran molt 

inferiors que en la segona. Si es considera que un 20% d’aquests habitatges aniran a sòl 

urbà i la resta a sòl urbanitzable, s’obté que a l’horitzó de l’any 2036 s'ocuparia  un 41% 

de la capacitat total (un potencial de 20.150 habitatges) en el sòl qualificat actualment 

com a urbanitzable residencial entre el qual el 100% del Sector I de l’Eixample Nord que 

té un coeficient de ròssec inferior a la resta. 

                                                 
43 Aquesta xifra correspon a l’increment net d’habitatges, i per tant no estan inclosos els habitatges que 
substitueixen a d’altres que han estat enderrocats. 
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Conclusions.  

 

Es preveu que a l’horitzó 2036 s’hagi ocupat el sòl residencial i per activitats 

productives del sector I de l’Eixample Nord. A més, en els cas dels dos escenaris 

proactius es podrien arribar a ocupar al voltant del 86% de tots els sectors de sòl 

urbanitzable destinat a activitats productives a l’horitzó de l’any 2036, cosa que significa 

que fins i tot es podrien produir colls d’ampolla. 

  

De tota manera, perquè aquests escenaris es produeixin cal que l’economia de la RMB 

assoleixi com a mínim les xifres de creixement indicades anteriorment i que Vilanova  

cregui fermament en un projecte industrial-tecnològic. Certament però si no s’inicia la 

gestió de l'Eixample Nord, que pot arribar a generar ocupació per 7.200 llocs de 

treball, aquests escenaris no es podrien assolir. 
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