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5.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

La població de Vilanova i la Geltrú 
ha augmentat de forma més o menys 
constant entre 1900 i 1950, des de 
11.856 habitants en 1900 a 19.483 a 
l’any 1950. Tanmateix, a partir de 1950 i 
fi ns l’any 2011, s’acceleren els ritmes de 
creixement, amb canvis decennals del 
31,75% (1950-1960), 39,13% (1960-1970), 
21,97% (1970-1981), 5,33% (1981-1991), 
18,19% (1991-2001) i 21,84% (2001-2011).

Segons el cens, que es realitza cada deu 
anys, la taxa del creixement de l’últim 
decenni a Vilanova i La Geltrú (21,84% 
des del 2001 fi ns al 2011) és superior a 
la del conjunt de Catalunya (18,55%) 
i inferior al del conjunt de municipis 
que conformen, juntament amb 
Vilanova i la Geltrú un mateix sistema 
territorial funcional (34,94%, incloent 
Cubelles, Sitges, Sant Pere de Ribes, 
Canyelles, i Vilafranca del Penedès). 
Segurament aquesta diferència es deu 
a l’auge dels assentaments turístics i 
al desenvolupament de les segones 
residències a la comarca del Garraf. 

Segons el padró de 2018, la població 
de Vilanova i la Geltrú és de 66.274 
habitants, lleugerament per sobre de la 
dels anys anteriors: 66.077 (2017), 65.972 
(2016), 65.684 (2015).

La major taxa de creixement que ha 
experimentat la població des del 2001 va 
ser entre 2002 i 2003 amb 2.237 persones 
de saldo nét (un 4,06%). Posteriorment va 
passar dels de 57.300 habitants del 2003 
als 65.890 en 2009. Des d’aleshores els 
increments han estat mínims no havent 
superat la taxa de creixement en cap 
moment el 1%.

Evolució de la 
població al municipi 
de Vilanova i la 
Geltrú (cens 1900-
2011)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del cens 
de la població de 
l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE)

5. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
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Evolució de la 
població al municipi 
de Vilanova i la 
Geltrú (padró 2000-
2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del padró 
de població de 
l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE)

Sistema funcional de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia
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dades amb les de la resta municipis del 
seu sistema funcional (1).  Podem observar 
un notable canvi de tendència durant la 
dècada dels seixanta. Des d’aleshores 
aquests municipis han experimentat un 
creixement més intens que Vilanova i 
la Geltrú. Així per exemple, si des del 
1970 fi ns al 2011, Vilanova i La Geltrú va 
augmentar un 85,01% la seva població 
(de 35.714 a 66.074 habitants), Sitges ho 
va fer un 145,76% (de 11.451 a 28.142 
habitants) i Cubelles en un 807,61% (de 
1.563 a 14.186 habitants). Curiosament, 
la taxa de creixement de Vilanova i 
La Geltrú augmenta i disminueix en la 
mateixa proporció que ho fa el conjunt 
de Catalunya.

Si comparem les dades del padró des 
de l’any 2000, veurem com la població 
de la resta de municipis del sistema 
funcional va creixent en major mesura 
que Vilanova i la Geltrú i que el conjunt 
de Catalunya. Tanmateix s’experimenten 
taxes negatives al llarg dels anys 2011 
fi ns al 2015 tant a Vilanova i La Geltrú 
com a la resta de municipis del sistema 
i de Catalunya. Dins d’aquest període 
Vilanova i la Geltrú experimenta una 
pèrdua de 1.221 habitants que els anys 
posteriors recupera.

Gràfi c comparatiu 
entre taxes de 
creixement de 
VNG i la resta 
de municipis del 
sistema funcional
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del cens 
de població de 
l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE)

 

Evolució de Sitges 
des del 1956 fi ns 
l’actualitat
Font: Ortofotos 
1:5.000 (50cm/px) 
1956-57 Ministeri de 
Defensa i vigent 
ICGC

(1) Vilanova esta 
estretament 
vinculada amb 
municipis costaners, 
com Cubelles 
i Sitges, però 
també te relacions 
històriques amb 
altres municipis 
terra endins, com 
ara Vilafranca del 
Penedès i Sant Pere 
de Ribes.
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Cubelles des del 
1956 fi ns l’actualitat
Font: Ortofotos 
1:5.000 (50cm/px) 
1956-57 Ministeri de 
Defensa i vigent 
ICGC

 

Increment de 
població (%) anual 
de Vilanova i la 
Geltrú, el sistema 
funcional de munici-
pis i Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del cens de 
població de l’Institut 
Nacional d’Estadísti-
ca (INE)

 

Increment de 
població (%) per 
decennis a Vilanova 
i la Geltrú, al sistema 
funcional de munici-
pis i a Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del cens de 
població de l’Institut 
Nacional d’Estadísti-
ca (INE)
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Si comparem la població del conjunt de 
municipis de la comarca del Garraf de 
l’any 2018 respecte la del 2000 observem 
que el major creixement s’experimenta a 
aquells menys consolidats fi ns al moment. 
Els municipis que més experimenten 
aquest increment són Olivella (182,71%), 
Canyelles (143,80%) i Cubelles (130,75%). 
Un graó per sota es troben Sitges i 
Sant Pere de Ribes, que experimenten 
un increment del 48,96% i 39,51% 
respectivament. Vilanova i la Geltrú és el 
municipi que menys incrementa la seva 
població amb un 26,50%. 

Si aquestes dades les creuem amb les 
de densitat d’habitatge per kilòmetre 
quadrat, podrem observar que les 

Increment de pobla-
ció (%) als municipis 
de la comarca del 
Garraf l’any 2018 
respecte el 2000
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del cens de 
població de l’Institut 
Nacional d’Estadísti-
ca (INE)

majors taxes de creixement poblacional 
s’han produït en aquelles zones on en 
l’actualitat menys densitat d’habitatges 
per kilòmetre quadrat hi ha. És raonable 
pensar que aquest fenomen s’ha produït 
a causa de la construcció de nous 
habitatges unifamiliars, probablement 
d’estiueig o segona residència, vinculats 
directament al Parc Natural del Garraf i 
a la costa.
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Densitat d’habitat-
ges a la comarca 
del Garraf l’any 2018
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del cens de 
població i habitatge 
de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE)

5.2. TAXES DE NATALITAT, 
MORTALITAT I FECUNDITAT

Si analitzem la taxa de natalitat dels 
darrers anys (nombre naixements/
habitants*1000), veurem que tant el 
conjunt de Catalunya, com la resta 
de municipis del Garraf i del sistema 
funcional, com Vilanova i la Geltrú 
experimenten variacions any a any molt 
lleus des del 2000 fi ns al 2008.  Tanmateix, 
e des d’aleshores i fi ns les últimes dades 
tots ells tenen en comú el decreixement 
de les taxes de natalitat. 
De forma més acurada, tant en els 
municipis de la comarca del Garraf, com 
en aquells que formen el sistema funcional 
observem el decreixement d’aquestes 
taxes a partir de l’any 2005 passant del 
12,71‰ i del 13,26‰ al 7,11‰ i al 8,25‰ 
respectivament l’any 2017. Anys més 
tard (2008), tant el conjunt de municipis 
de Catalunya com Vilanova i la Geltrú 
pateixen aquest mateix decreixement, 
passant d’un 12,10‰ i un 11,48‰ a un 
8,88‰ i un 7,85‰ respectivament al 2017. 
Si ens referim al conjunt del període 
analitzat (2000 al 2017) observem que 
els municipis de la comarca del Garraf, 
així com aquells del sistema funcional 
de Vilanova i la Geltrú experimenten un 
decreixement molt més gran que el del 
conjunt de municipis de Catalunya. Tot 
i que a l’inici del període tenien taxes 
més elevades que els de la resta de 
Catalunya al fi nalitzar el període tots ells 
acaben tenint taxes inferiors. Catalunya 
passa del 10,22‰ al 8,88‰ mentre que 

la comarca del Garraf ho fa del 11‰ al 
7,11‰.

Si ens fi xem específi cament en Vilanova i 
la Geltrú veiem una tendència més 
irregular. A major població les dades son 
més agregades, tenen major fi abilitat i la 
tendència és més homogènia. 

A Vilanova i la Geltrú la taxa màxima de 
natalitat dels darrers anys es produeix 
en 2004, amb un 11,88 ‰ i la mitjana al 
llarg d’aquests ha estat del 10,29 ‰, més 
baixa que la resta de conjunts amb els 
que l’hem comparada i molt per sota 
de la mitjana del seu sistema funcional 
(11,64 ‰).

Quant a la taxa de mortalitat (nombre 
d e f u n c i o n s / h a b i t a n t s * 1 0 0 0 ) , l e s 
gràfi ques mostren que des de l’any 
2000 les diferències entre el conjunt de 
Catalunya, la comarca del Garraf, el 
sistema funcional de Vilanova i la Geltrú 
i aquesta última han augmentat. Així 
l’any 2000 totes oscil·laven entre el 8,15 i 
el 8,84 ‰, mentre que l’any 2017 oscil·len 
entre el 6,88 ‰ al 10,32 ‰. Es a dir existeix 
una creixent descompensació entre els 
mateixos.
Quant al municipi de Vilanova i la Geltrú 
la taxa de mortalitat en el període 
analitzat (2000-2017) segueix valors molt 
similars a la del conjunt de Catalunya. 
De fet la mitjana en aquest període d’un 
i altre és de 8,43 i 8,35‰ respectivament. 
La diferència, tot i que la gràfi ca de 
Vilanova i la Geltrú presenta pics molt 
més marcats, és mínima. 
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Taxes de natalitat. 
Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT

 

Taxes de natalitat. 
Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT
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Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT

 

Taxa de mortalitat. 
Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT
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Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
Sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT

 

Taxes de fecunditat. 
Vilanova i la Geltrú, 
comarca del Garraf, 
Sistema funcional i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE i de 
l’IDESCAT
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Respecte a la taxa de fecunditat (nom-
bre naixements/població femenina entre 
20 a 41 anys*1000) s’observen tendències 
semblants en els quatre casos que estem 
comparant. Com era d’esperar les taxes 
de fecunditat segueixen el patró similar a 
les de natalitat. Ambdues experimenten 
l’any 2008 el seu punt d’infl exió, passant 
de tendències estables o en creixement 
a una tendència decreixent. És aquest 
any precisament, quan les taxes de Vila-
nova i la Geltrú, el conjunt de municipis 
del seu sistema funcional i el de Catalu-
nya experimenten el seu màxim dins del 
període analitzat. Al conjunt de municipis 
del Garraf aquest màxim s’experimenta 
uns anys abans (2005).

La taxa de fecunditat mitjana al perí-
ode analitzat de Vilanova i la Geltrú és 
de 62,28 ‰, un xic per sota de la resta 
de municipis del seu sistema funcional 
(67,04‰) i de Catalunya (64,94‰) però 
per sobre de la mitjana de la comarca 
del Garraf (60,10‰).

Saldos natural i migratori

A Vilanova i la Geltrú s’han produït dalt 
i baixos biennals en el saldo natural, de 
forma que any a any ha augmentat o 
disminuït en major o menor mesura. Tan-

mateix aquesta tendència es va veure 
afectada a partir de l’any 2011 quant el 
saldo natural va començar a decréixer, 
passant en poc més d’un any a valors 
negatius. L’any 2013 Vilanova recupera-
va els saldos positius, però de nou al 2014 
va tornar a experimentar un decreixe-
ment fi ns a les últimes dades que tenim, 
on precisament es produeix el màxim sal-
do negatiu experimentat en el període 
analitzat.

Vilanova i la Geltrú presenta una tendèn-
cia similar quant als saldos naturals en re-
lació al seu sistema funcional, al Garraf i 
Catalunya. Tots ells tenen els seus màxims 
entre els anys 2006 i 2008, experimentant 
a partir d’aquests un progressiu decreixe-
ment. Tanmateix, Vilanova i la Geltrú és 
l’única que experimenta saldos naturals 
negatius al llarg d’aquest últims anys. De 
fet les dades més recents de l’IDESCAT 
suposa el valor més baix de tot el període 
amb un saldo natural de -163 persones.

Fa doncs poc més d’un quinquenni que 
Vilanova i la Geltrú està experimentant 
una pèrdua de població en relació als 
naixements i les defuncions anuals i se-
gons les darreres dades cada any aques-
ta pèrdua es major.

Saldo natural. 
Vilanova i la Geltrú, 
Conjunt funcional 
de VNG, Catalunya 
i la comarca del 
Garraf.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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Saldo natural. 
Vilanova i la Geltrú, 
Conjunt funcional 
de VNG, Catalunya 
i la comarca del 
Garraf.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

Saldo natural. Vila-
nova i la Geltrú.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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Saldo natural. 
Sistema funcional de 
Vilanova i la Geltrú.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

Saldo natural. 
Conjunt de 
municipis de 
Catalunya.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

Saldo natural. 
Conjunt de 
municipis de la 
comarca del Garraf.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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els últims anys a Vilanova i la Geltrú s’han 
anat produint d’una manera decreixent 
saldos positius fi ns l’any 2011, on 
s’experimenta el primer resultat negatiu 
del període analitzat. No és fi ns al 2014 
quan els saldos migratoris tornen a adquirir 
valors positius que es mantindran fi ns a les 
últimes dades recollides. Així, Vilanova i 
la Geltrú experimenta al llarg del període 
del 2006 al 2011 una considerable 
disminució de la immigració i un lleu 
augment de la emigració, que fa que el 
saldo migratori al llarg d’aquesta època 
caigui fi ns a valors negatius, és a dir, passi 
de 1420 a -220 en un quinquenni. 
Si comparem el municipi amb la resta de 
conjunts veurem que tots ells segueixen 

tendències molt similars. De fet tots ells 
han experimentat una forta caiguda del 
saldo migratori en els darrers anys i tots ells 
es troben, almenys fi ns les últimes dades 
recollides, en una marcada recuperació 
del saldo positiu. 
Com podem veure Vilanova i la Geltrú 
manté les taxes migratòries per sobre de 
les del conjunt de Catalunya i per sota 
de les del seu funcional de municipis i de 
la comarca del Garraf. Sembla raonable 
pensar que les altes taxes migratòries 
que es donen en municipis com Sitges 
o Cubelles son produïdes pel fet de que 
existeix un gran nombre d’estrangers que 
per qualitat de vida decideix traslladar 
el seu lloc de residència a aquests 
municipis.

Dades de migració 
a Vilanova i la 
Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE

Dades de migració 
al sistema funcional 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE
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Dades de migració 
al Garraf
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE

 

Dades de migració 
a Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

 

Comparativa dels 
saldos migratoris a 
Vilanova i la Geltrú, 
sistema funcional 
de VNG, el Garraf i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE
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Comparativa de les 
taxes migratòries 
mitjanes a VNG, 
sistema funcional 
de VNG, el Garraf 
i Catalunya (2005-
2017)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE

Taxes d’immigració 
a Vilanova i la 
Geltrú, sistema 
funcional de VNG, el 
Garraf i Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE

Taxes d’emigració a 
Vilanova i la Geltrú, 
sistema funcional 
de VNG, el Garraf i 
Catalunya
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE
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18 5.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA 
POBLACIÓ

Pel que fa a l’origen o lloc de naixement 
dels ciutadans residents a Vilanova i la 
Geltrú tenim que gairebé la meitat de 
la població ha nascut al propi municipi 
(26.596, el que suposa un 40,13%). Quasi 
un altre quart ho han fet a algun altre 
municipi de la província de Barcelona 
(15.353, el que suposa un 23,17%) i tan sols 
un 3,32% (2.199 persones) són nascuts a la 
resta de Catalunya. Quasi una cinquena 
part ho ha fet a la resta d’Espanya 
(12.668, el que suposa un 19,11%) i el 
14,27% és nascuda al estranger (9.458 
persones).

Si ens referim als darrers deu anys, la 
procedència de la població de Vilanova 
i la Geltrú te la evolució que s’indica a l 
gràfi c.
La població nascuda a Vilanova i 
la Geltrú ha augmentat en un 2,78% 
respecta l’any 2008 (2.357 persones) 
mentre que els nascuts a la resta de la 
província de Barcelona ho ha fet en un 
1,72%. Per altra banda, han disminuït un 
0,11% els nascuts a la resta de Catalunya, 
un 3,85% els nascuts a la resta d’Espanya 
i fi nalment un 0,55% els nascuts fora 
d’Espanya.

Relació entre lloc 
de naixement i 
residents a Vilanova 
i la Geltrú l’any 2018
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Característiques de la població

19

Relació entre lloc 
de naixement i 
residents a Vilanova 
i la Geltrú (2008-
2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE

 

Piràmide de 
població a Vilanova 
i la Geltrú (2000 i 
2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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20 En els darrers deu anys la població 
nascuda a Vilanova i la Geltrú que 
resideix al municipi tendeix a augmentar 
poc a poc, passant d’un 37,35% (24.239 
habitants) a un 40,13% del total (26.596 
habitants). De manera semblant ho fan 
els residents a Vilanova i la Geltrú nascuts 
a la resta de província de Barcelona, 
passant d’un 21,45% (13.922 habitants) 
a un 23,17% (15.353 habitants). Per altra 
banda, els residents nascuts a la resta 
d’Espanya tendeixen a disminuir, passant 
en l’última dècada del 22,96% (14.903 
habitants) al 19,11% (12.668 habitants). 
Els vilanovins nascuts a la resta de 
Catalunya i els estrangers tenen una 
tendència estable, que roman constant 
al llarg dels últims 10 anys amb mínimes 
oscil·lacions.

Tant la piràmide poblacional de Vilanova 
i la Geltrú, com la de Catalunya, 
presenten una estructura particular, on 
la base és més estreta que els graons 
següents, ja que la natalitat ha disminuït 
els darrers anys, generant un fenomen 
d’envelliment de la població.
Si comparem la piràmide d’edats de 
l’any 2000 amb l’actual (2018), s’observa 
com la població ha sofert un clar procés 
d’envelliment. El grup de majors de 35 
anys ha augmentat tant en el cas de 
Vilanova i la Geltrú com a Catalunya, 
passant del 55,06% al 64,44% i del 55,73 al 
62,92%. Com a conseqüència s’observa 
un increment del desequilibri entre la 
proporció de població jove (0 a 35 anys) i 
la adulta (>35 anys). Observem que l’any 
2000 a Vilanova i la Geltrú la proporció 

entre uns i altres era del 44,93% per als 
primers i del 55,06% per als segons. L’any 
2018 aquesta relació ha canviat passant 
a un percentatge de població jove del 
35,55% front a un 64,44% de la adulta. 
Aquest efecte s’observa igualment al 
conjunt de Catalunya. 
El pes percentual de la població infantil 
a Vilanova i la Geltrú en el període 2000-
2018 ha augmentat molt lleugerament, 
passant del 14,27% al 15,24%; també ho 
ha fet a Catalunya amb un punt més 
d’intensitat passant del 13,62% fi ns al 
15,49%. 
Les franges d’edats que han experimentat 
un decreixement substancial són les 
dones i els homes entre els 15 i els 34 anys. 
Per contra, la població adulta compresa 
entre els 40 i els 64 anys, tant de dones 
com d’homes, ha experimentat un 
creixement substancial.
En general s’observa una estructura 
poblacional equilibrada en termes de 
gènere, amb un nombre equitatiu de 
dones i homes per grups d’edat. L’any 
2018 el percentatge de dones era del 
51,60% mentre que el d’homes era del 
48,40%.

Finalment, tal i com podem observar en 
la piràmide d’edats i en el gràfi c següent, 
en els darrers anys s’ha produït una 
disminució del percentatge de població 
en edat de treballar front a aquell que 
no la te o es troba en edat de jubilació, 
passant d’un 69,02% a un 66,07%. Això 
comporta una a la pèrdua de massa 
crítica que pugui mantenir la economia 
familiar.

 

Piràmide de po-
blació a Catalunya 
(2000 i 2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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Percentatges de 
població per grups 
d’edat (2000 i 2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

 

Relació de població 
en edat de treballar 
(2000 i 2018)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

Pel seu interès hem construït tot un seguit 
d’indicadors dels anys 2000 i 2018, que 
recollim al següent quadre:

- Índex d’envelliment. Població de 65 
anys i més per 100 habitants de menys 
de 15 anys.

- Índex de sobre-envelliment. Població 
de 85 anys i més per 100 habitants de 65 
anys i més.

- Índex de joventut. Població jove a l’inici 
de l’edat potencialment activa (16-
24 anys) per cada 100 habitants (total 
habitants).

- Índex de dependència juvenil. Població 
de menys de 15 anys per 100 habitants 

de 15 a 64 anys.

- Índex de dependència de la gent 
gran. Població de 65 anys i més per 100 
habitants de 15 a 64 anys.

- Índex de dependència global. Població 
de 65 anys i més i de menys de 15 anys 
per 100 habitants de 15 a 64 anys.

- Índex de recanvi de la població d’edats 
actives. Població de 60 a 64 anys per 100 
habitants de 15 a 19 anys.

- Relació de nens per dones en edat fèrtil. 
Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 
15 a 49 anys.
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Indicadors 
d’estructura d’edats. 
Anys 2000 i 2018. 
Vilanova i la Geltrú i 
Catalunya.
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

A Catalunya, l’índex d’envelliment 
disminueix entre l’any 2000 (127,3) i el 
2018 (120,8), tot i presentar una població 
més envellida (passa del 17,34% l’any 
2000 al 18,70% l’any 2018; població > 64 
anys). El valor de l’índex per sobre dels 
100 punts, tant a Vilanova i La Geltrú, 
com a Catalunya ens indica un major 
percentatge de població de grans que 
d’infants i joves (>,15 anys).
 
L’augment de l’esperança de vida 
queda refl ectit en l’índex de sobre-
envelliment, mostrant tant per a Vilanova 
i la Geltrú com per a Catalunya, un 
creixement de les persones majors de 85 
anys respecte a la població gran. En el 
cas de Vilanova i la Geltrú passa d’un 
índex de 9,4 l’any 2000 a 15,2 l’any 2018 
i en el cas de Catalunya de 10,7 a 16,6 
respectivament.
 
L’índex de dependència juvenil (infants i 
joves de menys de 15 anys respecte a la 
població de 15 a 65 anys) ha augmentat 
tant a Vilanova i la Geltrú com a 
Catalunya passant d’un 20,6 l’any 2000 a 
un 23,1 l’any 2018 en el primer cas i d’un 
19,7 a un 23,5 respectivament en el segon 
cas. Quant a l’índex de dependència de 
la gent gran també ha augmentat. En 
conseqüència, l’índex de dependència 
global s’ha incrementat en ambdós 
casos, passant d’un 44,6 l’any 2000 a un 
51,5 l’any 2018, mentre que a Catalunya 
passa d’un 44,8 a un 52 respectivament.

Finalment val la pena comentar com 
l’índex de joventut s’ha reduït de forma 

considerable, passant del 14,5 l’any 2000 
al 9,7 en 2018; a Catalunya ho fa del 14,1 
al 9,8 respectivament. Ens reafi rma doncs 
en la idea de l’envelliment de població 
que s’ha produït a Vilanova i la Geltrú.

5.4. PROJECCIONS 
DEMOGRÀFIQUES

Per estimar adequadament la evolució 
de la població hem calculat prèviament 
dades de fecunditat, mortalitat i 
migracions. Ara utilitzarem diversos 
sistemes de projecció (extrapolació 
gràfi ca, mètode de ratis i supervivència 
de cohorts), amb hipòtesis diferents, fi ns 
l’horitzó de 2038. En demografi a hom 
considera que en un horitzó superior 
als 20 anys, la fi abilitat es redueix 
considerablement.
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Projeccions 
demogràfi ques 
segons dades del 
cens i del padró per 
a l’any 2038
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE

Projecció 
demogràfi ca 
per extrapolació 
gràfi ca (tendència 
padró-polinòmica 
2001-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Extrapolació gràfi ca

Amb aquest mètode tractem de 
reconèixer una tendència general a partir 
del gràfi c d’evolució de la població, és 
a dir, la corba d’evolució és la base per 
a estimar valors en moments posteriors 
als coneguts. Es tracta d’un mètode 
senzill que no té en compte la natalitat, 
mortalitat ni la taxa d’immigració per 
separat, ans es tracta d’una estimació 
global, on aquestes taxes ja estan 
incorporades dins de la tendència.

En aquest sentit, es fan dos tipus 
d’extrapolacions, una primera amb les 
dades del padró conegudes des de l’any 
1998 fi ns el 2018, i una segona partint de 
les dades del cens de 1960 (moment on 

es produeix un punt d’infl exió al gràfi c 
d’evolució de la població), fi ns l’any 
2011, afegint el padró de 2018. En tots els 
gràfi cs que es presenten a continuació, 
es mostra el coefi cient de determinació 
(R²), on aquest ha de ser força alt, 
superior a 0,7 per a que siguin “vàlids” 
els resultats. En tot cas, els resultats ho 
seran més, quants menys períodes a 
futur s’extrapolin. És ben sabut que les 
tendències observades en un passat 
no tenen perquè mantenir-se a futur, 
però és més raonable pensar que es 
mantindran, al menys, en un període de 
temps relativament curt.
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Projecció 
demogràfi ca 
per extrapolació 
gràfi ca (tendència 
padró-logarítmica 
2001-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
(tendència padró-
lineal 2001-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Projecció 
demogràfi ca 
per extrapolació 
gràfi ca (tendència 
padró-exponencial 
2001-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE
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Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
(tendència padró-
potencial 2001-
2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Projecció 
demogràfi ca 
per extrapolació 
gràfi ca (tendència 
cens-polinòmica 
1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

 

Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
a Vilanova i la 
Geltrú (tendència 
cens-logarítmica 
1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE
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Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
a Vilanova i la Geltrú 
(tendència cens-
lineal 1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
a Vilanova i La 
Geltrú (tendència 
cens-exponencial 
1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE

Projecció 
demogràfi ca per 
extrapolació gràfi ca 
a Vilanova i la 
Geltrú (tendència 
cens-potencial 
1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
padró de l’INE
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27Quan prenem només les dades des de 
2001, donaria una població mínima de 
62.100 habitants i una màxima de 89.550, 
per a l’any 2038. Si prenem les dades des 
de 1960 fi ns el 2018, s’obté una població 
mínima de 69.500 i màxima de 100.800 
habitants per a l’any 2038. Tenint en 
compte el coefi cient de determinació 
(R²) de cadascuna de les extrapolacions, 
la mitjana d’aquest coefi cient al grup de 
2001-2038 és de 0,75 i al de 1960-2038, de 
0,95. Quan més s’aproxima aquest co-
efi cient a 1 més precisa es considera la 
predicció, i la tendència observada des 
de 1960 fi ns a 2018, projectant-la a 2038 
ens dóna un major coefi cient de deter-
minació, i, per tant, de fi abilitat de la pre-
dicció. 

La tendència polinòmica segons padró 
del 2001 al 2038 mostra un resultat poc 
probable (decreix la població) si la com-
parem amb la resta dels que hem ob-
tingut. Per aquest motiu no la prendrem 
en consideració. A partir d’aquí, podem 
imaginar tres hipòtesi de creixement: una 
baixa amb una projecció d’habitants 
per a l’any 2038 de 69.500 habitants, una 
mitjana amb 84.400 habitants, i una alta 
amb 100.800 habitants.

 

Hipòtesis de 
creixement per 
extrapolació gràfi ca 
(1960-2038)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE

Mètode dels ratis

Es parteix de projeccions demogràfi ques 
d’organismes ofi cials relatius a àmbits de 
major dimensió, i, per tant, suposadament 
més previsibles. En concret prenem 
l’estudi elaborat per l’IDESCAT per la 
població de Catalunya en el període 
2013-2051. Les projeccions contemplen 
tres escenaris: el baix correspondria 
al manteniment de la situació de crisi 
econòmica generalitzada iniciada l’any 
2008, l’alt tindria lloc si ràpidament es 
produeix la recuperació econòmica, i es 
considera tanmateix un de mitjà.

Les projeccions aproximades a 2038 
d’IDESCAT per a Catalunya són, per un 
creixement baix, de 6.202.534 habitants, 
per un mitjà de 7.944.821 i per l’alt 
9.676.460 habitants.

Si l’any 2013 Catalunya tenia 7.478.968 
habitants i Vilanova i la Geltrú 66.275 
habitants, això vol dir que aquí resideix el 
0,8861517% de la població catalana. Per 
tant, si extrapolem aquest percentatge 
al valor global de la projecció descrita 
al paràgraf anterior, tindríem que per a 
l’escenari baix Vilanova i la Geltrú tindria 
58.821 habitants, per al mitjà 68.689 
habitants i per a l’alt 77.895 habitants.

 

Població projectada 
a 1 de gener segons 
diferents escenaris. 
Catalunya 2013-
2051
Font: IDESCAT, 
projeccions de 
població 2013-2051
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Població projectada 
a 1 de gener pel 
mètode de ratis 
2013-2051
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les projeccions de 
població 2013-2051 
a Catalunya de 
l’IDESCAT

Mètode de supervivència de 
Cohorts

Aquest es considera un dels mètodes de 
predicció més precisos i fi ables; doncs 
considera per grups d’edat, natalitat i 
mortalitat, així com el balanç migratori,. 
Els canvis en cada rang d’edat es 
projecten per quinquennis. En aquest 
cas realitzem la projecció amb aquest 
mètode pels anys 2023, 2028,  2033 i 2038 
com a any horitzó, emprant com a base 
les dades del padró de 2018.
La taxa de natalitat mitjana dels darrers 
15 anys és a Vilanova i la Geltrú de 10,22 
naixements cada 1.000 habitants, al 
seu sistema funcional de municipis de 
11,71, a la comarca el Garraf de 10,41 i 
a Catalunya de 10,89. Es plantegen tres 
hipòtesis:

 -Baixa. Segueix la tendència 
municipal: 10,22 naixements per 1.000 
habitants i any.
 -Mitjana. Segons la tendència de 
Catalunya: 10,89 naixements per 1.000 
habitants i any.
 -Alta. Segons la tendència del 
sistema funcional: 11,71 naixements per 
1.000 habitants i any.

Pel que fa a la taxa de mortalitat 
(defuncions cada any per cada 1.000 
habitants), i seguint el model de les tres 
hipòtesis plantejades (baixa, mitjana 
o alta), es prenen també els valors de 
les mitjanes de mortalitat de Vilanova i 
la Geltrú, del seu sistema funcional i de 
Catalunya. Les tres hipòtesis plantejades 
són:

-Baixa = taxa de mortalitat alta, seguint 
la mitjana a Vilanova i La Geltrú, 8,29 
defuncions per 1.000 habitants i any.

-Mitjana = taxa de mortalitat mitjana, 
segons la mitjana al conjunt de municipis 
del sistema funcional de Vilanova amb 
7,03 defuncions per 1.000 habitants i any.

-Alta = taxa de mortalitat baixa, segons 
la mitjana de la comarca del Garraf amb 
6,30 defuncions per 1.000 habitants i any.

Per aquest mètode de supervivència de 
cohorts ens calen les taxes de mortalitat 
per sexe i grups d’edat. Aquestes les 
construïm a partir de les dades del 
Departament de Salut de la Generalitat 
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amb immigracions i emigracions per se-
parat. Per als càlculs es parteix de la mit-
jana dels últims 13 anys (2005-2017), tant 
a Vilanova i la Geltrú, com al Garraf i a 
Catalunya. Decidim partir de la mitjana, 
ja que aquesta la hem calculat en un 
període on s’ha produït una onada im-
migratòria alta i a la vegada una onada 
d’emigració alta i immigració baixa. Per 
exemple, l’any 2006 al Garraf van arribar 
7.999 immigrants i van marxar 4.642, amb 
un saldo nét de 3.357 habitants més a la 
comarca. Per contra, l’any 2014 van ar-
ribar 5.856 immigrants i van marxar 6.425 
emigrants, amb un saldo nét de -569 ha-
bitants. Les taxes amb les que s’ha treba-
llat són les que indiquem a la taula de la 
part inferior:

Taxes de mortalitat 
per sexe i grups 
d’edat
Font: Dades del 
Departament 
de Salut de la 
Generalitat de 
Catalunya. Any 
2016. Catalunya.

Taxes d’immigració i 
emigració (‰)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i les variacions 
residencials de l’INE.

de Catalunya. Es consideren tan sols 
les defuncions a partir dels 40 anys, ja 
que abans d’aquesta edat les taxes de 
mortalitat son poc rellevants, menors del 
1‰.

Per obtindré les taxes de forma acurada 
per grups d’edat cada 5 anys s’utilitzen 
les dades de mortalitat de Catalunya 
de l’any 2016. A banda de que son les 
darreres dades del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i 
per tant les més adequades, la mitjana 
aquest any en la comunitat va ser del 
8,41‰, molt propera a la mitjana en 
Vilanova i la Geltrú el mateix any, que va 
ser de 8,84‰.
Les taxes amb les que s’ha treballat per 
franges d’edat són les que es mostren en 
la següent taula. 

Immigració Emigració

Projecció baixa 49,22 46,66

Projecció mitjana 24,33 19,89

Projecció alta 68,27 59,97

Taxes de migració
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Taxes d’immigra-
ció i emigració a 
VNG(‰)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i les variacions resi-
dencials de l’INE.

 

Taxes d’immigració i 
emigració al Garraf 
(‰)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i les variacions resi-
dencials de l’INE.

Taxes d’immigració 
i emigració a 
Catalunya (‰)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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Migracions l’any 
2017 per sexe i 
grups d’edat
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

 

 

Migracions al sis-
tema funcional de 
Vilanova i la Geltrú 
l’any 2017 per sexe i 
grups d’edat
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT

Migracions a Cata-
lunya el 1er semes-
tre de 2018 per sexe 
i grups d’edat
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE
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32 Pel que fa a la distribució per rangs 
d’edat de les migracions, es pren com 
a referència els percentatges per grups 
d’edat que es desprenen de les migra-
cions a Vilanova i la Geltrú l’any 2017, a 
Catalunya l’any 2018 i al sistema funcio-
nal de VNG l’any 2017 per a les projecci-
ons baixa, mitjana i alta respectivament.

Les taxes d’immigració i emigració, amb 
els corresponents percentatges per sexe 
i grup d’edat, s’apliquen sobre la projec-
ció de cohorts tenint en compte la nata-
litat i la mortalitat. A continuació es mos-
tren els resultats obtinguts d’aplicar totes 
les hipòtesis esmentades per a cadascu-
na de les projeccions.
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Hipòtesi de un 
creixement mitjà per 
al 2038 a Vilanova i 
la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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Hipòtesi de un 
creixement alt per al 
2038 a Vilanova i la 
Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT
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35Aplicant una hipòtesis baixa en el mètode 
de supervivència de cohorts, Vilanova i 
la Geltrú podria arribar a augmentar la 
població de l’ordre de 6.171 habitants 
en 20 anys (passar de 66.274 l’any 2018 
a 72.445 l’any 2.038). Aplicant la hipòtesi 
alta podria arribar fi ns a un màxim de 
86.400 habitants, és a dir, augmentar 
la seva població per a l’any 2038 en 
un 30.37%. Per a la hipòtesis mitjana, 
s’augmentaria la població en un 17.66%, 
arribant als 77.979 habitants.

Resulta interessant aprofundir en els 
resultats obtinguts per tal de treure 
algunes conseqüències rellevants per al 
futur Pla d’Ordenació Municipal.

Tal i com es pot comprovar en el quadre 
superior, els moviments migratoris són 
els que més poden incidir en el major 
o menor creixement de la població. 
Amb les taxes de natalitat i mortalitat 
aplicades, la població pot créixer en 20 
anys entre 2.646 i 7.940 habitants; per 
contra, el saldo migratori pot arribar a ser 
des de 3.510 habitants fi ns a 12.185. 

En la primera hipòtesi es considera 
un equilibri relatiu entre immigració i 
emigració (diferencial del 2,56‰ per 
la primera) i entre natalitat i mortalitat 
(diferencial del 1,93‰ per la primera). 
En aquest escenari el component de 
la població que es troba en la franja 
central de la piràmide poblacional l’any 

2018 es desplaça a les franges d’edat 
de majors de 60 anys. En conseqüència, 
passem d’una piràmide poblacional on 
el gruix es trobava en la part central de 
la piràmide a una estructura poblacional 
el component més important es situa als 
rangs de gent més gran (>60 anys).

En la segona hipòtesi es considera que 
l’equilibri entre immigració i emigració, i 
natalitat i mortalitat comença a perdre’s 
tot i que no es plantegen diferències 
força grans. De la mateixa forma que ho 
veiem en  l’anterior hipòtesi, s’observa 
una disminució per a l’any 2038 de 
la població entre 35 a 59 anys, però 
en aquest cas augmenta el nombre 
d’habitants inclosos en els rangs d’edat 
dels 15 als 34, precisament aquells on les 
taxes d’immigració i emigració són més 
altes i on es produeixen més diferencies 
entre ambdues (els que venen superen 
en nombre als que marxen).
 
Per últim, la tercera hipòtesi considera que 
existeix un considerable desequilibri entre 
natalitat i mortalitat, i entre immigracions 
i emigracions (un diferencial del 5,41‰ 
per als primers i del 8,3‰ per als segons). 
Així, considerem un escenari on naixen 
moltes més persones que les que moren, 
i arriben a la ciutat moltes més de les que 
marxen. Observem doncs un increment 
l’any 2038 respecte al 2018 dels nens i 
nenes (sobretot de 0 a 4 anys)
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Percentatges de 
població dependent 
per a les hipòtesis 
de projecció demo-
gràfi ca
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE

Si observem els percentatges de població 
dependent per a les distintes hipòtesi de 
projecció demogràfi ca veiem que en les 
tres existeix una majoria de la població 
en edat de treballar ( un 54,4%, un 55,14% 
i un 54,29% en la baixa, mitjana i alta 
respectivament). Com veiem, en els tres 
escenaris aquest percentatge gairebé 
no varia com a resultant d’unes piràmides 
d’edats per lo general equidistribuïdes.

Comparació dels mètodes

De la comparació dels resultats dels 
tres mètodes emprats, i desestimant 
la hipòtesi baixa del mètode de ratis , 
es dedueix un escenari baix de 68.689 
habitants per a l’horitzó de l’any 2038, i un 
escenari alt de 86.400 habitants, tot i que 

en el mètode d’extrapolació gràfi ca, per 
a l’escenari de projecció demogràfi ca 
alta, la població sigui de 100.800 (un 
increment del 52,10% de la població) , 
escenari que sembla desmesurat, quan 
l’increment de la població de Vilanova i 
La Geltrú dels darrers vint anys ha estat del 
20% aproximadament. Es pot comprovar 
com l’escenari alt del mètode de ratis 
coincideix pràcticament amb l’escenari 
mitjà del mètode per projecció de 
cohorts. Així doncs, aquest Pla General 
ha de permetre com a màxim un 
creixement fi ns a 86.400 habitants per 
a l’any 2038, veient Vilanova i La Geltrú 
augmentada la seva població en un 
30,37%.

(2 )En el mètode 
de ratis es pren 
com a referència 
Catalunya la 
qual està sofrint 
el despoblament 
dels municipis 
d’interior. Per les 
pròpies limitacions 
del mètode aquest 
fenomen afecta els 
resultats quan ho 
apliquem a Vilanova 
i en un escenari 
de creixement 
baix arriba fi ns 
a considerar el 
decreixement 
de la població 
de Vilanova i la 
Geltrú (-21,20% 
dels habitants). 
Considerem que 
aquest fenomen 
no és aplicable a 
Vilanova i per tant 
desestimem aquesta 
possibilitat.

 

Taula comparativa 
per a les tres 
hipòtesis de 
projecció 
demogràfi ca dels 
distints mètodes 
emprats
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’IDESCAT 
i l’INE
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6. L’HABITATGE

Un dels aspectes clau que haurà 
d’afrontar el futur POUM és la provisió 
d’habitatge adequat a la demanda 
derivada de la estructura poblacional 
prevista. L’objectiu d’aquest capítol 
és doncs analitzar la situació actual de 
l’habitatge en el municipi, conèixer quina 
ha estat la producció els darrers anys i el 
parc d’habitatges actual, el seu grau 
de diversitat, la sufi ciència d’habitatge 
social, avaluar la previsible demanda 
en l’horitzó del Pla, i, per tant la oferta 
necessària per cobrir les expectatives 
dels diferents col·lectius.

6.1. EL PROJECTE RESIDENCIAL

Partint de les projeccions demogràfi ques, 
podem realitzar una hipòtesi de 
dimensionat de la demanda d’habitatge 
de Vilanova i la Geltrú pels propers 20 
anys (fi ns al 2038). En demografi a hom 
considera que en un horitzó superior 
als 20 anys, la fi abilitat es redueix 
considerablement. 

Partint dels resultats obtinguts per 
quinquennis, amb el mètode de 
projecció de cohorts, obtenim el guany 
d’habitants cada cinc anys. Tenint 
en compte l’últim cens poblacional i 
d’habitatges (principals i no principals) 
del 2011 obtenim un rati de 2,02 
habitants/habitatge.

Resultats obtinguts 
per quinquennis 
amb el mètode 
de projecció de 
Cohorts
Elaboració pròpia

Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt

2023 66.914 67.553 68.066

2028 68.417 70.356 72.731

2033 69.952 73.275 77.716

2038 71.524 76.316 83.043

Diferència poblacional entre 2018 i 2023 640 1.279 1.792

Diferència poblacional entre 2023 i 2028 1.503 2.803 4.665

Diferència poblacional entre 2028 i 2033 1.535 2.919 4.985

Diferència poblacional entre 2033 i 2038 1.572 3.041 5.327
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Quinquenni Creiximent baix Creixement mitjà Creixement alt
2018 - 2023 317 633 887
2023 - 2028 744 1.388 2.309
2028 - 2033 760 1.445 2.468
2033 - 2038 778 1.505 2.637

Increment total 2018 - 2038 2.599 4.971 8.301

Increment  habitatges

2023 0,95 1,87 2,61
2028 2,18 3,94 6,35
2033 2,17 3,94 6,35
2038 2,18 3,95 6,35

habgs/any cada 1000 
habitants

*Rati de 2,02 habitants / habitatge

Sup: Increment 
d’habitatges per 
quinquennis per als 
escenaris baix, mitjà 
i alt i els seus ratis
Elaboració pròpia

Inf: Producció 
d’habitatge cada 
1.000 habitants i any
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Cens 
de l’INE i del Dep. 
d’Habitatge de la 
GENCAT

Amb els resultats obtinguts, es preveuen 
creixements constants de 2’18, 3’94 i 6’35 
habitatges/any cada 1.000 habitants per 
als escenaris de creixement baix, mitjà i 
alt respectivament. 
Per poder fer una valoració del 
dimensionat de producció d’habitatges 
previst pel 2038, es comparen els 
resultats amb la producció d’habitatges 
dels últims anys tant a VNG, com als 
municipis del seu sistema funcional i 
del Garraf. Les dades dels habitatges 
acabats han estat elaborades a partir 
dels visats dels col·legis d’Aparelladors, i 
es troben publicades en format lliure al 
web d’habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, desagregades per municipis, 
comarques, àmbits territorials funcionals 

i demarcacions territorials. Si aquestes 
dades es creuen amb les de població 
segons el padró, es pot obtenir el rati 
de producció d’habitatges que ha 
seguit Vilanova i la Geltrú, la seva Àrea 
Funcional i la comarca del Garraf als 
darrers anys (2000-2018).
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Taula Producció 
d’habitatge cada 
1.000 habitants i any
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Cens 
de l’INE i del Dep. 
d’Habitatge de la 
GENCAT

Taula Producció 
d’habitatge fi ns al 
2038 a VNG
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Cens 
de l’INE i del Dep. 
d’Habitatge de la 
GENCAT

La mitjana dels darrers anys de 
producció d’habitatges a VNG ha estat 
de 4,60 habitatges/1.000 habitants. A 
l’Àrea funcional ha estat una mica més 
alta, de 5,50  i a la comarca del Garraf 
considerablement més alta, 9,61. El 
període estudiat inclou tant moments 
de crisi, com de bombolla immobiliària. 
Per això, la mitjana dels darrers 18 anys 
resulta una bona referència.
En el quadre adjunt mostrem els resultats 
que s’obtindrien considerant la producció 
d’habitatges segons un escenari baix 
(2,18 habitatges cada 1.000 habitants a 
l’any), un de mitjà (3,94  habitatges cada 
1.000 habitants a l’any), i un escenari alt 
(de 6,35 habitatges cada 1.000 habitants 
a l’any).

VNG Área func. Garraf

2000 13,19 18,65 36,55

2001 14,98 19,39 38,12

2002 10,02 23,34 37,28

2003 11,27 20,87 36,12

2004 8,3 17,89 33,37

2005 6,85 14,84 26,81

2006 11,43 11,75 24,01

2007 12,85 15,86 26,49

2008 11,94 12,89 22,79

2009 4,6 5,5 9,61

2010 1,34 3,07 4,7

2011 1,55 4,02 5,07

2012 0,57 0,72 2,09

2013 0,14 0,4 0,77

2014 0,08 0,34 0,53

2015 0,15 0,48 0,85

2016 0,17 1,27 1,56

2017 1,26 1,44 2,85

2018 0,95 2,16 3,45

mitjana 4,6 5,5 9,61

habitatges/1.000 habitants l'any

Baix Mitjà Alt

viv./1000 hab. 2,18 3,94 6,35

2023 729 1331 2161

2028 746 1386 2309

2033 762 1444 2467

2038 780 1503 2637

3017 5664 9574
Total produïts 
2018 - 2038

6.2. POTENCIAL DE PLANEJAMENT 
VIGENT

Com ja hem fet un estudi detallat 
del potencial d’habitatges segons el 
planejament vigent al capítol quart 
del planejament urbanístic municipal,  
simplement aprofi tem aquest apartat 
per recordar les conclusions del mateix.

Considerant tant sols el potencial del 
sòl urbà consolidat, en un escenari de 
creixement baix per al 2038, hi hauria 
un excés d’habitatges (662 habitatges 
buits). Tanmateix, no tindria capacitat 
en els escenaris de creixement mitjà i 
alt. Mancarien 2.077 i 6.246 habitatges 
respectivament. Ens trobaríem la mateixa 
situació si considerarem, a més del 
potencial del sòl urbà consolidat, el no 
consolidat, amb dèfi cits de 1.348 i 5.517 
habitatges respectivament.

Una primera conclusió es que Vilanova 
necessita contemplar reserves de sòl per 
si es donen les hipòtesis de creixement 
mitjà i alt.
Finalment, si a l’anterior sumem el 
potencial del sòl urbanitzable contemplat 
pel vigent PGOU observem un desmesurat 
excedent d’habitatges per a les tres 
hipòtesis de creixement. Dit d’un altra 
forma, actualment Vilanova i la Geltrú 
posseeix sòl per a un augment de 42.445 
habitants, una xifra desmesurada tenint 
en compte que a dia d’avui té 66.274 
habitants i que l’escenari de creixement 
més alt contempla un creixement de 
màxim 20.126 habitants. En defi nitiva, 
sembla excessiu el sòl urbanitzable 
actual al municipi i el futur POUM haurà 
de reconsiderar-lo per tal d’optimitzar 
l’ocupació del sòl al municipi.
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TIPOLÒGIQUES DE L’HABITATGE

Segons les últimes dades del cens  del 
2011, a Vilanova i la Geltrú predomina 
l’habitatge principal amb un 81,2% 
(26.586) del total. Els habitatges 
secundaris suposen el 8,6% (2.816) mentre 
que aquells que es troben buits suposen 
el 10,2% (3.348).
Si analitzem l’evolució en les últimes dues 
dècades veurem que a Vilanova i la 
Geltrú l’habitatge de segona residència 
ha anat perdent pes i augmentant 
l’habitatge de primera residència.

Si es compara el percentatge que 
representa cada tipus d’habitatge, 
a Vilanova i la Geltrú el d’habitatges 
principals (81,2%) representa un major en 
el conjunt de municipis del seu sistema 
funcional (70,7%), o en el conjunt de 
municipis de Catalunya (76,2%). A més 
a més, aconsegueix percentatges 
més baixos d’habitatges secundaris i 
d’habitatges buits.

Principals Secundaris Buits
1991 14.642 5.596 2.969
2001 20.154 4.920 3.572
2011 26.586 2.816 3.348

Variacions Principals Secundaris Buits
1991 - 2001 5.512 -676 603
2001 - 2011 6.432 -2.104 -224

1991 - 2011 11.944 -2.780 379

81,2

70,7

76,2

8,6

15,7

12,2

10,2

13,5

11,6

Vilanova i La Geltrú

Catalunya

Àrea funcional

% tipus d'habitatge

Principals Secundaris Buits

ESQ: Variacions del 
tipus d’habitatge a 
VNG (1991-2011)

DRE: Comparativa 
dels tipus 
d’habitatge 
entre VNG, 
l’Àrea funcional i 
Catalunya (2011)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Cens 
de l’INE i del Dep. 
d’Habitatge de la 
GENCAT

Règim de tinença 
dels habitatges a 
Vilanova i la Geltrú 
(2011)
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades del Cens 
d’habitatges de 
l’INE

Aquest fet reforça la idea que pretén 
impulsar el PTGC en convertir Vilanova 
i la Geltrú, juntament amb Sitges, en 
un dels quatre sistemes de reequilibri 
metropolità, que permeti una distribució 
més equilibrada de població i activitat a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Quant al règim de tinença, l’habitatge 
propi és el més comú (73,4 %), tot i 
que quasi la meitat d’aquestes tenen 
pagaments pendents per hipoteques. 
Amb una cinquena part del total 
d’habitatges son de lloguer.

Pel que fa a l’edat del parc d’habitatges 
es pot dir que és relativament antic. 
Tot i que més d’un 13% dels habitatges 

Total en règim de tinença 26.586 100%

Pròpia, per compra, 
totalment pagada 8.903 33,49%

Pròpia, per compra, amb 
pagaments pendents per 

hipoteques
9.371 35,25%

Pròpia per herència o 
donació 1.239 4,66%

En lloguer 5.268 19,81%

Cessió gratuïta o a baix 
preu 662 2,49%

Altres 1.143 4,30%



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
L’Habitatge

41

Nombre 
d’habitatges per any 
de construcció a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’INE

Certifi cació 
energètica dels 
edifi cis al nucli 
central del municipi 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’Institut 
català d’Energia. 
Data de la consulta: 
Juny 2019

s’han construït en aquest segle, el 
81,2% van ser construïts fa més de 
20 anys i el 54,6% al llarg dels anys 
70. Ens trobem així front a un conjunt 
d’habitatges composat majorment per 
immobles amb més de quaranta anys 
d’antiguitat que necessitaran força 
manteniment i transformacions per 
adaptar-los a les necessitats actuals 
que la societat i les noves polítiques en 
matèria de sostenibilitat requereixen. 
De fet, si elaborem un plànol amb les 
distintes certifi cacions energètiques 
expedides per a cadascun dels edifi cis 
de Vilanova i la Geltrú s’observa de 
forma clara que predominen els edifi cis 
amb categories de efi ciència mitja o 
baixa. Dels 8.628 edifi cis amb certifi cat 

d’efi ciència energètica, tan sols 490 
tenen una categoria A, B o C. Els 8.138 
edifi cis restants tenen una qualifi cació 
energètica mitja, baixa o molt baixa.
A la imatge observem precisament 
la situació a la part del nucli principal 
del municipi. Si bé és cert que la major 
concentració de punts amb categoria 
D, E, F i G és al casc antic, observem com 
aquests també s’estenen per la resta del 
municipi.
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7. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Resulta lògic pensar que creixement 
demogràfi c, ordenació urbanística i ac-
tivitat econòmica guarden una certa 
relació, que les mesures urbanístiques 
poden tenir un cert pes en les decisions 
relatives a l’establiment d’empreses, al 
impuls o fre, de determinades iniciatives. 
La relació més obvia la podem trobar en 
el funcionament del mercat immobiliari. 
Cal tenir ben present però, que les grans 
transformacions urbanístiques es produ-
eixen en períodes de temps llargs, en 
tant que lleugeres modifi cacions norma-
tives, per exemple, poden incidir imme-
diatament, afavorint un tipus o un altre 
d’implantació.

7.1. LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES AL MUNICIPI

Si analitzem les activitats registrades al di-
rectori de la web de Vilanova i la Geltrú, 
hi trobem un total de 3.835 a data de 28 
de març de 2019. El directori classifi ca les 
activitats en 13 grups: 
- Administracions: Ajuntament, INEM, hi-
senda, jutjats, Consell Comarcal, man-
comunitats, etc. 
- Comunicació: Servei de correus, missat-
geria, telèfon, internet, mitjans de comu-
nicació, etc.
- Cultura: Arxius, biblioteques, cines, tea-
tres, monuments, museus, sales d’exposi-
ció, etc.
- Educació i formació: Escoles, instituts, 
universitats, llars d’infants, acadèmies, 
matriculacions, etc.
- Esports: Entitats esportives, equipa-
ments, esports practicables, etc.
- Indústria, comerç i serveis: Botigues, 
despatxos, immobiliàries, etc.
- Medi ambient: Entitats ecologistes, ex-
cursions natura, gestió de residus, gestió 
d’aigües, residències d’animals, etc.

- Mobilitat i transport: Aparcaments, au-
tobusos, taxis, trens, transport escolar, llo-
guer de vehicles, etc.
- Participació, convivència i coopera-
ció: Centres cívics, entitats i associacions, 
creences i religions (llocs de culte), etc.
- Sanitat, salut i serveis socials: Ambulan-
cies, centres d’assistència sanitària, con-
sultoris, farmàcies, veterinaris, etc. 
- Seguretat ciutadana i urgències: Bom-
bers, policia, ambulàncies, etc.
- Serveis i activitats infantils i juvenils: 
Esplais, ludoteques, lleure infantil, llars 
d’infants, etc.
- Turisme: Allotjament, restaurants, lloguer 
de cotxes, etc.

Moltes de les activitats registrades 
pertanyen a més d’un grup, com per 
exemple les acadèmies privades. Hi 
són tant a “Educació i formació” com 
a “Indústria, comerç i serveis”; o els 
restaurants, que estan tant al grup de 
“Turisme”, com al de “Indústria, comerç 
i serveis”, facilitant així la lectura de les 
activitats en cadascun dels contexts.

Per a desplegar aquest capítol es 
parteix de les dades del grup de 
“Indústria, comerç i serveis”. Els registres 
d’altres grups seran tractats al capítol 
corresponent als equipaments. Pel que 
fa al de “Turisme” en la seva majoria ja 
són inclosos al grup “Indústria, comerç i 
serveis”, però caldrà afegir, per exemple, 
diferents rutes i edifi cis d’interès cultural, 
a més dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT). 
Respecte a aquests últims, i degut a les 
seves particularitats, seran tractats en 
l’apartat següent sobre l’allotjament 
turístic i pel que fa a diferents rutes, les 
considerarem al capítol corresponent a 
la protecció de patrimoni i la posada en 
valor dels recursos patrimonials.
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El nombre total de registres d’activitat 
econòmica analitzats és de 3.241. 
Aquest llistat ja conté una primera 
agrupació en subcategories unes 209. 
L’objectiu principal d’aquest capítol és 
obtenir una diagnosi global pel que fa a 
les activitats al municipi. És per això que 
es realitza una segona agrupació en 12 
grans categories, per tal de facilitar la 
seva lectura. Aquestes serien: comerç 
diari, comerç periòdic, restauració i oci; 
serveis personals, serveis professionals, 
equipaments privats, allotjament turístic, 
tallers; magatzems i logística; benzineres, 
aparcaments i activitats lligades a 
explotacions agràries.

L’àmbit amb una major concentració 
d’activitats a Vilanova i La Geltrú és 
el casc urbà, concretament entre els 
carrers de Josep Coroleu i Sant Onofre, 
les places del Xoriguer, de Sant Antoni, 
del Pou, dels Lledoners, l’avinguda del 
Penedès i la UPC. S’estén cap a mar a 
través de la rambla de la Pau, pel mercat 
de Mar, la plaça de la Mediterrània (PERI 
Pirelli Mar), fi ns al passeig del Carme.

El sector de Pirelli Mar es troba sense 
activitat comercial, doncs encara no 
s’ha acabat de desplegar. Segurament 
quan es completi la edifi cació, les 
activitats arribaran a aquest àmbit 
estenent-se a ambdós costats de la via 
del tren a ponent de la Rambla Principal.
Tot i que és al Mercat del Centre, al carrer 
dels Caputxins i als marges de la rambla 

Principal on es produeix una major 
concentració d’activitats al municipi, la 
major densitat d’activitats es produeix a 
l’Eixample, a la zona de conservació de 
l’Àrea Central i part del Casc Antic de 
la Geltrú, sobretot al voltant de la plaça 
dels Lledoners. Crida l’atenció com l’Est 
de la Geltrú no conté gairebé activitats, 
tot i ser el centre històric de VNG. Només 
hi trobem dos activitats a l’encreuament 
dels carrers dels Terrissaires i del Ravalet, 
amb una residència geriàtrica i un bar.

A l’esquema es pot veure com la 
densitat s’estén fi ns la Ronda Ibèrica, 
l’Esmeralda, l’Adarró, el barri de Mar i la 
rambla de Sant Jordi. A l’Est hi trobem un 
continu d’activitats, vinculades al sector 
residencial de la Bòbila, i als sectors 

Terme Municipal

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

> 500

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de les 
dades del Directori 
de l’Ajuntament de 
VNG

Nº (%)

Comerç diari 393 12,13

Comerç periòdic 762 23,51

Restauració i oci 598 18,45

Serveis personals 511 15,77

Serveis professionals 615 18,98

Tallers 204 6,29

Equipaments privats 121 3,73

Allotjament turístic 15 0,46

Aparcaments 7 0,22

Benzineres 7 0,22

Magatzems 6 0,19

Activitat lligada a explotació agrària 2 0,06

3.241
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! Comerç diari

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

>500

Imatge: Densitat 
de Kernel (nombre 
d’activitats
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
/ km2) del subgrup 
“Comerç diari”

industrials Roquetes i torrent de Santa 
Magdalena.

A continuació trobem àmbits amb una 
certa activitat comercial, vinculats a 
tot un seguit de sectors residencials, 
com El Tacó, el Llimonet o el carrer del 
doctor Zamenhof, al sector d’Aiguacuit; 
o sectors industrials com les masies d’en 
Barreres i d’en Frederic.

Finalment, a les urbanitzacions i àmbits 
residencials no lligats directament al nucli 
consolidat de Vilanova i La Geltrú, com 
Santa Llúcia, el prat de Vilanova, Santa 
Maria, Fondo Somella, la Carrerada i Mas 
Tapet, hi trobem tot un seguit d’activitats 
que els doten d’una certa vida urbana, 
sent en la seva majoria bars-restaurants, 

supermercats, algun equipament 
esportiu privat i alguns serveis, tant 
professionals com personals.

Pel que fa al comerç diari, representa 
el 12,13% de les activitats al municipi. 
Mentre que el 70,74% de les activitats 
vinculades a aquest, pertanyen al sector 
de l’alimentació, com les parades dels 
mercats i els supermercats. El 15,78% 
són fl eques, pastisseries i confi teries, i 
el 13,27% restant altres tipus d’activitat 
com farmàcies, para-farmàcies, estancs, 
papereries i quioscos.

Si observem com es distribueixen les 
activitats vinculades al comerç diari, es 
pot observar que aquestes es concentren 
al voltant dels Mercats del Centre i de 
Mar. A més a més, s’observa el comerç 
diari com s’estén des del mercat del 
Centre cap a l’Oest per l’avinguda de 
Francesc Macià fi ns a tocar el torrent de 
Sant Joan. També s’estén des del Mercat 
de Mar pel carrer de la Llibertat i en la seva 
continuació pel carrer dels Caputxins, fi ns 
al carrer de Sant Gregori. D’altra banda, 
la distribució d’aquest tipus d’activitat es 
produeix de manera homogènia arribant 
a distribuir-se gairebé en la totalitat del 
casc urbà de VNG.
D’una banda, crida l’atenció la ubicació 
d’aquest tipus d’activitat a algunes 
zones industrials com les de Aiguaest 
i Roquetes, dotant a aquestes d’una 
certa vida urbana. D’altra banda, es 
manifesta la manca d’activitat diària 

Nº
Alimentació 44 11,20
Aviram i xarcuteries 32 8,14
Carnisseries 27 6,87
Congelats 3 0,76
Fruites i verdures 30 7,63
Llegums 2 0,51
Parades del Mercat de Mar 9 2,29
Parades del Mercat del Centre 57 14,50
Peix, marisc i pesca salada 22 5,60
Supermercats i queviures 52 13,23
Fleques, pastisseries i confiteries 62 15,78
Begudes i vins 1 0,25
Estancs 12 3,05
Farmàcies i parafarmàcies 20 5,09
Papereries i quioscos 20 5,09

393

Comerç 
diari

(%)

70,74

16,03

13,23

12,13
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consolidades per plans parcials com 
l’Aragai i Fondo Somella. A l’apartat sobre 
els Indicadors d’activitat econòmica 
d’aquest mateix capítol es despleguen 
tot un seguit d’indicadors que vinculen 
població i activitat econòmica, on el 
cas de les urbanitzacions es tracta de 
manera més acurada i intencionada.

Pel que fa al comerç periòdic, el subgrup 
“Aigua, llum, gas, fred i calefacció” a 
vegades pertany al grup de comerç 
periòdic com per exemple algunes 
ofi cines, que fan a la vegada d’expositor 
de cara al públic en general, i d’altres 
són més tallers o expositors vinculats a 
industries, o ofi cines lligades a l’activitat 
professional, no tant a l’entrada i sortida 
de clients. És per aquest motiu que dels 
43 casos, s’ha realitzat un anàlisi previ un 
a un, per a ubicar-los al grup més adient.
El mateix succeeix amb el subgrup 
“Begudes i vins”; a vegades es tracta de 
petites bodegues i cellers vinculats a la 
restauració, i d’altres a la venda d’aquests 
productes. Tanmateix s’hi troben casos 
de magatzems d’aquests productes 
per tal de distribuir-los i ofi cines. És a dir, 
tant poden estar inclosos als grups de 
“Restauració i oci” com als de “Comerç 
periòdic”, “Magatzems” i “Serveis 
professionals”. S’hi troben un total de 27 
casos que es tracten individualment per 
tal ubicar-los al grup més adient. A més 
a més, hi ha un cas particular com les 
bodegues Jaume Serra que s’inclouen al 
grup de “Activitat lligada a l’explotació 
agrària”.
En total, el comerç periòdic representa 
gairebé una quarta part (23,51%) dels 
registres d’activitat econòmica del 
municipi. Aquests registres es poden 
subdividir en cinc grans grups, un primer 
vinculat a la moda i la roba, amb un 29,92% 
de les activitats de comerç periòdic, 
seguits del grup d’articles d’oci (29,27%), 
com per exemple els basars, telefonia i 
fotografi a; el tercer és el relacionat amb 
els objectes de la llar, com matalasseries, 
mobles i electrodomèstics, representant 
el 27,43% dels registres; el quart grup 
és el que es troba relacionat amb els 
vehicles, tal com els comerços de venda 
d’articles, serveis de reparacions,  lloguer 
i concessionaris, amb el 10,89% dels 
registres i fi nalment el grup de venda 

Nº
Accessoris embarcacions 7 0,92
Accessoris vehicles 20 2,62
Concessionaris automòbils 14 1,84
Concessionaris motos 5 0,66
Lloguer de vehicles 7 0,92
Lloguer d'embarcacions 8 1,05
Rentat de vehicles 7 0,92
Serveis de reparacions 9 1,18
Vehicles, embarcacions i transport 6 0,79
Aigua, llum, gas, fred i calefacció 25 3,28
Antiquaris, segona mà 6 0,79
Bricolatge, pintures, revestiments 10 1,31
Confecció tèxtil i tapisseries 19 2,49
Electrodomèstics 9 1,18
Ferreteries 13 1,71
Llar i decoració 18 2,36
Llars de foc i barbacoes 1 0,13
Maquinària 29 3,81
Maquinària agrícola i de jardí 1 0,13
Matalasseries 8 1,05
Material elèctric i subministraments 11 1,44
Materials construcció i decoració 16 2,10
Mobles 23 3,02
Mobles i maquinària oficina 2 0,26
Mobles infantils 3 0,39
Mobles jardí 1 0,13
Mobles per a bany i cuina 12 1,57
Mudances 1 0,13
Sanejament 1 0,13
Begudes i vins 7 0,92
Llaminadures 12 1,57
Floristeries, jardineria  i vivers de plantes 22 2,89
Fotografia 10 1,31
Informàtica i electrònica 40 5,25
Joguines, hobbys i activitats alternatives 17 2,23
Joieria, rellotgeria i bijuteria 21 2,76
Llibreries i editorials 10 1,31
Lloguer d'espais 13 1,71
Multipreu i basar 20 2,62
Música, discs, luthiers 4 0,52
Perfumeries i drogueries 28 3,67
Pinsos i adobs 5 0,66
Material mèdic i medicaments a domicili 2 0,26
Tecnologies i comunicació 5 0,66
Telefonia 16 2,10
TV, antenes, alarmes i accessoris 3 0,39
Videoteques 5 0,66
Venda de coets 2 0,26
Merceries 12 1,57
Moda 40 5,25
Pell 8 1,05
Reparació de calçat 7 0,92
Reparació de moda i confecció 7 0,92
Roba dona 24 3,15
Roba home 6 0,79
Roba i material esportiu 23 3,02
Roba íntima 6 0,79
Roba jove 8 1,05
Roba nen i nadó 12 1,57
Sabateries 32 4,20
Teixits, parament i regal 29 3,81
Tintoreries i bugaderies 14 1,84

Comerç 
periòdic

10,89

(%)

27,43

2,49

29,27

29,92
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47de comestibles relacionats amb l’oci i 
no tant amb l’alimentació bàsica, com 
bodegues i comerços de llaminadures, 
amb el 2,49% dels registres.
Ara bé, si observem la seva distribució 
al municipi, es pot veure com hi ha una 
gran concentració en tres eixos, a la part 
alta de la rambla Principal (entre la plaça 
de les Neus i la rambla de Josep Antoni 
Vidal), al carrer dels Caputxins (entre la 
plaça de Soler i Gustems i el carrer de 
Sant Gregori) i a l’avinguda de Francesc 
Macià (entre la plaça de la Vila i els 
jardins de Francesc Macià). A l’esquema 
s’observa com la concentració d’aquest 
tipus d’activitat es localitza en forma 
de “T”, on la intersecció es troba 
aproximadament a la plaça de la Vila.
També trobem vàries zones amb una 
concentració força alta de comerços 
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! Comerç periòdic

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

> 500

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Comerç periòdic”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

periòdics: la continuació de l’eix 
esmentat en forma de “T” de l’avinguda 
de Francesc Macià fi ns al carrer del 
Doctor Zamenhof, la continuació de la 
rambla Principal cap a mar, la rambla de 
Josep Tomàs i Ventosa posant en relació 
l’estació de tren amb el nucli, els carrers 
de l’Havana, de Tetuan, de Codonyer, 
la antiga carretera que unia Vilanova i 
la Geltrú amb els municipis costaners (C-
246) i de la qual pengen alguns àmbits 
industrials, com el de Roquetes i el del 
torrent de Santa Magdalena, amb un 
cert volum de comerços periòdics més 
vinculats al consum de productes de gran 
mida com concessionaris d’automòbils, 
materials de construcció, maquinària i 
mobiliari per a la llar, entre molts altres.
 El tercer grup que paga la pena 
desgranar és el de restauració i oci, 

representant gairebé una cinquena 
part (18,45%) dels registres d’activitat 
econòmica del municipi. Les activitats 
d’aquest grup es poden subdividir en 
dues temàtiques tal i com es desprèn del 
seu propi nom, on les activitats vinculades 
a la restauració representen el 93,81% i la 
resta són les relacionades amb l’oci com 
cinemes, locals d’apostes i oci divers.
Si fi xem la mirada en la ubicació 
d’aquest tipus d’activitat al territori, 
veiem com clarament es produeixen dos 
focus, un primer vinculat al vell centre 
de Vilanova on la plaça de la Vila fa 
de nucli, estenent-se cap a la rambla 
Principal, la Geltrú i la plaça de les Cols; 
i un segon relacionat amb el fi nal de la 

Nº
Bar-restaurants 168 28,09
Bars i cafeteries 203 33,95
Bars musicals i discoteques 14 2,34
Begudes i vins 8 1,34
Braseries 3 0,50
Càtering 6 1,00
Cuina marinera 12 2,01
Cuines del món 13 2,17
Menjar per emportar 32 5,35
Pizzeries 15 2,51
Restauració 4 0,67
Restaurants 53 8,86
Restaurants de gran capacitat 8 1,34
Tapes 7 1,17
Gelateries 9 1,51
Xurreries 6 1,00
Cinemes 2 0,33
Jocs i apostes 9 1,51
Lleure adult 10 1,67
Oci 16 2,68

598 18,451

Restauració i 
oci

93,81

6,19

(%)
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rambla Principal i el seu trobament amb 
el port i el passeig marítim.

D’altra banda, trobem una certa densitat 
d’aquest tipus d’activitat en la unió dels 
dos focus esmentats a partir de la rambla 
Principal i el carrer de la Llibertat, i a 
ponent de la plaça de la Vila, a través 
de l’avinguda Francesc Macià, la rambla 
de Josep Antoni Vidal i la continuació 
d’aquesta pel carrer de Josep Coroleu. 
Els comerços lligats a la restauració es 
troben repartits homogèniament per la 
ciutat.

Pel que fa als serveis personals 
representen el 15,77% de les activitats. 
El tipus majoritari d’aquest grup són 
les perruqueries i barberies (24,46%); 
seguides d’assessories, gestories, auditors 
i consultors (19,37%); estètica, salons de 
bellesa i solàriums (11,74%); assegurances 
(7,83%); entitats d’estalvi (5,48%) i 
gimnasos (4,89%).

Quant a la distribució espacial 
d’aquestes activitats, es pot veure com 
gairebé coincideix amb l’esquema del 
comerç periòdic, a excepció de les 
zones industrials i de dos petits focus a 
l’encreuament de la rambla de Josep 
Antoni Vidal amb la Principal i la de 
Samà.

Quant als serveis professionals, 
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! Restauració i oci

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

>500

Nº (%)
Acupuntura 6 1,17
Agències de viatges 14 2,74
Animals domèstics 11 2,15
Assegurances generals 33 6,46
Assegurances mèdiques 7 1,37

Assessories, gestories, auditors i consultors 99 19,37

Autoescoles 16 3,13
Dietètica i herbolaris 20 3,91
Entitats d'estalvi 28 5,48
Estètica, salons de bellesa i solàriums 60 11,74
Gimnasos 25 4,89
Locutoris 11 2,15
Massatges terapèutics 3 0,59
Naturopatia 1 0,20
Òptica i audiofonia 14 2,74
Perruqueries d'animals 4 0,78
Perruqueries i barberies 125 24,46
Punts de serveis 3 0,59
Reflexoteràpia 2 0,39
Residències d'animals 2 0,39
Salut i bellesa 2 0,39
Tatuatges i pírcings 10 1,96
Teràpies naturals 15 2,94

511 15,767

Serveis 
personals

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Restauració i oci”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú
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! Serveis personals

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

>500

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Serveis personals”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

representen gairebé una cinquena 
part del total d’activitats (18,98%). Pel 
que fa als sanitaris aglutinen el 28,29% 
de les activitats d’aquest grup, on els 
més representatius són els relacionats 
amb l’odontologia, la psicologia, els 
fi sioterapeutes i la medicina general, 
trobant-se a més a més representades 
gairebé una trentena d’especialitats 
sanitàries al municipi, indicador que 
denota la seva importància no sols a 
nivell municipal, ans també de referència 
territorial. Pel que fa a la resta de serveis 
professionals, es relacionen amb les 
ofi cines i despatxos professionals, on els 
advocats representen el 13,82% del total 
d’activitats al municipi, seguits de les 
relacionades amb la gestió immobiliària 
i administració de fi nques (12,68%), les 
arts gràfi ques i el disseny (5,69%); i els 
arquitectes (5,20%).
Si analitzem la seva distribució espacial, es 
pot veure com es tracta d’una distribució 
concèntrica, amb major densitat als teixits 
més densos, és a dir, existeix una relació 
proporcional entre densitat residencial i 
densitat d’activitats vinculades als serveis 
professionals. A més a més, aquesta 
concentració d’activitats també està 
relacionada amb la centralitat de la 
rambla Principal, el mercat del Centre 
i la plaça de la Peixateria, a tocar del 
nucli de la Geltrú. De fet, si es comprova 
quins són els serveis professionals lligats 
a la centralitat de la rambla Principal, 
hom se’n adona que són activitats on 
la seva ubicació i representativitat és 
de gran importància, degut a l’escala 

Nº
Advocats 85 13,82
Aigua, llum, gas, fred i calefacció 11 1,79
Anàlisis ambientals i d'aliments 3 0,49
Arquitectes 32 5,20
Arquitectes tècnics i aparelladors 10 1,63
Arts gràfiques, disseny, comunicació i publ 35 5,69
Ascensors 2 0,33
Begudes i vins 3 0,49
Constructors i promoció immobiliària 23 3,74
Desballestament de vehicles 2 0,33
Despatxos professionals 11 1,79
Disseny d'interiors i industrial 3 0,49
Estibadors 4 0,65
Gestió immobiliària i administració de finq 78 12,68
Grues 1 0,16
Instal·lacions, reformes i construcció 25 4,07
Missatgeria 8 1,30
Neteja 7 1,14
Notaries 3 0,49
Pintors i decoradors 5 0,81
Procuradors 10 1,63
Projectes d'enginyeria 20 3,25
Rehabilitació i reformes 5 0,81
Seguretat 9 1,46
Serveis de visites guiades 1 0,16
Topografia i cartografia 10 1,63
Traduccions 6 0,98
Transport de mercaderies 14 2,28
Treball temporal 6 0,98
Veterinaris 8 1,30
Vidres 1 0,16
Anàlisis clíniques 2 0,33
Cardiologia 2 0,33
Centres mèdics 10 1,63
Cirurgia 2 0,33
Consultoris mèdics privats i laboratoris priva 8 1,30
Dermatologia 4 0,65
Endocrinologia 1 0,16
Estomatologia-odontologia 36 5,85
Fisioterapeutes 14 2,28
Ginecologia-obstetricia 5 0,81
Hematologia 1 0,16
Logopèdia 7 1,14
Medicina estètica 4 0,65
Medicina general 11 1,79
Neumologia 2 0,33
Oftalmologia 3 0,49
Ortopèdies 7 1,14
Osteopatia 3 0,49
Otorrinolaringologia 2 0,33
Pediatria 4 0,65
Podologia 9 1,46
Psicologia 26 4,23
Psiquiatria 2 0,33
Reumatologia 1 0,16
Revisions mèdiques 3 0,49
Traumatologia i cirurgia ortopèdica 3 0,49
Urologia 2 0,33

615 18,976

Serveis 
professionals

28,29

71,71

(%)
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despatxos d’advocats i serveis sanitaris 
(odontologia, psicologia, cirurgia 
estètica...). D’altra banda, els que 
depenen més de la densitat de població 
dels teixits, són activitats immobiliàries, 
veterinaris i serveis de missatgeria, entre 
d’altres.

D’altra banda, els tallers representen el 
6,29% del total d’activitats del municipi. 
Quant a les més relacionades amb la 
industria suposen una mica més de la 
tercera part d’aquest grup amb el 35,78% 
de les activitats: una altre tercera part 
són els tallers de vehicles (33,33%) i una 
mica menys són tallers relacionats amb 
les activitats de fusteria, tant metàl·lica 
com de fusta, i les relacionades amb 
l’electricitat i la fontaneria amb el 27,94%, 
en conjunt. 
A l’esquema es pot veure com aquest 
tipus d’activitat s’ubica principalment als 
sectors industrials contigus de Roquetes 
i torrent de Santa Magdalena. Es tracta 
d’un sector molt ben comunicat, tant 
amb el nucli urbà per l’antiga carretera 
(avinguda d’Eduard Toldrà), com amb 
la nova variant (C-31) que connecta 
amb Barcelona i Tarragona, i amb la 
C-15, que connecta amb Vilafranca 
del Penedès. De fet, Sant Pere de Ribes 
també ha apostat per la continuació de 
l’antiga carretera (avinguda d’Eduard 
Toldrà a VNG i rambla del Garraf a 
Sant Pere), com a sector estratègic tant 
industrial com comercial, potenciant 
especialment aquest últim.

Tanmateix, es pot veure com hi ha una 
certa densitat d’activitats relacionades 
amb la C-15 (Vilanova-Vilafranca del 
Penedès), entre la C-31 i l’autopista del 
mediterrani (C-32) amb els sectors Masia 
d’en Barreres I i II, masia d’en Frederic, 
sector Marquès i masia del Notari-
Pirelli; és a dir, ben comunicades, tant 
amb Tarragona com amb Barcelona 
i Vilafranca del Penedès, i no tant 
directament amb el casc urbà de 
Vilanova, com els sectors de Roquetes 
i torrent de Santa Magdalena. Cal fer 
èmfasis com en aquest sector industrial 
les naus tenen una mida força més gran 
a les de l’avinguda d’Eduard Toldrà.
Finalment, trobem una distribució 
homogènia de tallers dins del casc urbà, 
lligats en la seva majoria a fusteries, tant 
metàl·liques com de fusta i tallers de 
reparació de vehicles, és a dir, hi ha un 
tipus de taller que es troba relacionat 
amb la densitat del nucli i és compatible 
amb la residència. 
Pel que fa als equipaments privats, només 

Nº
Aigua, llum, gas, fred i calefacció 7 3,43
Fusteria metàl·lica i alumini 29 14,22
Fusteria, ebenisteria i serralleria 21 10,29
Indústria, comerç i serveis 43 21,08
Metal·lúrgia 19 9,31
Química i metal·lúrgia 4 1,96
Químiques 7 3,43
Reciclatge 3 1,47
Recollida de mobles vells 1 0,49
Begudes i vins 2 0,98
Tallers reparació automòbils 49 24,02
Tallers reparació bicicletes 8 3,92
Tallers reparació embarcacions 5 2,45
Tallers reparació motos 6 2,94

204 6,29

Tallers

27,94

35,78

2,94

33,33

(%)
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! Tallers

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

10 - 50

50 - 75

> 75

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Tallers”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú
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! Equipaments privats

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

10 - 50

50 - 75

> 75

representen el 3,73% del total d’activitats 
al municipi, on gairebé la meitat d’aquests 
són acadèmies (47,93%), i si s’afegeix 
la resta d’equipaments vinculats a la 
docència com centres privats concertats 
d’educació infantil, primària i secundària, 
s’arriba al 61,98% de les activitats. El 
19,83% són equipaments assistencials 
com llar d’infants i residències privades, 
el 10,74% recreatius com esplais i parcs 
infantils, i l’esportiu representa el 4,96% 
amb hípiques o clubs de tennis, entre 
d’altres.
Quant a la distribució dels equipaments 
privats es pot comprovar a l’esquema 
com es produeix de manera concèntrica: 
on hi ha més densitat de població hi ha 
més oferta d’aquest tipus d’activitat (en 

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Equipaments 
privats”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

la seva majoria acadèmies privades), 
i com aquestes estan relacionades i 
ubicades estratègicament a tocar dels 
equipaments docents de la rambla 
Principal, com l’escola. El Cim i el col·legi 
Santa Teresa de Jesús i el Institut Manuel 
de Cabanyes. 
També s’observa de manera puntual 
alguns equipaments privats a tocar 
de les urbanitzacions i àrees urbanes 
externes al casc urbà de Vilanova, com 
residències de gent gran i centres de 
dia, a El Prat de Vilanova o l’escola Sant 
Miquel a la Collada-Els Sis Camins, a més 
a més d’algunes peces aïllades al territori 
com la hípica i l’escola de golf. 

Nº
Centres privats concertats d'educació 
infantil i primària

6 4,96

Centres privats concertats d'educació 
secundària

5 4,13

Educació i formació (entitats privades) 5 4,13
Graduats socials 1 0,83
Acadèmies privades 58 47,93
Llars d'infants privades 10 8,26
Residències de gent gran i centres de dia 
privats 13 10,74

Serveis socials 1 0,83
Altres equipaments esportius privats 3 2,48
Esports 1 0,83
Hípica 2 1,65
Esplais 1 0,83
Lleure i parcs infantils 12 9,92
Mitjans de comunicació locals 3 2,48 2,48 Altres

121 3,73

19,83 Assistencial

Esportiu

Recreatiu

4,96

10,74

61,98 Docent

(%)

Equipaments 
privats
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52 Pel que fa a l’allotjament turístic, i degut a 
que es tracta en un apartat independent 
d’aquest capítol, farem esment que, 
sense computar l’allotjament d’ús turístic 
(HUT), els establiments amb llicència 
d’allotjament turístic al municipi, són 15, 
dels quals hi ha 7 hotels, 3 càmpings, 2 
hostals, 2 apartaments i apart-hotels i 1 
residència/alberg.
Quatre dels hotels i un dels apart-hotels es 
situen a tocar de la platja de Ribes Roges, 
al marge esquerra de la rambla de Lluís 
Companys (torrent de Sant Joan entre la 
via del tren i la seva desembocadura a 
mar). Un dels hotels s’ubica a tocar de 
l’estació de tren, junt amb la residència 
universitària relacionada directament 
amb la ubicació de la universitat i 
l’estació de tren. Un altre hotel al vell mig 
del casc antic de la Geltrú, a la plaça 
dels Lledoners, i un altre hotel a la punta 
Llarga; així com els tres càmpings, un al 
racó de Santa Llúcia, el segon per sobre 
la platja llarga, al marge nord de la via 
del tren i el tercer a el Mas d’en Mata.

Quant als aparcaments, cal fer esment 
que s’ubiquen en zones estratègiques del 
municipi per tal de no fer entrar el cotxe 
dins del casc urbà. Aquest aspecte es 
tracta al capítol de mobilitat d’aquesta 
memòria. 
Les benzineres es relacionen amb 
l’antiga carretera (C-246), just a l’entrada 
del casc urbà des de Cubelles, i altres, 
amb els sectors industrials (amb la ronda 
d’Europa / C-15 com a eix de referència) 
o amb el port. 

Finalment, farem esment dels magatzems, 
que es relacionen directament amb 
els sectors industrials i el port; i de les 
activitats lligades a explotacions agràries, 
com per exemple el celler de Viticultors 
a la carretera de l’Arboç (BV-2115) i les 
bodegues de Jaume Serra, a tocar de 
la C-32, entre el Mas Tapet i el sector 
industrial de la masia d’en Frederic.

Nº (%)
Apartaments i apart-hotels 2 13,33
Càmpings 3 20
Hostals 2 13,333
Hotels 7 46,667
Residències i albergs 1 6,6667

15 0,46

Allotjament 
turístic

Les perruqueries i barberies, és un tipus 
d’activitat molt especial. D’una banda el 
comerç diari relacionat a l’alimentació 
tendeix a aglomerar-se i estendre’s a 
partir d’un pol com és el cas de la plaça 
i el mercat, i tant la restauració i l’oci 
com el comerç periòdic es troben en 
la seva gran majoria vinculats al temps 
lliure i tendeixen a estar concentrats en 
eixos comercials, per facilitar tot d’una 
totes les compres, i punts amb un cert 
atractiu turístic com és el centre històric 
de Vilanova i el port. D’altra banda 
les perruqueries i barberies tendeixen 
a distribuir-se tal i com es mostra a 
l’esquema, de forma homogènia i 
concèntrica, és a dir, a major densitat 
de població vinculada al teixit, major 
densitat de perruqueries.
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! Perruqueries i barberies

Nombre d'activitats / km2

No significatiu

< 150

150 - 500

> 500

Densitat de Kernel 
(nombre d’activitats 
/ km2) del subgrup 
“Serveis personals: 
perruqueries i 
barberies”
Font: Elaboració 
pròpia a partir de 
les dades del grup 
“Indústria, comerç i 
serveis” del Directori 
de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú
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53Resulta de gran interès destacar com 
el comerç diari s’estén des dels dos 
mercats cap a dos eixos més locals. En 
canvi, la rambla Principal és un eix on 
es concentren activitats de comerç 
periòdic, degut al seu especial interès 
a escala comarcal i territorial. A més a 
més, veiem com la restauració i l’oci es 
concentra en aquelles àrees amb un 
cert atractiu pel visitant, com és el centre 
històric, la rambla Principal i el port. Pel 
que fa als serveis professionals, destaquen 
aquells que es col·loquen sobre eixos 
representatius del casc urbà. Quant a 
les activitats industrials o tallers, aquestes 
es troben estratègicament ubicades, 
d’una banda lligades al comerç de 
gran superfície, amb l’extensió Est de la 

C-246a, aposta conjunta amb Sant Pere 
de Ribes i d’altra banda, lligades més a 
la connexió Vilafranca-port de VNG amb 
la C-15, relacionats més amb activitats 
industrials.

Podem concloure com gairebé tots 
els grups d’activitats (a excepció 
de benzineres, activitats lligades a 
l’explotació agrària i allotjament 
turístic) es relacionen amb la densitat 
d’habitatges d’un teixit d’una banda, 
és a dir, amb la seva massa crítica més 
directa, i per l’altra a tot un seguit d’eixos 
o punts d’atracció (com els mercats). 
Tant el quadre com el dibuix adjunt 
resumeixen aquestes característiques.

Concentració d'activitats al  Mercat del Centre estenent-se cap a 
l'avinguda de Francesc Macià

Concentració d'activitats al Mercat de Mar estenent-se cap al carrer 
de la Llibertat

De manera homogènia segons densitat d'habitatges

Eixos comercials: rambla Principal, avinguda de Francesc Macià i 
carrer dels Caputxins

De manera homogènia segons densitat d'habitatges

Atractors com part del casc antic i eixos comercials

Façana portuària

De manera homogènia segons densitat d'habitatges

Sobretot de manera homogènia segons densitat d'habitatges

Alguns en eixos comercials i representatius com avinguda de Francesc 
Macià i carrer dels Caputxins

Activitats industrials lligats amb la connexió Vilafranca del Penedès - 
Port (C-15)

Comerç de gran superficie lligat a la C-246a

Tallers per a vehicles ubicació homogènia segons densitat d'habitatges

Comerç diari

Comerç periòdic

Restauració i oci

Serveis professionals i personals

Tallers
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Les activitats i els 
patrons d’ubicació a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia

7.2. LES ACTIVITATS EN SÒL NO 
URBANITZABLE

Les explotacions agràries

Si ens fi xem en les explotacions agràries, 
es pot comprovar com gairebé tota la 
costa des del Barcelonès i Penedès fi ns 
l’Alt Camp, exceptuant algunes zones 
urbanes, es troba ocupada per cultius de 
secà, essent la  extensió més signifi cativa 
de regadiu la del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, al seu delta.
Segons les dades des la Declaració 
única agrària del 2018, trobem a la 
comarca del Garraf un total de 2.120 
explotacions agràries, amb un total de 
1.649,5 hectàrees, el que fa una mitjana 

de 0,78 ha per explotació. Així mateix, 
gairebé la totalitat (93,45%, 1.541,48 ha) 
és agricultura de secà i només el 6,55% 
(108,02 ha) de regadiu. 
Ara bé, del total de superfície agrària 
dedicada a regadiu, gairebé la meitat 
es troba al municipi de Vilanova (49,70%, 
53,68 ha), i més de la meitat del sòl 
destinat a secà es troba a Sant Pere 
de Ribes (51,65%, 796,24 ha), seguit de 
Vilanova amb el 24,04% (370,57 ha).
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Les explotacions 
agràries a VNG i el 
seu context territorial
Font: Elaboració 
pròpia a partir 
de la Declaració 
única agrària (DUN 
2018), Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de 
la Generalitat de 
Catalunya

Canyelles Cubelles Olivella Sant Pere de 
Ribes Sitges Vilanova i la 

Geltrú

(ha) 0,85 22,61 0,11 24,13 6,64 53,68 108,02

(% total 
Regadiu 

comarca)
0,79 20,93 0,10 22,34 6,15 49,70 100,00

(ha) 47,86 123,12 95,95 796,24 107,75 370,57 1541,48

(% total 
Regadiu 

comarca)
3,10 7,99 6,22 51,65 6,99 24,04 100,00

Regadiu

Secà

6,55

93,45

Gairebé la totalitat de les explotacions 
agràries a Vilanova (87,35%, 370,57 ha) 
estan destinades a cultiu de secà i el 
12.65% (53,68 ha) a regadiu. La superfície 
mitjana de l’explotació agrària de 
regadiu és de 0,57 ha i la de secà de 0,69 
ha.
Les explotacions agràries de regadiu es 
concentren a la part més oriental de 
l’Ortoll, a la sínia de Torre Escardó (lligats 

al torrent de Sant Joan), a la Millera 
(Torrent de Santa Maria), a La Collada-
Els Sis Camins, El Piulard (torrent de 
Sant Joan), a la masia d’en Cabanyes 
(torrents de la Pastera i d’en Parellada), 
el Mas de la Por (torrent del Llimonet), i 
a Santa Magdalena (torrent de la Piera). 
El cultiu majoritari de regadiu és el de 
l’horta en general (56,80%), seguit del 
tomàquet (10,27%) i la carxofa (8,13%).
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56 D’altra banda, gairebé la meitat del cultiu 
de secà està destinat a la vinya (45,96%), 
seguit del guaret (19,17%), l’ordi (16,42%) 
i la civada (7,67%). Al territori vilanoví 
hi trobem dos conjunts edifi cats lligats 
amb la vinya; d’una banda el celler de 
viticultors (cooperativa), a la carretera 
de l’Arboç o BV-2115, just a l’entrada de 
Vilanova, conté una petita agro-botiga. 
D’altra banda es troben les bodegues 
Jaume Serra, entre Mas Tapet i el sector 
industrial de la masia d’en Frederic, 
que tenen una gran visibilitat des de 
l’autopista C-32, dotant al municipi des 
d’un viari de gran rellevància com és 
l’autopista d’una certa identitat vinícola.

Cal tenir en compte que aquestes dades 
mostren un escenari virtual, ja que moltes 
de les fi nques rústiques estan declarades 
però en la pràctica es troben en desús.
El que si és clar, es que Vilanova i la 
Geltrú disposa d’un sòl rústic potencial, 
que cal defensar des del futur POUM, 
tot encoratjant les activitats productives 
del mateix. Aquestes, juntament amb les 
rutes i el patrimoni del territori, són punts 
clau de posada en valor d’un territori 
amb uns valors intrínsecs a fomentar.

Les bodegues 
Jaume Serra i la 
vinya a VNG
Font: Col·lectiu 
CCRS i elaboració 
pròpia a partir 
de la Declaració 
única agrària (DUN 
2018), Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de 
la Generalitat de 
Catalunya i a partir 
de les dades del 
grup “Indústria, 
comerç i serveis” 
del Directori de 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú
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Façana marítima i 
Port de Vilanova i la 
Geltrú
Octubre 2018
Font: “Ben 
Woodbridge”. Street 
View. Google Maps

7.3. LA FAÇANA MARÍTIMA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ: URBANISME 
I ACTIVITAT ECONÒMICA

Tot i que avui no resulta tan evident com 
temps enrere, Vilanova és, i sobre tot ha 
estat una vila agrícola i industrial, i només 
en segon terme “marinera”. Baix a mar, 
o si es vol, la façana marítima, ha estat 
des de sempre i fi ns ara, un assentament 
segregat que tradicionalment ha lluitat 
amb les seves pròpies mans per sortir a la 
llum, per a tenir rellevància a nivell local i 
de vegades, molt més enllà.
A mitjans dels anys 50, a mesura que 
l’economia es recuperava, Vilanova 
va a tornar a ser el centre industrial que 
havia estat i ara amb forces renovades. 
Els empresaris de la comarca reclamaren 
un veritable port que permetés restablir 
les línies marítimes d’exportació 
perdudes i que, al llarg de la Revolució 
Industrial local, havien suposat un evident 
avantatge comparatiu. 
D’altres localitats costaneres havien 
aconseguit, ja a principis del segle XX, 
tenir un veritable port, com Blanes, Sant 
Feliu o Borriana. Curiosament, tots aquest 
han perdut la seva faceta comercial 
(excepte alguns vaixells a Borriana) en 
ser ocupat tot l’espai portuari per els 
pesquers (com es planifi cà en origen) 
i per la marina d’esbarjo. Sant Feliu de 
Guíxols, que és el cas més sagnant, va 
arribar a tenir ferrocarril fi ns el moll (un 
cas ben infreqüent) i línia regular de 
passatgers amb Barcelona, cap el 1921. 

Els darrers vaixells mercants feren escala 
l’any 2002.
A Vilanova el projecte del port es 
revifà defi nitivament l’any 1949, amb 
l’aprovació del projecte, i l’1 de juny 
de 1954 ja va poder amarrar el primer 
vaixell, el “Cala Portals” que va carregar 
ciment cap a Ses Illes. El 1957 l’armador 
local Francisco Gálvez va obrir la primera 
línia regular amb Mallorca amb el “Rada 
de Blanes”, tot fundant una empresa que 
encara avui treballa al Port. 

Havia arribat tard el port?

Segurament no, doncs de fet ha tingut 
tràfi c des de llavors i fi ns i tot, èpoques 
de tràfi c intens, malgrat les diverses crisis i 
novetats tecnològiques que l’han anant 
afectant al llarg d’aquest darrer mig 
segle. Però si que va arribar tard en el 
sentit de que no havia creat una zona 
portuària, industrial i logística, associada. 
I això per que en el moment en que va 
fer falta el port no hi era.
Ni tan sols va poder generar uns accessos 
adients. Ni amb ferrocarril, ni un bon 
accés viari. Quan el port arribà, les traces 
viaries ja eren compromeses, i els espais 
públics i privats que es podrien relacionar 
més directament amb el Port, ocupats 
de manera irreversible. És coneguda la 
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58 qüestió de que no és possible manipular 
càrregues excepcionals ni botar 
embarcacions grans car els diversos ponts 
existents als viaris d’accés limiten , i molt, 
aquest tipus de transport per carretera. 
Però es trobaren d’altres activitats 
industrials, com el desballestament de 
vaixells.
Pel port de Vilanova ha estat una gran 
sort que l’administració dels grans ports 
veïns (Barcelona i Tarragona) quedés en 
mans de autoritats portuàries fortes i força 
independents, ja que això li ha permès, 
dins les seves reduïdes capacitats, 
mantenir un cert nivell de competència 
amb aquests gegants, especialment 
pel que es refereix al tràfi c comercial. 
Si l’administració portuària hagués estat 
única, amb tota probabilitat la part 
comercial hauria estat relegada o fi ns i 
tot, eliminada.
Aquesta qüestió de la gestió “local” 
del port ha estat tema de discussió des 
de fa dècades, i hi ha indicis de que es 
camina, d’alguna forma, cap a aquest 
fi , tot i que el tràfi c comercial a Vilanova 
ha mostrat una contundent voluntat de 
supervivència.
L’any 2001 es va realitzar un estudi força 
detallat del port de Vilanova (Vilanova 
Port 2000) en el qual es posà de relleu la 
notable adaptació del tràfi c (en aquell 
temps inferior al d’avui) i s’especulava 
sobre la continuïtat futura del model.
En aquell moment es van identifi car una 
sèrie d’empreses industrials, que en la 
seva quasi totalitat, generaven tràfi c, 
bàsicament d’exportació. La localització 

d’aquestes dibuixà perfectament l’àmbit 
del rerepaís del port de Vilanova. Per 
una qüestió de pura lògica comercial, el 
comerç s’estén si en temps, li resulta més 
econòmic el viatge. Cal tenir en compte 
que anant a Vilanova s’estalvien les 
aglomeracions de tràfi c pesant que són 
constants en l’accés al port de Barcelona, 
també al de Tarragona. D’altra banda, 
el cost dels serveis eren força inferiors a 
Vilanova (al menys un 35%).
El cas és que les afi rmacions de fa quasi 
vint anys, de que el port continuaria la 
seva activitat comercial mentre aquesta 
fos rentable i mentre existissin indústries en 
el rerepaís defi nit per les infraestructures 
amb capacitat sufi cient, s’ha complert 
i fi ns i tot s’ha quedat curt. I això que 
aquesta idea s’ha vist desafi ada per una 
molt estesa, especialment a Vilanova, 
de que les activitats productives (pesca, 
comerç) deixarien pas, abans o després, 
a la nàutica esportiva i turística en 
general. Però tot i que alguna empresa 
que havia treballat a Vilanova s’ha 
traslladat a l’antiga terminal ZIM del moll 
de Llepant de Barcelona, l’activitat lluny 
d’afl uixar, ha augmentat.
Segons dades de l’any 2017 es van 
manipular més de 400.000 tones de 
mercaderies de tot tipus, i això amb 
un vaixell mig de 2.200 tones, el màxim 
que permet el calat de 7 metres, i que 
difícilment es pot augmentar, donades 
les condicions de la costa.
Es pot doncs afi rmar que el port treballa 
tota la mercaderia de que es capaç. És 
una mica difícil imaginar un augment 

Port de Vilanova i la 
Geltrú
Col·lectiu CCRS
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Port de Palamós
Port que combina 
activitats diverses
Font: Google Maps

del tràfi c mínimament signifi catiu en les 
condicions actuals, i per això te tant de 
mèrit el treball de les empreses del port, 
fent rendible un negoci que exigeix d’un 
coneixement exhaustiu de l’economia 
del Mediterrani i d’una gran capacitat 
d’adaptació.
Així, amb un rerepaís tan reduït, les 
destinacions poden ser moltes, i, 
curiosament, molt similars a les que 
tingué el port en segles anteriors. Entre 
les tradicionals, sobresurt Argelia, que 
en anys de crisis va signifi car uns tràfi cs 
comparativament molt importants, i que 
amb els ports italians signifi quen el destí 
“natural”.
Una superfície operativa de més de 
10.000 m² de esplanades i més de 4.000m² 
de magatzems al costat de las dues línies 
de atracament asseguren un trasllat 
curt de les mercaderies. Al port entra un 
vaixell cada dos dies de mitja, que és una 
freqüència gens menyspreable, donada 
la reduïda capacitat dels molls.
Convé doncs defi nir el paper que pot 
tenir el port comercial a mig i llarg termini, 
un port que era un simple tros de platja 
fi ns a les obres del 1924, i on actualment 
la costa dibuixa una mena de rectangle 
del qual el port és un element més. 
Aquesta voluntat de convertir la línia 
costanera en superfície, té la seva base, 
probablement, en el fet que al construir 
el dic de llevant del port es va trencar el 
fl ux de sorra, de manera que, lentament, 
aquesta es va començar a acumular 
en la que ara es denomina “platja del 
Far”. A l’inici aquesta platja era poc 

freqüentada perquè rebia materials de 
la riera, no sempre nets. Cap a llevant 
hi havia la petita cala de Sant Cristòfol, 
convertida de fet en platja “privada” per 
les torres de la urbanització, alguna de 
les quals tenien (i tenen) escales directes 
des de el jardí.
Habitualment es considera que la 
presencia d’activitats comercials resulta 
confl ictiva per al sector nàutic i turístic, al 
marge de que això tingui base real o no. 
De fet, en el nostre entorn no són gaires 
els ports que, en l’actualitat, combinen 
modalitats diverses d’explotació a una 
mateixa dàrsena. En podríem citar 
Palamós, que te un tràfi c mot escàs, Sant 
Carles (encara menys), o Alcúdia. La 
major part dels antics ports comercials, 
com Sant Feliu de Guíxols, fa temps que 
perderen la batalla del moll comercial 
(cap el 1995 va entrar el darrer vaixell), 
per cedir el pas a la fi ns fa poc pujant 
marina d’esbarjo.
La marina d’esbarjo, tal i com es 
contempla actualment al nostre entorn 
cultural, juga un paper força ambigu 
com a component del paisatge urbà, 
ja que tot i que no aporta un veritable 
valor patrimonial, car la formen quasi 
completament vaixells relativament 
nous, sense interès especial, en canvi 
son valorats pels vianants que creuen, 
amb aquestes vistes, apropar-se no 
ja al mar, ans al mon marítim. El paper 
social d’aquest tipus de vaixells, que són 
sobretot una imatge comprensible d’èxit 
social, li dóna una càrrega simbòlica 
important, tot i que en realitat estigui a 
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60 penes relacionada amb la mar, amb la 
marina.
El barri de “baix a mar” no s’entendria 
sense aquest espai públic que era la 
platja. Vilanova va cuidar molt de les 
seves places i jardins, tot aconseguit 
espais de notable qualitat urbana, alguns 
fi ns i tot s’han mantingut fi ns als temps 
actuals. Però la platja, com tot aquest 
barri, formava part de un altre mon, amb 
les seves pròpies referències.

L’espai turístic, un canvi de paradigma?

L’explosió metropolitana que va patir 
Barcelona arran dels Jocs Olímpics 
(1992) va portar al barri de mar una nova 
mena d’habitant, amb característiques 
ben diferents dels que des de llavors 
arribaren a d’altres barris de la ciutat, 
particularment a San Joan i Molí de 
Vent, on l’abundància d’habitatges 
nous a bon preu i relativament ben 
comunicats va portar a molta gent de 
l’àrea metropolitana de Barcelona que 
no trobava això a la capital.
Els que hi anaren al barri de mar no 
cercaven preus baixos ja que, ans al 
contrari, el fet que fos zona turística 
implicava que no els trobarien. Ans al 
contrari, el que cercaven era una certa 
“vida mediterrània”, especialment 
els que tenien infants petits, que eren 
majoria; una certa bohèmia que va fer 
reviure, puntualment, institucions locals 
com l’antiga escola Montserrat, una 
escola privada de barri profundament 

arrelada al lloc, que va tractar de donar 
servei a aquesta nova classe social. Però 
no va ser l’única mostra de que la prestesa 
oferta d’autenticitat mediterrània no 
era sufi cient. Més sonada ha estat la 
reconversió de l’antic espai industrial de 
la fàbrica Pirelli.
Algunes personalitats culturals 
d’envergadura escolliren Vilanova per 
estiuejar i fi ns i tot per viure-hi. Entre les 
més conegudes el fi lòsof Eugeni d’Ors, o 
el compositor Joan Guinjoan, recentment 
desaparegut.

Es creà, però, un veritable ambient de 
temporada d’estiu?

Es pot considerar que fi ns als anys 50 
aquest existí, però d’ençà la creació 
d’una residència a l’antiga urbanització 
de Sant Cristòfol va tal vegada suposar 
la reorientació de Vilanova cap a un 
tipus de turisme popular, que veié en 
aquesta ciutat, amb una certa imatge 
industrial, un espai més amatent amb 
el seu esperit, que la veïna i sempre 
sofi sticada Sitges, que passà a convertir-
se progressivament, en tot el contrari. La 
tradicional rivalitat entre aquestes dues 
poblacions, que en teoria, tingueren tant 
en comú durant molts anys, es manifesta 
amb una profunda divergència en la 
forma de construir l’espai i fi ns i tot, en 
la manera d’esdevenir ciutats. Així, 
mentre Sitges ha jugat el seu paper fi ns 
a les darreres conseqüències, fi ns el punt 
d’esborrar la seva pròpia personalitat per 

Barri de Sant 
Cristòfol a VNG
Octubre 2018
Font: “Ben 
Woodbridge”. Street 
View. Google Maps
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61una veritable infl ació sostinguda del sòl 
residencial, Vilanova, que d’entrada ja la 
doblava en població, ha jugat el paper 
de residència estival metropolitana, 
seguint el models dels antics pobles situats 
a ponent. Però no ho ha aconseguit del 
tot, probablement per aquest mateix fet, 
que ja era una ciutat pròpiament dita, 
quan va començar aquest moviment.

La façana marítima de Vilanova i La 
Geltrú, just abans de la construcció 
del port, conformava un espai urbà 
extraordinari, però la forma en que s’ha 
desenvolupat ha eliminat gairebé tot 
vestigi patrimonial. El desenvolupament 
físic del port es va produir massa tard, 
en el sentit de que l’espai adjacent ja 
havia estat compromès per activitats 
residencials i turístiques. Això l’ha limitat, 
tant o més que el reduït calat.
Sembla però que un actiu tan fonamental 
com el barri de mar i un port comercial 
pendent de construir el seu futur, poden 
i han de conviure perfectament amb 
activitats d’estiueig i de nàutica.

Afi liiacions a la 
Seguretat Social
Font: Elaboració 
pròpia a partir 
de les dades de 
l’IDESCAT “Afi liacions 
a la Seguretat Social 
segons residència 
padronal de l’afi liat”

La Modernitat arriba a Vilanova pel port, 
potser una mica tard

La construcció d’un port a la platja 
havia estat una demanda històrica dels 
industrials vilanovins, car pels pescadors 
la platja oferia un entorn de treball 
més adequat, amb la varada, a voltes 
mecanitzada, de les barques davant de la 
casa. Ja al dibuix de l’Eixample Gumà, el 
1876 apareix dibuixat, tot i que sense criteris 
tècnics, un port. Més que res, era un desig 
compartit. Els avanços tecnològics als 
vaixells, l’augment de la mida, el vapor o 
els cascos metàl·lics feien necessaris molls 
i dics d’abric que permetessin les labors 
portuàries sense tenir tanta dependència 
de l’estat de la mar, com es tenia a la 
rada oberta. D’altres localitats costaneres 
havien aconseguit, ja a principis del segle 
XX, tenir un veritable port, com Blanes, 
Sant Feliu o Borriana. Curiosament, quasi 
tots aquest han perdut la seva faceta 
comercial (excepte alguns vaixells a 
Borriana), en ser ocupat tot l’espai portuari 
pels pesquers (presents en origen) i per la 
marina d’esbarjo. Sant Feliu de Guíxols, 
que és el cas més sagnant, va arribar 
a tenir ferrocarril fi ns el moll (un cas ben 

infreqüent) i línia regular de passatgers 
amb Barcelona cap el 1921. Tot i així, els 
darrers mercants hi feren escala l’any 
2002.
A la postguerra, a mesura que l’economia 
es recuperava, Vilanova va a tornar a ser 
el centre industrial que havia estat. I ara 
amb forces renovades, els empresaris de 
la comarca reclamaren un veritable port 
que permetés restablir les línies marítimes 
d’exportació perdudes i que, al llarg de la 
Revolució Industrial local, havien suposat 
un evident avantatge comparatiu. 
Aquesta vegada si, les demandes van 
ser escoltades i l’any 1949 es va aprovar 
el projecte defi nitiu. El primer de juny de 
1954 ja va poder amarrar el primer vaixell, 
el “Cala Portals” que va carregar ciment 
(probablement de Els Monjos) cap a ses 
Illes. El 1957 l’armador local Francisco 
Gálvez va obrir la primera línia regular a 
Mallorca amb el “Rada de Blanes”, tot 
fundant una empresa que encara avui hi 
treballa al Port, Estivila.
Vilanova ja tenia el seu port, si bé havia 
perdut a canvi el bo i millor de la platja: 
el tradicional “Trajo de Llevant”. Però del 
moment mateix de la inauguració es va 
plantejar un dubte: havia arribat tard el 
port? Limitat com estava pel calat màxim 
al voltant dels 6 metres, a l’època era un 
port perfectament convencional, si bé els 
vaixells des de llavors evolucionaren molt 
ràpidament. El primer porta-contenidors 
espanyol, el “Carmen del Mar”, data del 
1970. I foren precisament els contenidors 
els que acabaren amb la tradicional 
“càrrega general” i provocaren una 
estricta selecció en els ports de recalada, 
deixant de banda a aquells que no 
podien adaptar-se en condicions als 
nous tràfi cs.18 
Però Vilanova ha tingut tràfi c des de 
llavors i fi ns i tot èpoques de tràfi c intens, 
malgrat les diverses crisis i novetats 
tecnològiques que l’han anant afectant 
al llarg d’aquest darrer mig segle. 
En canvi si que va arribar tard, en el 
sentit de que no havia creat una zona 
portuària, industrial i logística associada. 
I això per que en el moment en que es 
podia haver format o al menys reservat, 
el port no hi era. Ni tan sols es van poder 
generar uns accessos adients, ni amb 

18 Exemple és el Port de Palamós, que va intentar l’any 
1977 mantenir un tràfi c regular de contenidor de les línies 
italianes Merzario, llavors importants, sense aconseguir-ho, 
en no poder acollir vaixells de la mida requerida. 
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62 ferrocarril, ni viaris. Quan el port arribà, les 
traces ja eren compromeses, i els espais 
públics i privats que es podrien relacionar 
més directament amb el Port, estaven 
ocupats de manera irreversible. Així 
per exemple no és possible manipular 
càrregues excepcionals (eòlics), ni botar 
embarcacions grans, car els diversos 
ponts existents a les vies d’accés ho 
impedeixen.19

Però això de cap manera va impedir 
l’activitat portuària, ja que de seguida 
es trobaren d’altres activitats industrials, 
i en particular el desballestament de 
vaixells, que no requerien de grans espais 
annexes. Aquesta activitat es perllongà 
entre 1966 i 1988, quan es va traslladar, 
com a tota Europa, a les platges d’Alang 
(India) per qüestions de rendibilitat.
L’activitat comercial per la seva banda, 
va tenir un cert èxit, degut que a 
Europa el moviment de mercaderies es 
va mantenir al llarg de dècades amb 
vaixells al voltant de 100 metres d’eslora, 
i per tant, amb calats admissibles per 
al port vilanoví. El gran canvi deriva 
de l’aparició dels containers, que han 
arraconat per sempre la tradicional 
càrrega general, quan les bodegues 
s’omplien amb mercaderies de diferents 
carregadors que compartien viatge. 
Però pel contrari, els vaixells noliejats a 
càrrega completa, com por ser ciment 
en sacs procedent d’alguna factoria 
penedesenca, partides de elements 

19 Informació, com d’altres, obtinguda pel geògraf 
vilanoví Tófol Tobal, que ha dedicat bona part del seu 
esforç investigador a qüestions portuàries en general i al 
port de Vilanova en particular. 

metal·lúrgics, granel sòlid com la sal o els 
fertilitzants, o fi ns i tot totxanes, segueixen 
tenint un paper molt important, a tots el 
mars europeus. Fins i tot es pot dir que la 
Mediterrània està poc desenvolupada 
en aquest aspecte, i que hi ha potencial 
per arribar a les densitats d’aquest tipus 
de tràfi cs que es donen, per exemple, al 
mar Bàltic. De fet es força probable que 
la millora progressiva de les economies 
del nord d’Àfrica tingui repercussió 
directa en ports com el de Vilanova, que 
tradicionalment ha comerciat molt amb 
ports algerians.
Per al port de Vilanova ha estat una gran 
sort que l’administració dels grans ports 
veïns (BCN i TGN) quedés en mans de 
autoritats portuàries fortes i independents, 
ja que això li ha permès, dins  la  seva  
reduïda  capacitat,  mantenir  un  cert  
nivell  de  competitivitat  amb  aquests 
gegants,  especialment  pel  que  
es  refereix  al  tràfi c  comercial.  Si  
l’administració  portuària hagués estat  
única,  amb tota  probabilitat la part 
comercial hauria estat relegada o fi ns i 
tot, eliminada. És el que va passar, per 
exemple, amb el port de Sant Feliu de 
Guíxols. Aquesta qüestió de la gestió 
“local” del port ha estat tema de discussió 
des de fa dècades, en particular a 
Vilanova, i hi ha qui veu indicis de que es 
camina, d’alguna forma, cap a aquest 
fi .20

20 Ja a l’any 1998 l’Ajuntament  ja  va  organitzar un  curs 
d’estiu del  Campus Universitari de  la  Mediterrània sobre 
“Ports menors dins l’economia global”, amb la intenció 
d’estudiar casos de ports gestionats per municipis. A tal 
efecte, participà el port de Saint Malo (França) 

Un vaixell petroler 
espera, engalanat, 
l’inici del seu 
d e s b a l l e s t a m e n t 
a la que ara és la 
dàrsena pesquera, 
cap el 1968. El vaixell 
te força més de 100 
metres d’eslora, i 
si be pel calat no 
hi ha problema 
per amarrar-lo en 
aquesta dàrsena, 
per l’eslora la 
maniobra devia 
resultar ben 
complicada.
Font: Targeta postal 
de l’època
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En el moment de la seva inauguració, 
l’assignació de superfícies del port per 
als diferents usos previstos estava clara, 
al menys al despatxos:

• L’activitat principal seria la comercial, 
que per a això s’havia invertit en tan 
costosa infraestructura. Sembla que 
en principi se li adjudicaren les dues 
dàrsenes de llevant, però ben aviat la 
dàrsena interior, amb un calat molt escàs 
i de difícil maniobra, va ser dedicada al 
desballestament, activitat poc exigent 
en aquests aspectes.
• Amb importància creixent, a la pesca 
li correspondria una part molt important 
de la superfície abrigada, així com, i 
sobre tot, una sèrie de magatzems a 
peu de moll, situats llavors com ara al 
moll central.21 Cal pensar que al tenir 
port, els vaixells de pesca van canviar 
dràsticament, ja que ara no tenien que 
estar dissenyats per ser varats a la platja.
• La marina d’esbarjo tenia molt poc pes, 
tot i que no hi mancaren alguns iots de 
mides notables, com els que s’aprecien 
a la postal anterior.

Amb tot, el fet més remarcable en 
aquest moment es que es va mantenir el 
caràcter de la platja com a espai públic 
en relació a les cases, tot i la protecció 
amb pedres que es veu a la imatge aèria. 

21 Actualment anomenat moll de les Xarxaires

Encara que el disseny del port venia 
condicionat pels dos torrents, s’aprecia 
com la petita dàrsena de llevant està 
rebent de fet les sorres del torrent de la 
Pastera, formant una petita platja que 
disminueix el calat i contribueix a inutilitzar 
la dàrsena. Es podria haver mantingut 
d’alguna  forma aquesta platja interior 
com si succeí a Sant Feliu de Guíxols? 
Doncs probablement, si s’hagués fet 
quan aquell, si. Però a mitjans dels 50, 
en plena modernitat, les coses es veien 
d’una manera prou diferent.

El Port Comercial

El tràfi c comercial a Vilanova ha 
mostrat una contundent voluntat de 
supervivència. De fet, l’any 2001 ja es va 
realitzar un estudi força detallat del port 
de Vilanova en el qual es posà de relleu 
la notable capacitat d’adaptació del 
port comercial a les possibilitats del tràfi c 
(llavors inferior al d’avui) i les conclusions 
mostraven confi ança en la continuïtat 
futura del model.22 
En aquell moment es varen identifi car una 
sèrie d’empreses industrials del Penedès 
que generaven tràfi c, bàsicament 
d’exportació. La localització d’aquestes 
dibuixà perfectament l’àmbit del rerepaís 
del Port de Vilanova. Per una qüestió de 
pura lògica comercial, aquest s’estén 
per totes aquelles empreses a les que 
els hi resulti més econòmic el viatge fi ns 
i des de el Port de Vilanova. Cal tenir en 
compte que anant a Vilanova s’estalvien 
les aglomeracions de tràfi c pesant que 
són constants en l’accés al port de 
Barcelona, també al de Tarragona, i les 
elevades tarifes portuàries d’ambdós, 
ja que el cost dels serveis del Port son al 
menys un 35% més baixos.
El cas és que les afi rmacions fetes fa quasi 
vint anys, de que el port continuaria la 
seva activitat comercial mentre aquesta 
fos rentable i mentre existissin indústries en 
el rerepaís defi nit per les infraestructures 
amb capacitat sufi cient, s’ha complert 
i fi ns i tot han quedat curtes. I això que 
s’han vist desafi ades per una altra l’idea 
molt estesa, especialment a Vilanova: 
la de que les activitats productives 
(pesca, comerç) deixarien pas, abans o 
després, a la nàutica d’esbarjo turística 
22 Grup de Geografi a Portuària de l’UB. Vilanova Port 2000. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 2001 
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64 en general. Això no ha estat així, doncs 
tot i que alguna estibadora històrica s’ha 
traslladat a l’antiga i extensa terminal ZIM 
al Moll del Príncep (BCN), l’activitat lluny 
d’afl uixar, ha augmentat.
Així, al 2017, es varen manipular un 
total de 175 vaixells, amb més 400.000 
tones de mercaderies diverses,23  el que 
representaria de mitja un vaixell d’unes 
2.200 tones, que ve a ser el màxim que 
permet el calat de 6 metres reals, i que 
difícilment es pot augmentar donades les 
condicions de la costa. Es podria afi rmar 
fi ns i tot que senzillament el moll treballa 
tota la mercaderia de que és capaç. És 
una mica difícil imaginar un augment 
del tràfi c mínimament signifi catiu en les 
condicions actuals, i per això té mèrit 
el treball de les empreses del port, fent 
rendible un negoci que exigeix d’un 
coneixement exhaustiu de l’economia 
del Mediterrani i d’una bona capacitat 
d’adaptació.
Pot sorprendre que amb un rerepaís 
tan reduït, el foreland del port sigui per 
contra molt estès i també el fet que 
no sigui tan diferent del que tingué en 
segles anteriors. Però és que aquest 
inclou un gran nombre de ports que 
admeten aquest tipus de vaixell i la 
mena de càrregues que es treballen 
aquí. Entre les destinacions tradicionals, 
sobresurt Algèria, que en anys de crisis 
va signifi car uns tràfi cs comparativament 
molt importants, i que junt amb els ports 
italians defi neixen el foreland “natural”.
Cal citar també els diversos intents 
de mantenir línies de passatgers amb 
Mallorca, fi ns i tot amb naus d’alta 
velocitat, essent el més notable el de 
Flebasa, empresa que va operar als anys 
90 una terminal de passatgers al moll 
de Ponent.24  Bona part dels passatgers 
d’aquestes línies eren transportats des de 
Barcelona en autocar.
Actualment la superfície que ocupa el 
moll comercial supera els 10.000 m² de 
esplanades i 4.000 m² de magatzems (o 
tinglados) al peu dels dos molls actius. 
Tot plegat les instal·lacions permeten 
l’arribada d’un vaixell cada dos dies, 
quantitat gens desdenyable, donada la 

23  Segons la consignatària Estivila, ja que no existeixen 
estadístiques ofi cials. 

24 En aquest moll el 8 de gener de 1998 el vaixell de 
bandera noruega “Rana” va desembarcar furtivament 7 
camions amb contraban de tabac, tal vegada el fet més 
sorprenent a la història del port.

reduïda capacitat dels molls. Comparat 
amb la major part de ports de la 
Mediterrània, el de Vilanova es petit 
i té poc trànsit, però si per contra ho 
comparem amb els ports del Bàltic o de 
les Illes Britàniques, aquest seria “un port 
normal”. 

El Port Pesquer

La creació del port, llargament esperada 
pels pescadors, signifi cà un canvi 
important en les característiques dels 
pesquers. Històricament, les barques 
foren dissenyades per a poder ser 
varades a la platja, seguint la tradició dels 
mestres d’aixa, que no requerien plànols 
però si molta habilitat i un coneixement 
transmès al llarg de generacions. Les 
barques, bàsicament “llaguts” amb vela 
llatina, únicament anaven a l’aigua per 
treballar, restant a la platja la major part 
del temps, i especialment a l’hivern. Als 
anys 20 però hi arribaren els “quillats”, 
que són una evolució dels anteriors, 
bastiments de major envergadura 
estructurats sobre una quilla, amb roda 
i codast, i amb molt més puntal i obra 
viva, capaços d’acomodar motors i de 
pescar amb seguretat i a major distància. 
Els quillats, però, tant per la seva 
envergadura, com per la seva estructura 
com pel fet de portar hèlice, donaven 
molta feina a l’hora de varar-los. Hi ha 
fotografi es que mostren un nodrit grup 
d’homes aixecant la proa per tal de 
virar-los, amb grans esforç, sobre la sorra. 
El port estava esdevenint una necessitat 
imperiosa per als pescadors que volien 
modernitzar i ampliar la capacitat de 
la seva industria, i de fet, l’evolució del 
“quillat” va ser la “vaca”, bastiment per 
a la pesca d’arrossegament actualment 
en us i que amb més motiu, donat el 
seu disseny i mides, requereix d’un port. 
El fet és que amb l’arribada dels quillats 
els pescadors abandonaren algunes 
platges, especialment petites cales 
allunyades dels nuclis on ja no resultava 
possible mantenir aquests nous vaixells .
El port també va permetre augmentar 
les dimensions de les “teranyines” o 
barques d’encerclament, dedicades a 
la sardina que actualment tenen fi ns a 24 
m d’eslora i aporten el principal tonatge 
a la llotja local. Aquest tipus de pesca 
té unes connotacions socials important. 
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65Per una banda, requereix de tripulacions 
molt nombroses, comparades amb els 
arrastrers o el d’arts menors. Per l’altra, els 
benefi cis son força més baixos, i en haver 
de repartir-los entre més treballadors, 
doncs la cosa està clara.
Els mariners tradicionals de les llums 
l’han abandonat paulatinament, en 
ocasions fi ns i tot per cercar feina a 
terra. Les tripulacions d’aquest tipus de 
vaixells, a d’altres ports i particularment 
al de Barcelona, han estat considerades 
fi ns i tot com a confl ictives, i es que no 
resulta gens fàcil trobar-ne avui en dia 
professionals disposats a treballar de nit 
en els dures condicions que exigeix la 
mar.
A Vilanova en l’actualitat la pesca 
principal és el seitó i la sardina, per volum 
capturat, que no per guanys. Únicament 
set vaixells mantenen aquesta activitat 
ancestral, que requereix de perícia i 
com s’ha dit, d’abundant ma d’obra. La 
resta de pesquers, els d’arrossegament, 
uns pocs palangrers i els anomenats 
d’arts menors, sobretot “cargoleres”, 
sumen algunes desenes tot i que el 
seu nombre va disminuint, lenta però 
implacablement, any rere any, estant 
cada cop més condicionats per les 
normatives europees. Tret de les llums i 
de les poques barques d’arrossegament, 
que poden portar més tripulació, ocupen 
tan sols una o dues persones per barca. El 
resultat de tot plegat és que la població
veritablement marinera ha quedat 
reduïda a penes a 300 persones, si 
be el seu impacte econòmic és molt 
més signifi catiu, en part per l’oferta 
gastronòmica associada a la pesca 
local, i que va tenir en el enyorat 
restaurant Peixerot el seu principal 
referent, mentre existí. En el seu moment 
de màxim esplendor, vers 1980, foren 
unes 180 embarcacions que donaven 
feina a uns 600 pescadors dels quals 
tan sols un centenar eren considerats 
com “forasters”. 25 I no és aquest un fet 
baladí, ja que l’associació entre una 
llotja vibrant i restaurants (i peixateries) 
d’èxit havia estat un clàssic motor per 
al turisme de costa fi ns no fa gaire 
temps, especialment pel turisme més 
local, seguint un model que sembla, 
està també en decadència. Només 
cal pensar en l’enorme concentració 

25 Segons Garcia, a La vida marinera a Vilanova i la Geltrú

de restaurants teòricament “de peix” 
al Port Olímpic de Barcelona o voltants, 
que mantenen escassa relació amb l 
allotja de Barcelona, en comparació 
amb el que foren els “xiringuitos” de La 
Barceloneta en els seus bons temps. La 
importació massiva de peix hi té molt a 
veure.

El port esportiu, altrament dit “Marina”

La marina d’esbarjo, tal i com es 
contempla actualment al nostre entorn 
cultural, juga un paper força ambigu 
com a component del paisatge urbà, ja 
que tot i que no aporta veritable valor 
semàntic ni patrimonial, car la formen 
quasi sempre vaixells relativament nous, 
fabricats en sèrie, sense cap interès 
especial i molts d’ells sense altre funció 
que l’ostentació, son en canvi molt 
valorats pels passejant que creuen, amb 
aquestes vistes, no ja apropar-se al mar, 
si no a un imaginari “Mon Marítim”.
El paper d’aquest tipus de vaixell, que 
són sobretot una imatge compartida del 
que és l’èxit social, li dona un càrrega 
simbòlica important, tot i que en realitat 
estigui a penes relacionada ni amb la mar 
ni amb la marina. Tanmateix, és el que hi 
ha, és el que entenen la major part dels 
passejants pel moll, aquell mateix espai 
que en el passat fou una veritable plaça 
pública oberta al mar, espai per treballar 
i viure-hi els mariners.
Però les marines, a la costa central 
catalana, presenten un altre problema 
important: el seu foreland. Per justifi car la 
despesa en un vaixell, sempre elevada, 
és imprescindible tenir un ventall de 
destinacions d’interès, com ara cales, 
badies, illes, restaurants a peu de platja 
o ports històrics, i aquestes no són 
abundants aquí. La majoria dels vaixells 
d’una certa portada passen a les Illes o 
a la Côte d’Azur en temporada, mentre 
que les més petits es dediquen a la pesca 
esportiva (cada cop més regulada), o 
a recórrer trams de costa i fondejar, de 
vegades on sigui que no hi hagi onades. 
El cert es que els ports d’aquesta part 
de la costa no mostren massa activitat 
fora de temporada, ni tan sols amb bon 
temps freqüent a l’hivern.
I això que a Vilanova hi havia una llarga 
tradició de nàutica esportiva des del 
1920, especialment pel que fa al patí 
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Esquema de la 
distribució dels 
diferents tipus de 
vaixells de pesca al 
port, l’any 2002. 
Font: Pesca a 
Vilanova

català. Cap el 1945 ja es va formar un 
primer club nàutic,26 i amb la construcció 
del port, el 1956 es va fundar el Club 
Nàutica Vilanova, que partint d’unes 
instal·lacions molt precàries ha arribat als 
800 amarres que té avui i que representen 
la principal ocupació de l’espai d’aigua 
resguardat.
Un altre tipus de marina d’esbarjo és 
l’anomenada de “grans eslores”, a 
més d’altres paraules poc adients com 
“megaiots”. Es tracta d’instal·lacions 
pensades per atendre vaixells de 
plaer de més de 40 metres d’eslora, en 
especial fora de temporada. Es a dir 
per a hivernar, donat que es suposa 
que la temporada la passen als llocs 
tradicionals com ara Eivissa o Portofi no. 
De forma que l’antiga tradició de deixar 
les barques a la sorra fi ns a l’arribada 
del bon temps, torna a Vilanova amb 
una nova versió. I com llavors, es pensa 
que aquestes hivernades generaran 
molta feina per tècnics especialistes en 
motors, pintures, manteniment de cascos 
de fi bra de vidre i d’altres. Fins i tot s’ha 
donat per fet, en diversos moments, que 
es faria necessària una escola tècnica 
especialitzada, una aspiració per altra 
banda antiga, però que mai ha arribat a 
formalitzar-se ni mínimament.27

El primer projecte d’aquest tipus data del 

26 Aleshores integrat a la “Obra Sindical de Educación y 
Descanso“. 

27 La formació nàutica superior ha estat sempre 
a Barcelona, mentre que la Formació Professional, 
l’adequada en aquest cas, es va iniciar a l’antiga 
Universitat Laboral de Tarragona i als anys 90 es va 
traslladar a l’Ametlla de Mar. 

2008 i va ocupar una sector del moll de 
Ponent en desús des que l’abandonaren 
les línies de passatge. Aquest projecte no 
va triomfar i el 2018 el projecte, al mateix 
lloc, va ser reprès aquesta vegada per 
l’empresa britànica Pendennis, rellevant 
en aquest sector. Les expectatives, un 
cop més, son elevades.
A l’extrem oposat el caiacs de mar, 
patins i d’altres artefactes han ocupat 
de nou la sorra però a un indret ben 
diferent, a la platja que va formar 
el dic de ponent, i que ha crescut 
considerablement, fi ns a la creació d’un 
nou espai urbà, l’anomenada “Plaça del 
Trajo de Garbí”.28 En aquest sector han 
esta autoritzades diverses construccions 
lleugeres per als serveis, com el “Club de 
Mar”, curiosament realitzat en fusta vista. 
Val a dir que el caiac de mar també ha 
tingut, i té, una certa rellevància en la 
història marítima local, especialment de 
la ma de l’Alfred Milà.29 

El port com a objecte de desig urbanístic

Per la seva pròpia natura, les tres 
marines mantenen des de sempre una 
convivència difícil pel fet que unes es 
consideren a les altres com molestes 
i incompatibles.30 El tràfi c de camions 

28 Curiós nom per a una “plaça” que representa i signifi ca, 
tot el contrari del que era el trajo 

29  Va desaparèixer en mar durant una travessia en solitari 
entre Formentera i Eivissa, el gener del 2016. 

30 És cert que hi ha vaixells que no pertanyen a cap 
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“tendències actuals” 
de les marines 
mediterrànies, 
amb grans 
espais cimentats, 
vegetació 
decorativa 
estandarditzada, 
pes important dels 
locals d’ambient 
nocturn, etc. 
Font: Projecte 
original

transportant granels sòlids provoca 
molèsties als pescadors, mentre que 
als esportius els resulta desagradable la 
proximitat de les activitats pesqueres i al 
moll comercial no volen passejants pel 
perill que representen.
És molt possible que la confrontació es 
degui més a una certa lluita social” per 
un espai sempre molt escàs que no a 
que en realitat la convivència sigui tan 
difícil, però pel cas és el mateix. Aquesta 
confrontació es repeteix arreu, i ve a 
refl ectir la pugna que, entre les diverses 
activitats econòmiques, es dona a la 
pròpia ciutat.
d’aquestes, en particular els de l’Estat, els científi cs i 
els històrics, però pel que fa a les relacions en aigües 
portuàries aquestes defi neixen bé el problema, que no és 
menor. 

Però, tot recapitulant, l’espai portuari és 
molt escàs, es objecte desig per diverses 
entitats i empreses, la seva gestió depèn 
de la Generalitat, i els diners a invertir, 
que han de ser normalment quantiosos, 
tenen que justifi car-se per un augment 
de l’activitat econòmica que no és gens 
fàcil d’aconseguir. Es poden citar com 
a exemple tres confl ictes recents, algun 
d’ells plenament actiu. 
Primer: Una nova activitat, la construcció 
naval i una “zona logística”
Una part del moll comercial de migjorn 
ha estat ocupada per una petita 
drassana que, a diferència de la majoria 
de les dedicades a les embarcacions 
d’esbarjo, treballen l’acer. Aquest fet 
és molt rellevant, tot i que no ha tingut 
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del que ha succeït amb les instal·lacions 
per a grans eslores. I la veritat, no s’entén 
gaire, sobre tot per que es tracta d’una 
novetat al port, que genera llocs de 
treball especialitzats i que obre una nova 
branca, que només té l’antecedent 
(ben diferent) del desballestament. Però 
tot i així, les noves instal·lacions son vistes 
per alguns com un impediment a les 
activitats comercials.
Per altra banda, el Pla Estratègic del 
Port contempla guanyar al mar fi ns a 5 
hectàrees a la banda oriental del Dic 
Sud, que es veu a la fotografi a anterior, on 
actualment la sorra acumulada forma un 
extens banc de menys de dos metres de 
fondària, un espai marítim artifi cial però 
magnífi c. La facilitat que presentaria per 
a ser reomplert amb runes (com sembla 
ja s’ha fet al passat recent) o similars 
ha fet que aquesta expansió hagi estat 
contemplada des de fa molt, però no 
amb les dimensions dels plans actuals.
En situar la zona logística tan lluny del 
Passeig Marítim el que es pretén un 
cop més, és aïllar una activitat que es 
considera si no molesta, si al menys 
incompatible amb el caràcter turístic que 
es pretén per al port. Desgraciadament i 
com ja hem vist anteriorment, el disposar 
d’una gran zona logística no augmenta 
el calat dels molls i per tant, no farà que 
augmenti ni el nombre ni la mida dels 
vaixells que escalin. Per tant, la zona 
logística serviria més com a magatzem 
que com a un veritable moll, i és sabut 
que mantenir magatzems a tocar dels 
molls resulta tan car per al contribuent 
com innecessari.31

Segon: La Plaça del Port
Ja s’ha explicat que la zona de contacte 
del passeig amb el port ha estat la més 
transformada a les darreres dècades. 
De fet, el contacte dels vianants, quan 
no dels automòbils, amb els amarradors 
dels vaixells d’esbarjo, quasi tots petits 
en aquest sector, ha tingut de sempre el 
seu punt de confl icte en tant que genera 
problemes de seguretat i sobretot 
de privacitat per als propietaris. El 
manteniment d’un vaixell, i encara més si 
es tracta d’un veler, és una activitat molt 
important per als afeccionats, que sovint 

31  Aquest problema s’ha donat, a una escala molt 
més gran, a l’anomenada ”bombolla portuària”, essent 
la nova dàrsena del port del Musel a Gijón el cas més 
conegut. 

ocupa més temps que no pas la pròpia 
navegació, i no resulta gens còmode 
ni interessant fer-ho ”al carrer”. Per no 
parlar de la seguretat, que implica la 
presència de tanques o reixes, amb gran 
impacte visual i que han estat presents 
fi ns fa poc. De fet, aquest problema, i les 
seves possibles solucions va ser tractat 
ja a la Universitat d’Estiu, on un directiu 
del Port de Saint Malo, un dels pocs que 
tenien una problemàtica a tres bandes 
similar a la de Vilanova i és regentat per 
un òrgan local, va afi rmar que “això ja no 
era un problema en l’actualitat” gràcies 
a les tecnologies de seguretat.
Al llarg de al menys, quinze anys, 
l’ajuntament i la Generalitat han 
proposat diverses iniciatives per a la 
“Plaça del Port” que no quallaren, 
amb un concurs d’idees al 2001 i un 
altre al 2015. L’opció que va guanyar 
per votació, l’anomenada “Voramar”, 
resulta ben interessant per que tal i com 
s’explicà a les al·legacions al projecte, el 
que es pretenia és que la plaça no donés 
la impressió de ser una gran explanada 
buida, per a la qual cosa es proposava 
dividir-la en diagonal i aixecar un edifi ci 
baix perpendicular a la línia de costa. 
I és curiós per que fi nalment, el resultat 
ha estat ben al contrari, una gran 
explanada (>10.000m²) gairebé buida, 
amb unes poques plantes autòctones 
i les inevitables palmeres. Un espai que, 
de nou, té poc o res a veure amb la 
mar, ni amb el port, i que s’utilitza per a 
usos variats. Tal i com alguna autoritat 
va dir a la inauguració, la plaça és una 
fi nestra oberta, però no al mar, si no al 
port esportiu on, la veritat, no hi ha gaire 
cosa a veure.
Tercer: Les grans eslores i la “Plaça del 
Trajo de Garbí”
Com el seu propi nom indica, les grans 
eslores estan reservades (com els grans 
vins) per a uns pocs privilegiats. Aquestes 
elits en realitat, i com és normal, se senten 
més atretes per les temporades als hot 
spots turístics que no per la navegació 
pròpiament dita, i en aquests context el 
fet que tinguin base a Vilanova, que no 
és cap hot spot, no només no implica, 
sinó que exclou, que els propietaris passin 
en realitat una part signifi cativa del seu 
temps de vacances a la Vila.
Tot i així, la nova Marina de luxe és 
d’esperar que tindrà força activitat, i se 
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i construccions 
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recentment al port. 
Font: S y M Naval

situa molt a prop de la nova Plaça, un 
espai dissenyat per a l’oci diürn i, sobre 
tot nocturn, que té com a principal 
recurs la vista del nucli des del mar, una 
circumstancia ben inusual. A més s’hi 
arriba per l’anomenada Rambla del Port, 
que no té en realitat cap caràcter de 
rambla, si no que es tracta a penes d’un 
dic urbanitzat que té més de portuari 
que d’urbà i que a ple sol a l’estiu, resulta 
incòmode a peu, i on el mar s’insinua més 
que es veu. És cert que està pensat per 
l’automòbil, amb l’extens aparcament 
que manté i el privat que existeix a 
l’extrem, i això a una platja és sempre un 
punt important.
Però també està clar que com més 
propera és la relació de bars i restaurants 
amb la marina, més gran és el 

distanciament amb la tradició marinera 
local. Els locals s’apropen més a una 
hamburgueseria que no a un bar de 
pescadors, en consonància amb el que 
succeeix amb armadors, vaixells i també, 
tripulacions. Tot i així, en aquest cas no 
es pot parlar d’un veritable confl icte, ja 
que la Marina té més força simbòlica i 
més potencial econòmic, que qualsevol 
altra activitat, i potser acabarà imposant 
la seva forma de viure el mar.
No es pot deixar de referenciar al 
local que culmina la Rambla del Port, 
actualment anomenat “La Daurada” 
i que voldria ser una extensió dels 
tradicionals i excel·lents restaurants de 
peix del Passeig. Del fet que aconsegueixi 
o no un a bona acceptació en cada 
moment, pot dependre en bona mesura 

Render d’uns dels 
projectes per a la 
Plaça del Port, nou 
espai urbà. 
Font: el mateix 
projecte
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la imatge de tota la zona, ja que la seva 
localització, tapant el paisatge des de 
l’aparcament vers la ciutat, mentre ho 
obre a les seves taules, implica una forta 
responsabilitat per als gestors.
Quart: El port pesquer
Tradicionalment passejants i desocupats 
ajudaven a varar les barques a la sorra 
i rebien a canvi un grapat de peixos.32  
Avui les barques ja no varen, però la seva 
arribada y la descàrrega del peix cap 
a la llotja segueix essent una atracció 
turística important, especialment a l’estiu. 
Certament, ho és més a la subhasta de la 
tarda que no la del peix blau al matí, però 
en qualsevol cas de vegades representa 
un problema per als pescadors el tenir 
tot de curiosos al moll, entorpint les 
operacions. El tema ve de lluny, en aquest 
i a d’altres ports, car l’espectacle ho és 
de debò, especialment per la varietat de 
les espècies capturades, més que no pas 
per la quantitat. Cal pensar que la llotja 
ocupa, encertadament, el veritable lloc 
central del Port, i que resulta impossible 
aplicar els codis de seguretat portuaris, i 
de fet, l’accés no està en realitat gens 
restringit.33 

32 Informació rebuda de fi lls dels que, sense ser-hi mariners, 
hi col·laboraven habitualment a la platja de Sitges, i 
segurament això també succeïa a Vilanova, però no tinc 
constància directa 

33 Codi ISPS, International Ships and Port Facilities Code, 
elaborat per IMO i aplicable a tots els ports amb tràfi c 
internacional. 

La façana marítima avui

A més de portar la modernitat a la façana 
costera de Vilanova, el port també la va 
alterar físicament, i molt. A diferència del 
que ha succeït a la major part de ports, 
que amb els seus espigons han tallat el 
fl ux de sorra i han afavorit els processos 
d’erosió costanera, a Vilanova el port a 
generat una enorme deposició de sorres 
tant a llevant com a ponent, i fi ns i tot a 
la banda de migjorn, de tal manera que 
com li agradava d’explicar a l’alcalde 
Casanoves36, actualment la costa 
dibuixa una mena de paral·lelepípede 
que es recolza al Passeig Marítim i del 
qual el port n’és un element més.34  I 
certament, el Passeig segueix sent l’ànima 
de la platja, com ho ha sigut sempre des 
de que de manera gairebé espontània, 
es va formar com a via urbana, espai de 
treball i espai públic a un mateix temps. 
Els afegits posteriors, com les palmeres 
o els vials asfaltats, certament el feren 
més fàcil de reconèixer pels forasters, i 
augmentaren la seva càrrega simbòlica, 
però també incrementaren el seu paper 
d’espai públic i artèria principal, que cal 
no oblidar.
A mesura que el procés espontani 
convertia el que era una línia costera 
en una extensa superfície, la ciutat 
sentia la necessitat d’ocupar-la, de 
donar utilitat al nou terreny guanyant al 
mar, transformant o desplaçant diverses 
activitats per tal d’aprofi tar les noves 

34 Així li ho va explicar al llavors alcalde de San Sebastián, 
Elorza, segons va recollir el Diari de Vilanova 

Exemple del tipus 
de paisatge que 
busques els nous 
locals de la Rambla 
del Port, que com 
la seva cuina, 
representen un 
trencament total 
amb la tradició 
marinera local. 
Font: web del propi 
establiment
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possible.
Així per exemple quan el port era nou 
(vers 1968), la platja de la Farola era 
poc freqüentada per que rebia les 
aportacions de les rieres (no sempre 
netes), com havia succeït històricament. 
Més cap a llevant hi havia la Platja dels 
Frares, d’aigües cristal·lines, que fou un 
espai gairebé exclusiu per a les torres 
de la urbanització, alguna de les quals 
tenien (i tenen) fi ns i tot escales directes 
des del jardí, fi ns que va arribar la 
Residència Sindical i va passar a ser una 
platja “popular”.
Tota aquesta extensió està ocupada 
actualment per una enorme platja, que 
arriba a tenir 300 metres d’amplada, que 
ha aïllat del mar l’antiga urbanització i fi ns 
i tot el Far i que durant l’estiu es convertia 
en un immens aparcament amb accés 
directe a una platja, que tot i essent 
artifi cial, encara conservava un cert 
regust d’espai salvatge en comparació a 
les platges urbanes del centre. La facilitat 
d’aparcament la va convertir en una 
platja metropolitana de gran capacitat. 
Però el 2018, una intervenció de l’Estat 
va capgirar la situació, tot protegint un 
sector del sorral amb les típiques tanques 
i espècies de colonització dunar.
Cap al llevant la costa es presenta 
rocallosa, amb el típic penya-segat 
d’escassa altura propi de bona part de 
les Costes de Garraf, que mantenen la 
seva imatge precisament pel fet que 
s’han mantingut gairebé inalterades. 
A la Punta Llarga la cèlebre Masia dels 

Colls, després Casa del Mar es manté 
gairebé inalterada ajudada pel fet que 
la propietat no ha canviat de mans 
en set dècades, a diferència del que 
succeeix als boscos dels Colls, termes de 
Sant Pere de Ribes i Sitges, que han viscut 
un enorme increment del sol edifi cat ja al 
segle XXI.
Però tornem cap a ponent, al veritable 
paral·lelepípede, format entre la Plaça 
del Trajo, el dic de Ponent, la gran 
platja i el tómbol artifi cial que arriba a 
l’escullera on s’aixeca l’escultura de 
“Pasifae”, popularment coneguda com 
la Vaca. Aquesta típica estructura de 
dics per retenir la sorra i formar platges 
el·líptiques està molt bé vista en planta, 
però per raons evidents (l’accés a ple 
sol) no gaudeix de l’estima dels visitants 
tant com la tradicional i sobre ocupada 
platja lineal tradicional. Tenim l’exemple 
més proper a Sitges, on el manteniment 
de l’estructura tradicional de la platja ha 
estat una opció pensada per reforçar el 
seu caràcter elitista, que a VNG no s’ha 
plantejat mai, ans al contrari.
A la antiga zona de luxe de Ribes 
Roges és a on la platja ha crescut més, 
sobrepassant de llarg els 250 metres de 
sorral. Recordem una de les imatges 
dels anys vint on es veu als banyistes 
pràcticament a la porta d’una torre 
modernista, per veure com actualment 
en planta es poden distingir tres franges 
d’ocupació en el triangle de sorra que 
es recolza al dic. El més antic, als anys 
70 era ja prou gran com per localitzar 
una piscina pública, prop de l’antiga 

Fotomuntatge 
d’una imatge del 
vol americà de 
1956 (en blanc i 
negre) superposat 
a una imatge 
actual (en color), 
on es pot apreciar 
perfectament la 
magnitud dels 
canvis provocats pel 
port, La superfície 
guanyada, si 
incloem la superfície 
d’aigua abrigada 
avui “parcel·lada”, 
és més extensa que 
l’eixample Gumà. 
Font: IGN i muntatge 
d l’autor.
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72 torre carlina que va albergar un local 
i avui convertida en museu Guinovart. 
Aquesta piscina fou durant uns anys un 
referent de la modernitat a la platja, 
com ho havien estat abans el banys, i 
el seu enderrocament ha estat també 
interpretat com un triomf dels nous temps. 
També hi va haver lloc per a unes pistes 
esportives, que es conserven, i una petita 
fi ra permanent desapareguda cap a 
l’any 2000. Avui l’ocupen un senzill parc, 
un aparcament al solar de la piscina i un 
traçat ferroviari en miniatura que és, de 
fet, la principal referència simbòlica de 
les Ribes Roges d’avui.
La segona franja, més moderna, està 
ocupada per un espai dunar espontani, 
que es manté verd gràcies sens dubte 
a canvis en la capa freàtica induïts per 
l’avanç i consolidació de la sorra. De fet 
el torrent de Sant Joan o de la Ramusa, 
que aquí desemboca, conforma, amb 
la platja adossada al dic, l’espai més 
interessant i amb és potencial de tota 
la platja. L’escullera el protegeix de la 
mar, excepte quan hi ha garbí. És molt 
ampla, té un fàcil accés i al mateix 
temps, manté un aspecte molt natural, 
amb els seus petits aiguamolls temporals. 
Com ja s’ha indicat en parlar del port, 
per les activitats nàutiques més lleugeres 
és un espai sense competència, tan sols 
comparable a l’afamada “Punta” de 
Sitges.
La tercera franja seria la platja de sorra 
pròpiament dita, que té una amplada 
tan considerable en aquest punt com per 
alienar-la del passeig i fer-li perdre una 
part substancial del seu teòric atractiu. 
A banda i banda de Pasifae l’enorme 
platja resulta molt peculiar en el context 
del Penedès. Tal vegada el seu principal 
atractiu sigui la possibilitat de mantenir 
activitats nocturnes sense impactar en 
els veïns.
La platja termina curiosament al 
jaciment de l’Adarró, que junt amb 
d’altres problemàtiques, ha ajudat a 
mantenir sense edifi cacions diverses 
parcel·les a Ribes Roges. De fet, una 
part de les construccions d’aquest sector 
son dels anys 70 i 80 i no acompleixen 
els estàndards actuals, en particular 
aquelles que donen directament a la 
platja. Aquestes es barregen amb grans 
xalets històrics, i en particular el del Nin, 
que implica un tall en la continuïtat de la 
façana, malgrat que ara estigui mitigat 

per unes escales. La platja ofi cialment 
de l’Aiguadolça (això és, que amaga 
una surgència submarina d’aigua 
dolça procedent dels relleus contigus) 
i popularment del xiringuito Miramar 
constitueix el clímax simbòlic d’una part 
de la façana marcada pels contrastos, 
la manca d’imatge unitària i fi ns i tot, pel 
seu caràcter marginal.
El racó de santa Llúcia, un típic 
enclavament historicista dels anys 70, no 
aporta qualitat sinó sensació de caos. La 
seva sola presència es ja sorprenent.
Cap a Garbí el tram de costa és, avui 
dia, el més singular de Barcelona en tant 
que manté camps cultivats a tocar de la 
mar, protegits únicament per la via fèrria. 
Un fet realment sorprenent, més si es té 
en compte que per la banda interior els 
camps donen directament a la carretera 
general.
A l’extrem occidental del terme, la Platja 
Llarga constitueix un cas especial dins la 
costa del Penedès. Requalifi cada la petita 
maresma, que encara es conserva, com 
a sòl urbanitzable, va ser motiu de litigis 
durant dècades. Un dels últims intents 
per urbanitzar-la fou protagonitzat per 
un projecte que tenia el seu interès, però 
els temps ja no eren propicis per a aquest 
tipus de transformació, de manera que 
a base de permutes i pactes, ha quedat 
com a sòl no urbanitzable, tot i que com 
que no té un veritable accés, doncs, 
passarà a formar part del terreny que 
s’estén a ponent de la ciutat i que ha 
quedat paralitzat de tota activitat des 
de fa dues dècades.
Existeix, per últim, un petit tram de costa 
encara vilanovina però físicament 
integrada al nucli de la platja de Cubelles, 
anomenat tradicionalment “Ibersol” i 
últimament “El Prat” per la seva relació 
immediata amb aquest espai costaner. 
És aquest un típic espai urbà del Penedès 
marítim, amb blocs de cinc alçades i un 
minso passeig marítim de ciment que 
no té altre atractiu que el seu contacte 
directe amb una platja defensada per 
espigons.

Vilanova i la Geltrú, destinació turística?

Per crear un espai turístic és necessari 
un relat i preferiblement, personalitats 
que ho relatin. El millor exemple ho 
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73tindrien ben a prop, a Sitges, amb el relat 
creat per Rusiñol i que va ser continuat 
per d’altres fi gures de la cultura fi ns a 
consolidar una imatge potent a nivell 
internacional. A Vilanova no ha estat 
aquest el cas, malgrat que moltes fi gures 
destacades de la cultura l’escolliren per 
estiuejar o fi ns i tot per viure-hi, com el 
fi lòsof Eugeni d’Ors, o el compositor Joan 
Guinjoan, recentment desaparegut.
Ja hem vist com a principis del segle 
XX es va arribar a crear un veritable 
ambient de temporada d’estiu, que va 
a arribar a comptar amb uns banys, tot 
i que no va acabar de cristal·litzar car 
no es crearen hotels. A més, la creació 
d’una residència sindical a l’antiga 
urbanització de luxe de Sant Cristòfol va 
tal vegada reorientar la vila cap a un 
tipus de turisme popular, fi ns i tot obrer, 
que veié en aquesta ciutat industrial 
ella mateixa, un espai més acord amb 
el seu esperit que a la veïna i sempre 
sofi sticada Sitges, que s’havia convertit 
progressivament en tot el contrari.35  
La tradicional rivalitat entre aquestes 
dues poblacions que tingueren molt en 
comú durant molt d’anys, es manifestà 
amb una profunda divergència en la 
forma de construir l’espai i fi ns i tot, en la 
manera d’esdevenir ciutats. Així, mentre 
Sitges ha jugat el seu paper elitista fi ns a 
les darreres conseqüències, fi ns el punt 
d’esborrar la seva pròpia personalitat 
per una veritable infl ació sostinguda del 
sòl residencial (pretesament) de luxe, 

35  Aquesta sembla haver estat la idea de l’alcalde Antoni 
Ferrer Pi, que ocupà el càrrec entre 1946 i 1969. 

Vilanova, que d’entrada ja la doblava 
en població, ha volgut jugar el paper de 
residència estival metropolitana, seguint 
el models dels antics poblets situats a 
ponent. Però tampoc se’n ha en sortit 
amb això, probablement pel mateix fet 
de que ja era una ciutat pròpiament dita 
quan va començar aquest moviment.
El barri de “Baix a mar” no s’entenia sense 
aquest espai públic que era la platja i que 
queia fora del control de les normatives 
municipals. Vilanova va cuidar molt de 
les seves places i jardins, tot aconseguint 
espais de notable qualitat urbana, 
alguns mantinguts fi ns als temps actuals. 
Però la platja era una altra història, i va 
costar molt de fer-la entrar dins l’ordre 
urbà. La platja i el barri formaven part 
d’un altre mon, i tenien les seves pròpies 
referències. No fa gaires anys la gent gran 
del barri recordava quan per anar a “la 
Vila”, caminaven descalços, com solien 
anar sempre, fi ns a les vies del tren i en 
creuar-les es calçaven les espardenyes. 
La barrera social que marcava la via ha 
estat present fi ns fa ben poc temps, si és 
que no ho està encara. Algunes famílies 
vilanovines de llinatge passaven la 
temporada d’estiu a uns pocs centenars 
de metres de casa seva, però a l’altra 
banda de la via, al barri de Ribes Roges, 
on era possible conviure (fi ns a cert punt) 
amb els senyors de Barcelona.
Aquests barris litorals com hem vist, eren 
molt més pescadors i industrials que no 
pas turístics, tot i que amb el pas dels anys 
una part dels habitatges van començar 
a ser també de temporada.

La platja de Ribes 
Roges el 1967 en 
el seu moment de 
màxim apogeu 
turístic, un cop ja 
fi nalitzat el port. 
S’observa que 
depassa de llarg 
els 100 metres 
d’amplada, i que 
aquesta nova 
superfície és 
utilitzada com 
aparcament . Al 
darrera de la Torre 
Carlina, s’observa la 
primitiva localització 
del Restaurant 
Peixerot, en la que 
llavors era la part 
privilegiada del 
Passeig. 
Font: postal de 
l’època
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74 En particular, la construcció de l’edifi ci 
“Cossetània” el 1965, al fi nal de les cases 
de pescadors i front al port, va marcar un 
abans i un després. El preu i la quantitat 
d’apartaments, desconeguda abans a 
la Platja, van fer que moltes persones es 
plantegessin de convertir-se ells també 
en propietaris d’un pis a la vora el mar. 
Curiosament, aquest edifi ci de dotze 
plantes, que és símbol i memòria del 
“desarrollisme” dels anys seixanta, està 
avui protegit com a bé patrimonial.36 El 
ponent del Barri de Mar, Ribes Roges, es 
va anar omplint molt lentament d’edifi cis 
d’apartaments d’estiueig, ocupant el 
que havien estat camps. Ha quedat per 
a la memòria el productiu melonar que hi 
creixia on ara és la “plaça del canó” (avui 
del Consolat de Mar). Però en general, 
les construccions creixeren lentament 
i seguint un model similar al de la resta 
de poblacions de la costa penedesenca 
però amb una menor densitat.
L’explosió metropolitana que va patir 
Barcelona arran dels Jocs Olímpics 
(1992) va portar a Baix a Mar a una nova 
mena d’habitant, amb característiques 
ben diferents dels que a la mateixa 
època i en grans quantitats, estaven 
arribant a d’altres barris de la ciutat 
com a San Joan o Molí de Vent, on 
l’abundància d’habitatges nous a bon 
preu i relativament ben comunicats va 
portar a molta gent de l’AMB que ja 
no els trobava a l’àrea central. Vegis al 
respecte el creixement demogràfi c entre 
1992 i 2009, quan va esclatar la crisi.
Els que hi anaren al Barri de Mar no 
cercaven preus baixos ja que, ans al 
contrari, el fet que d’alguna manera 
fos zona turística implicava que no els 
trobarien. Ans al contrari, el que cercaven 
era una certa forma de vida mediterrània 
i vagament rural, especialment els que 
tenien infants petits, que eren majoritaris. 
Una certa bohèmia que va fer reverdir 
puntualment, institucions locals com ara 
l’antiga escola Montserrat, una escola 
privada de barri profundament arrelada 
al lloc que va tractar de donar servei 
a aquesta nova classe social per bé 
que va desaparèixer en circumstàncies 
lamentables.37 Però no va ser l’única 

36 Tal vegada per que és obra de Josep Maria Pericas i 
Soler, arquitecte municipal de Vilanova i fi ll del conegut 
arquitecte noucentista Josep Maria Pericas i Morros. 

37 El curs 2002/03 va ser el darrer, deixant un bon grup 

d’alumnes temporalment sense col·legi. 

mostra de que la prestesa oferta 
d’autenticitat mediterrània no quallava. 
Més sonada ha estat la reconversió 
de l’antic espai industrial de la fàbrica 
Pirelli en habitatges. Iniciat el procés en 
el pitjor moment possible per l’esclat de 
la bombolla immobiliària, es va basar 
l’oferta en una imaginària primera línia 
de mar, que no era tal, i en la proximitat 
al ferrocarril, a la platja, al port, al centre 
urbà i en general, en la no dependència 
del automòbil. Però la realitat no era 
exactament aquesta, i els preus en canvi 
si que eren propis d’un enclavament 
turístic.
Però això va ser el fi nal d’una 
transformació que s’havia engegat 
temps enrere. 
Si quan es va enderrocar l’anomenada 
Fàbrica de Mar s’edifi caren uns blocs 
amb poca qualitat arquitectònica, amb 
força densitat i en qualsevol cas, molt 
allunyats de l’estètica local, aquests 
pisos en pocs casos van ser ocupats per 
estiuejants temporals, i si per habitants 
del barri o que hi treballaven al barri 
(Pirelli) i que fi ns a aleshores no tenien 
gaire oferta de pisos nous. Per contra, 
les antigues cases obreres de la mateixa 
fàbrica, que semblen ideals per a la vida 
mediterrània amb les seves dues plantes 
de sostres alts per a l’estiu, romanen en 
un estat proper a la marginalitat, malgrat 
la seva privilegiada situació.
Fets com aquest ens poden fer entendre 
per què quan arribà el moment 
d’enderrocar la centenària factoria 
Pirelli (vers el 2002), els polítics de tots els 
colors es mostraren units en públic per 
deixar clar que la fàbrica suposava un 
malbaratament de l’espai més valuós de 
la Vila, i que la ciutat el que demanava 
allà eren habitatges, amb vocació 
mediterrània, aptes per a viure-hi tot 
l’any i d’alt nivell. Amb aquesta idea 
consensuada es va convocar un concurs 
i en va resultar guanyadora una proposta 
que era molt pròpia d’un nou espai 
mediterrani imaginat, que tenia més 
vocació residencial que turística, que 
cobria tot el que s’esperava, però que 
es va trobar amb dos obstacles: la poca 
autenticitat de l’espai que l’envolta, que 
és massa turístic per a ser residencial 
(preus massa elevats) i massa residencial 
per a ser turístic (segona línia de mar, 
aïllament social respecte al barri original) 
i a sobre, l’explosió de la bombolla 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Les activitats econòmiques

75immobiliària. Pel moment, una bona 
part de l’espai Pirelli original ha quedat 
buit i el seu futur depèn, òbviament, de 
la consolidació de la imatge turística del 
nou barri, ja que per al moment no hi ha 
demanda sufi cient per al residencial.

La façana marítima: vocacions i 
propostes

Per tal d’atribuir una certa vocació 
territorial que determinaria l’orientació 
de les propostes d’actuació, hem dividit 
la façana marítima en una sèrie de trams 
amb una certa homogeneïtat. De llevant 
a ponent serien:

Els Colls
Resulta sorprenent el bon estat de 
conservació paisatgístic d’aquest indret, 
i més tenint en compte com d’altres 
espais més valuosos i millor conservats 
han estat alterats de forma sistemàtica en 
anys recents, particularment la Cala de 
la Mora i el Far de Torredembarra (Camp 
de Tarragona). Però a més es dóna la 
circumstància que en aquest sector el 
paisatge té tant de valor natural com 
patrimonial, carregat de signifi cat com 
està per l’extraordinària obra ferroviària 
dels túnels del Garraf, que trencaren 
l’aïllament de la Vila per terra tot 
transformant completament el paisatge. 
Transcorregut un segle sense cap altra 
intervenció que la trinxera excavada a 
pic i pala a la roca el 1881, acabada ja la 
tercera guerra carlina, les difi cultats que 
la obra va enfrontar segueixen paleses al 
mateix lloc, amb el mateix entorn. A sobre 
el túnel, i ja trepitjant el límit amb Ribes, 
la “Casa del Mar” continua mostrant un 
aspecte similar a l’original, tot reforçant el 
caràcter patrimonial d’aquest racó, junt 
amb el búnquer que pretenia controlar 
la desapareguda Platja dels Frares, un 
testimoni de la Postguerra que resta 
encara, silenciós, sobre el rocam.
Al fi nal de la platja del Far han crescut 
algunes cases, fi ns les que s’ha dut 
d’accés convencional asfaltat fa no 
massa anys, malgrat que el tràfi c és tan 
escàs que amb sorra compactada ja 
n’hi hauria prou. És una mostra clara de 
la voluntat amb la que es vol entendre 
l’espai, que per altra banda ha guanyat 
molta popularitat en els darrers temps, 

passant de ser-hi un destí de pescadors 
a estar força freqüentat per caminants 
que sovint, s’arriben fi ns a Sitges. La 
campanya “Salvem els Colls”, l’any 
2001, va tenir a veure ambla visualització 
pública d’aquestes pinedes.

Platja del Far, Sant Cristòfol
La vocació noucentista de la ja 
centenària urbanització és tan forta que 
fi ns i tot resulta difícil imaginar qualsevol 
canvi, tret dels que ja ha sofert, i que es 
limiten a algunes piscines, l’ocupació de 
la fi nca que restava buida fi ns a la via i 
sobre tot, la presència de turistes primer 
i d’acollits en l’actualitat al darrer xalet, 
“Molí de Mar” de moment. Les difi cultats 
que ha trobat l’Administració per a 
gestionar de forma coherent aquest 
extraordinari edifi ci tenen més a veure 
amb la seva localització, que limita 
l’accés rodat, que amb la seva natura.
Per contra, molt més engrescadora 
resulta la gestió d’un espai molt extens i 
de recent creació, com és la Platja de 
Far. Antigament la riera de La Pastera 
en arribar al mar creava un sorral que a 
dures penes es podia considerar platja. 
Un lloc certament poc atractiu on es 
dipositaven restes portats pels aiguats i 
sovint assenyalat per la típica pudor de 
l’aigua estancada. Mantenia aquest 
caràcter tètric encara en temps històrics, 
com ho descriu d’Ors.38

Amb la construcció del dic de Llevant, 
la sorra es va començar a dipositar 
lentament als peus del rocam, i cap 
a l’any 1980 ja havia arribat a l’antiga 
Platja dels Frares, fi ns que la va absorbir 
i allunyar de la línia de costa gairebé 
200 metres. L’antiga privacitat burgesa 
s’havia perdut per sempre i la ex-cala es 
convertí en un racó canalla, amagat de 
mirades inoportunes.
Quan el sorral es va estabilitzar, es 
convertí en una platja molt freqüentada, 
sobre tot per que era casi la única a la 
comarca a la que es podia accedir en 
automòbil i aparcar sense problemes... i 
sense pagar. La pols i les aglomeracions 
foren la constants al llarg de dècades, 
però en realitat la seva situació feia que 
això, en realitat, no molestés a ningú. 
Simplement atreia un altre tipus de 
38 Fa una cruel descripció a “El diablo”, dins de Crónicas 
de la Ermita 
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76 banyistes. És cert que la imatge potser no 
era la més moderna i paisatgísticament 
adequada, i també que l’aparcament 
estava fora d’ordenament, però també 
ho és que la platja era en extrem popular. 
Però tot això va canviar de cop i volta.
El juny de 2018 es van presentar 
unes esmenes als PGE per dotar de 
fi nançament a una sèrie d’actuacions 
a la Zona Marítimo-Terrestre, que com 
és sabut és competència exclusiva de 
l’Estat.39 Al marge del peculiar moment 
polític en que es van produir, sobta la 
concentració d’esforços a la Façana 
Litoral de Vilanova. En concret, a la Platja 
del Far es demanaven unes quantitats no 
massa importants per a la restauració del 
Molí de Mar i la millora dels accessos a la 
platja. Curiosament, aquesta demanda 
d’accessibilitat estava, ja en aquell 
moment, superada pels fets, ja que el 
Ministeri de Foment havia iniciat una 
actuació per “re-naturalitzar la platja del 
Far”, fi ns i tot s’anunciava la creació de 
dunes.
Té sentit re-naturalitzar una platja 
completament artifi cial? Bé, és una 
qüestió exclusivament d’imatge, i ja hem 
vist que Vilanova està força necessitada 
d’una millora d’imatge. Però el retall en 
tantes places d’aparcament a una platja 
no és un fet innocent, sinó que signifi ca 
en la pràctica la pèrdua de la platja 
com a recurs metropolità. Anteriorment 
ja s’havien perdut, de fet, gairebé totes 

39 13 de juny de 2018. Al menys 9 de les esmenes feien 
referencia a la façana marítima vilanovina, amb una 
quantitat total que sobrepassava els 2,5M€. No ha esta 
possible esbrinar el destí fi nal de les esmenes. 

les places d’aparcament lliure del Barri 
de Mar, cosa que va afectar, i molt, a 
gran quantitat de veïns que viuen a una 
distància excessiva com per recorre-la a 
peu a l’estiu. El problema de mobilitat, 
com és habitual, es va intentar resoldre 
mitjançant autobusos gratuïts des de 
un gran aparcament gratuït situat a 
quilòmetre i mig, a una zona industrial de 
la Ronda Europa.  També s’han establert 
recorreguts addicionals de l’autobús 
urbà. No sembla que aquest sistema, 
habitual ja als parcs naturals sobre 
freqüentats, sigui una solució adient pel 
turisme familiar d’estiu.
En resum, que aquesta actuació pretén 
crear un espai natural de nova planta, 
però només al peu de la petita cinglera, 
ja que la major part de la platja rep 
tractament de platja urbana, ja que és 
llaurada amb màquines, té un “xiringuito” 
que obre a la nit, etc. S’ha aconseguit 
canviar les activitats tradicionals en favor 
de els veïns de Sant Cristòfol? Aquest 
ja no gaudeixen de la vista aèria sobre 
la Mediterrània que va donar sentit a 
l’assentament, sinó sobre una amplíssima 
platja buida. Però en qualsevol cas, 
l’accés per sota la cinglera existí des 
de sempre, de manera que en realitat 
l’aparcament sobre la sorra son estava 
completament fora d’ordenació, com 
s’ha indicat repetidament, donat que 
ja existí un vial previ a la Llei de Costes, 
anterior fi ns i tot a la pròpia platja,
No és estrany que aquest canvi tan radical 
hagi tingut contestació ciutadana, al 
menys entre els antics visitants. Però 

Tot intentar d’imitar 
el típic fondeig a 
les cales de les 
Balears, un iot força 
gran vara a la Platja 
del Far després 
que l’ancora 
garregés. Estranya 
i indocumentada 
interpretació del 
“turisme nàutic”. 
Font: desconeguda
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La platja del Far des 
de a sobre la petita 
cinglera. S’aprecia 
una primera franja 
amb la falsa “duna 
”ocupant les roques 
que antigament 
formaven la costa i 
una segona de sorra 
llaurada. 
Font: Turisme VNG

no és aquest l’únic problema, ja que 
les característiques pudors d’aigües 
podrides tornen, com antigament, 
després de les crescudes.
En canvi, la qüestió ja citada de les 
molèsties que genera la riera, no ha estat 
tractada de la mateixa manera. Les 
tradicionals queixes dels veïns forçaren 
la cobertura del torrent de la Pastera 
just abans de l’aiguabarreig amb el 
torrent de la Piera, al que ara és el 
carrer de Martí Torrents al 2010. Es creà 
una enorme superfície cimentada, amb 
unes petites zones verdes i alguna pista 
esportiva. El resultat no ha tingut una gran 
acollida, en part perquè bona part dels 
habitatges son de tipus social i aquesta 
no es la part més concorreguda del barri. 
Aquesta situació és tan encomiable con 
sorprenent, ja que no és habitual a un lloc 
turístic trobar habitatge social a segona 
línia de mar. Però en qualsevol cas el 
cobriment no soluciona la qüestió de la 
riera, i tal vegada es podria pensar en un 
parc fl uvial de depuració, similar al del 
curs inferior del Besòs, i que s’estengués 
per un bon tram de la riera de la Piera.

El Port
El port ha estat ja tractat en profunditat, 
i tan sols cal recalcar la importància 
de no obsessionar-se en considerar-
lo un espai turístic, que com hem vist a 
penes no existeix com a tal, i buscar per 
contra la convivència entre activitats. 
En contemplar el port com un espai de 
treball, productiu, més industrial que 
logístic, tal i com han fet les dues últimes 

empreses que s`han instal·lat, força grans 
i avançades, es pot pensar en un futur no 
gaire diferent del que és en l’actualitat, 
tot mantenint les activitats històriques 
en percentatges que no tenen perquè 
allunyar-se gaire dels actuals.
Rambla del Port
Aquest espai que defi neixen la 
desembocadura del torrent de Sant 
Joan i el dic de Ponent, ha passat de la 
marginalitat a ser el de major potencial 
de tota la platja, sinó de tota la Costa, 
malgrat que encara no és degudament 
apreciat per la població. Com ja ha 
estat exposat, es tracta d’un lloc singular 
per trobar- se a l’abric del dic, pel seu 
còmode accés per la Rambla i per 
comptar amb un espai re-naturalitzat de 
forma espontània a les darreres dècades 
gràcies a les aigües temporals del Torrent 
de Sant Joan. 
El conjunt és magnífi c, i a més des 
de no fa gaires anys compta amb 
instal·lacions esportives que concentren 
l’oferta de vela lleugera, caiacs i d’altres 
embarcacions, de forma que és el 
veritable centre d’activitats esportives.
L’interès d’aquesta platja contrasta 
amb l’excessiva urbanització i el 
caràcter asèptic de la Rambla del Port 
i especialment, de la plaça del Trajo 
de Garbí, on tant l’aparcament privat, 
com l’edifi ci del restaurant i fi ns i tot 
el propi caràcter d’aquest contrasten 
amb l’esperit de simplicitat mediterrània 
que es respira als sectors no urbanitzats. 
És de destacar que, a diferència del 
Passeig, al dic si es pot aparcar  i accedir 
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directament a la platja per una sèrie de 
punts.
Platja de Ribes Roges
Per contrast amb l’anterior, aquesta 
avui enorme platja és possiblement la 
de menor potencial, per una sèrie de 
raons contradictòries i en particular 
per l’excessiva amplada del sorral en 
contrast amb les limitacions per aparcar, 
que es fan especialment sensibles en 
temporada donat que una bona part 
dels edifi cis d’aquest barri son antics 
i no tenen aparcament subterrani. 
Com ja hem vist, aquesta platja està 
massa condicionada pel seu entorn, un 
barri que ha perdut (al menys fi ns ara) 
l’oportunitat de convertir-se en un espai 
de residència permanent i no tan sols de 
temporada.
De fet el sorral és tan extens que en el seu 
moment es va decidir tractar de donar-li 
un caràcter més urbà amb la col·locació 
de l’escultura “Pasifae” sobre el dic de 
protecció i construir una mena de joc 
de plataformes de ciment al costat del 
Passeig, que no s’aprecia be al lloc però 

que, vist en planta, pretén sens dubte 
una geometrització, una ordenació de 
l’espai que es complementaria amb la 
concavitat de la línia de costa. 
Però en realitat, i curiosament, és la 
natura la que està guanyant la partida. La 
gran superfície fa que la pressió humana 
real sigui baixa, mentre que l’aqüífer es 
manifesta amb claredat més enllà del 
passeig i permet el creixement de plantes, 
fi ns i tot una petita zona inundada a la 
desembocadura del Torrent de Sant 
Joan. Algunes fonts citen que la zona, ha 
estat repoblada amb espècies pròpies 
del ecosistema dunar però, al marge 
d’intervencions humanes, el procés ha 
estat intens i espontani. Fins i tot ja fa anys 
que hi fa niu el corriol camanegre, un 
ocell limícola no gaire abundant, essent 
aquest un fet completament inusual a 
ple centre d’una platja urbana.

L’Adarró i Sant Gervasi
Aquesta platja completament 
artifi cialitzada marca l’inic d’un espai 
d’una certa marginalitat urbana, tant 

Desembocadura 
del torrent de la 
Pastera, sobre el Dic 
de llevant, coberta 
d’una típica capa 
de llim després 
de les pluges de 
primavera de 2019. 
Sobta l’interès 
en crear un fals 
espai natural a 
tocar d’aquest 
punt històricament 
marginal i sovint 
degradat. 
Font: Vídeo de 
l’Associació de 
Veïns Barri de Mar

Sorprenent vista de 
la ciutat amb el Parc 
de Ribes Roges i el 
Torrent de Sant Joan 
en primer terme 
durant els treballs 
d’adequació de 
la zona de varada 
d’embarcacions 
Font: Club de Mar 
Vilanova
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ús com per l’evident indefi nició de les 
relacions entre elements edifi cats: blocs 
turístics massius, edifi cis en alçada a 
tocar de mar, una gran torre d’estiueig 
centrant l’espai sense integrar-se, solars, 
un jaciment arqueològic, el trencament 
del Passeig Marítim i la urbanització 
del camí de ronda amb una extensa 
exhibició de mobiliari urbà.
La causa cal cercar-la al caràcter rocallós 
del terreny, que es manifesta al turonet 
sobre el que està edifi cat el Xalet del Nin 
(Miramar), referència històrica de tot el 
sector. En temps la platja acabava sota el 
turó, però amb les diverses intervencions 
ara es pot passar en sec. Cal pensar 
que aquesta gran “torre” tenia accés 
únicament des de terra mitjançant un 
pont que salva la via fèrria. No va ser fi ns 
els anys 50 que es va habilitar un corriol 
que permetia passar pel cantó de mar. 
Aquest aïllament físic es va traduir també 
en un aïllament social de la casa, que no 
ha estat coneguda per a molts vilanovins 
fi ns que no va ser convertida en un local 
per a “bodes i banquets”, recentment.
Si la sensació a Ribes Roges és la de 
trobar-se a un gran espai obert, sense 
barreres, però precisament per això, difícil 
de interioritzar, a ponent del xalet del 
Nin la costa es presenta fragmentada, 
i aquestes platges dividides creen la 
impressió a molts visitants de trobar-se 
a una cala, una sensació molt buscada 
que no es mes que la recerca de una 
platja ideal, solitària, apartada, d’una 
cala de la Costa Brava, quelcom 

impossible de trobar a l’estiu metropolità. 
En falses cales hi ha una mica de tot, 
des de nudistes a familiars, i fi ns i tot una 
amb restaurant de moda. La qüestió 
de l’aparcament és aquí és menys 
problemàtica, ja que al 2018 n’hi havia 
un de gratuït, a l’altre banda de la via 
fèrria. És aquest, certament, un espai 
apreciat per la ciutadania, en proporció, 
força més que la gran platja central.
I no es tracta només d’unes platges 
diferents, car l’interior d’aquest sector és 
molt diferent a la resta, amb clapes de 
pinedes i molt escassament urbanitzat no 
ha canviat res en els darrers trenta anys. 
Cal concloure que malgrat les intenses 
intervencions en el paisatge urbà, aquest 
sector manté el seu caràcter vagament 
marginal, molt especialment a l’hivern.
El Racó de Santa Llúcia
No és difícil descriure el que és aquest ni el 
que representa aquest petit assentament, 
precisament per la obvietat dels seus 
plantejaments, que a penes precisen 
d’una fulla per a ser presentats: el típic 
desenvolupament de caire més folklòric 
que historicista ofert a turistes estrangers. 
Com s’aprecia el sector edifi cat no te 
altre interès que estar a tocar de mar, a 
més de quedar, com el Xalet del Nin, aïllat 
per la banda de terra per la trinxera de 
la via del tren, que aquí també es salva 
amb un pont. Aquest fet actualment té 
importància pel que fa a la seguretat 
percebuda.
L’espai realment valuós, aquell que 
disposa de “vistes al mar”, va ser 

A l’agost de 
2017 fi ns i tot tres 
fl amencs van fer 
parada al Torrent de 
Sant Joan. 
Font: Eix Diari
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cerquen descaradament el tipisme d’un 
fals poble pescador. El resultat és l’habitual 
a molts racons de la costa, amb blocs 
baixos emblanquinats, que s’omplen 
només en temporada. La desconnexió 
respecte al nucli és absoluta, ja que ni 
tan sols arribar a la platja de Sant Gervasi 
resulta senzill. La urbanització disposa 
d’una piscina situada a la franja més 
sensible de la Zona Marítim-Terrestre i per 
tant, òbviament il·legal a hores d’ara.
Està previst un gran desenvolupament 
urbanístic cap a l’interior del Racó, per 
sobre de l’actual càmping i d’algunes 
edifi cacions ja existents. Tot i així, el 
projecte va ser presentat just abans que 
esclatés la bombolla, i és improbable 
que es desenvolupi en el mig termini. En 
qualsevol cas ,l’ús residencial intensiu, 
a questa distància de a Vila i amb una 
comunicació tan precària no sembla 
gaire probable.

El Prat del Mas de l’Esquerrer- La Platja 
Llarga
Conegut històricament com “El Prat” o 
“El Prat de ca l’Escarré” , aquest espai 
ha mantingut el seu caràcter agrícola 
probablement des de fa segles, i fi ns i 
tot era objecte d’una explotació més 
intensiva en el passat, com es pot veure 
a la foto aèria adjunta, però es a penes 
mencionat als anals vilanovins. Malgrat 
això, o tal vegada per aquesta mateixa 
manca de visibilitat, es tracta d’un 
espai singular en tant que és l’únic tram 
veritablement “rural” de tota la costa 

barcelonina. Té per tant un notable valor 
patrimonial que no està reconegut i ni 
tant sols és percebut.
L’agricultura arran de mar ha patit la 
llegenda urbana de ser molt poc rendible 
a causa del vent carregat de salnitre. 
Seria, per tant, l’herència dels germans 
menors, destinats a la pobresa. Segons 
la mateixa tradició, l’arribada del turisme 
va capgirar la situació i els teòrics pobres 
van esdevenir rics de cop i volta en 
vendre els seus camps a les immobiliàries. 
No és aquest, però, el cas.
L’aiguamoll es va protegir amb camps, 
però la construcció del port va provocar 
el retrocés de la platja, tot deixant 
l’aiguamoll arran de mar. La construcció 
dels dics va alterar el procés, creant 
una platja que permet protegir la zona 
inundada. Per contra, a la part de 
l’aiguamoll que va quedar a l’altra 
banda de la via del tren es va dedicar 
a terreny de càmping i es van plantar 
nombrosos arbres que han desfi gurat el 
seu aspecte, que no el seu funcionament, 
ja que pateix inundacions episòdiques. 
Els càmpings pateixen, a quasi tota 
la costa, un cert rebuig per part de les 
autoritats, tal vegada perquè s’associen 
a turisme de baixa qualitat. En realitat, 
cal veure’ls com tot el contrari, i més en 
un lloc com aquest, on el càmping és qui 
explota de la manera menys agressiva 
un recurs delicat com és la platja llarga.
La part d’aiguamoll temporal que es 
conserva té importància avui dia com 
a espai natural en ser utilitzats per les 
aus migratòries, sobre tot després de la 

Els contrastos son 
el fort de Sant 
Gervasi. La gran 
torre al costat d’un 
bloc minimalista , 
tots dos aixecats 
sobre la ZMT, l’accés 
per vianants que 
amaga una bona 
accessibilitat en 
cotxe, l’aïllament 
front al paisatges 
oberts. 
Font: Xiringuito 
Miramar
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Publicitat del nou 
desenvolupament 
urbanístic del Racó 
de Santa Llúcia del 
1972, orientada, 
com es veu, al 
turisme estranger 
predominant a 
l’època. 
Font: Promotora

desaparició d’altres espais. A diverses 
fonts es cita aquest aiguamoll com 
part d’un sistema que hauria existit a la 
propera desembocadura del Foix, però 
segons les imatges històriques, la boca 
del riu no ha variat des de fa 70 anys, 
però si els seus voltants, ara totalment 
edifi cats.
El paisatge agrari es manté actiu, 
però lògicament ha canviat per la 
concentració parcel·laria, que indica 
també una important disminució en la 
intensitat del treball empleat per unitat 
d’explotació. La presència d’una fàbrica 
li acaba de donar un característic 
toc penedesenc al paisatge. Per altra 
banda, si la via del tren no hagués frenat 
el retrocés de la platja, a hores d’ara es 

podria haver format una veritable cala 
just a ponent de Santa Llúcia.
La Platja Llarga és per tant un espai 
“de nova creació” com a tal, i va ses 
objecte de desig urbanístic casi des 
que va aparèixer, fi ns el punt que va ser 
qualifi cat com urbanitzable tot l’espai 
de l’aiguamoll que restava. De fet, es 
va edifi car un únic bloc, que encara es 
manté. El desenvolupament urbanístic 
va ser aprovat a fi nals de segle, però 
una certa oposició ciutadana i sobre tot 
enfrontaments polítiques van impedir que 
es portés a terme. A partir d’aquí es van 
intentar canviar els drets urbanístics que 
tenia la promotora per uns terrenys situats 
més cap al l’interior, sense que s’arribés 
a cap acord fi ns que aquests drets van 



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i diagnosi

82

El Prat avui, amb 
els camps en 
producció agrupats 
en grans parcel·les. 
Font: desconeguda

ser transferits al projectat Eixample Nord, 
que tampoc no s’ha portat a terme en 
ser víctima de la Bombolla Immobiliària. 
La platja està sotmesa des del 2004 a un 
Pla Especial de Restauració i Protecció 
constituït pels espais que l’antic PERI 
de la Platja Llarga havia de destinar al 
domini públic.
Espai aquest singular, en tant que després 
de moltes vicissituds i projectes ha quedat 
sense urbanitzar, tot i que amb cicatrius, 
amb els característics espigonets de la 
zona i fi ns i tot amb un bloc de pisos.

Ibersol
El barri Ibersol és en realitat una 
prolongació de la urbanització de la 
platja de Cubelles, vila a la que està 

més lligada en ser molt més propera que 
Vilanova. El límit municipal el forma la riera 
de Santa Maria que és més perceptible 
ara que ho feu en el passat, quant 
corria entre marges. Desgraciadament, 
en l’actualitat ha esta parcialment 
urbanitzada, però amb criteris diferents a 
un i altre terme. E cantó de Cubelles està 
més cimentat, mentre que el de Vilanova 
busca una tímida renaturalització. El 
fet que les malles urbanes tampoc no 
estiguin tampoc en sintonia remarca la 
presència del torrent.
L’espai edifi cat només arriba a la via 
del tren, al darrera de la qual s’estenen 
els camps de La Millera, un dels sectors 
considerats en el intercanvi pels drets 
d’edifi cació de la platja del Prat, a 
resultes del qual alguns camps han 

Imatge històrica 
amb la situació 
actual superposada 
s’aprecia 
perfectament la 
zona d’aiguamoll 
que encara es 
manté i el càmping. 
Les platges artifi cials 
d’ara ocupen, un 
espai que en el 
passat fou agrícola, 
i que defensava 
el sistema fi xant la 
sorra. 
Font: Vol americà 
del 1956
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El Prat al 1956 i el 
mateix al 20015. 
Font: Muntatge 
sobre el 
comparador 
d’imatges 
històriques del ICC.

quedat com improductius.
Els característics espigons trenquen 
l’harmonia lineal de la costa natural, 
que es conserva tan sols al Prat, però 
no a la Platja Llarga ni a Ibersol. Aquest 
últim té com a referent un reduït passeig 
marítim caracteritzat per ser reservat a 
vianants. Curiosament, la platja, que 
és menys atractiva que les altres de la 
Vila en resultar massa artifi cial, és força 
freqüentada per la relativa facilitat 
d’aparcament.
Curiosament, a la ja citades esmenes 
als PGE del 2018 apareix la demanda 
d’invertir justifi cada amb les següents 
paraules; “Necessitat de completar 
el Camí de Ronda, de gran interès 
mediambiental”.  Lluny de tractar-se 

d’una petició innocent, revela una 
forma de pensament mediambiental 
basada en l’estandardització i en la 
repetició de models que, sempre, fan 
prevaldre la intervenció davant de la 
conservació. Quina urgència ambiental 
hi ha al passeig marítim d’Ibersol? 
Quin sentit té, del punt de vista de la 
conservacio ambiental, facilitar l’accés 
humà al Prat del Mas de l’Esquerrer? És 
una forma de pensar que deixa en segon 
pla les condiciones específi ques locals, 
analitzades a nivell com més local millor, 
per fer encaixar el planejament en grans 
projectes territorials que, per aquesta 
mateixa raó, rara vegada respecten la 
vocació dels petits enclavaments.

7.4. ALGUNS INDICADORS 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA

Acabem aquest capítol amb alguna 
refl exió relativa a certs indicadors de 
l’activitat econòmica a Vilanova i la 
Geltrú, que el futur Pla General haurà de 
considerar.
Segons el padró de 2018 la població 
de Vilanova és de 66.274 habitants i el 
nombre de afi liacions mitjà l’any 2018 
va ser de 26.449 persones, és a dir, 
l’any 2018 el 39,91% de la població es 
trobava afi liada a la Seguretat Social. 
Per prendre referències, al Garraf la 
població d’aquest mateix any és de 
149.103 habitants i es troben afi liats a la 

Seguretat Social el 41,92%, és a dir, 2 punts 
percentuals més que a Vilanova. Veiem 
les dades per al mateix any del conjunt 
de municipis que conformen juntament 
amb Vilanova un mateix sistema territorial 
funcional (Cubelles, Sant Pere de Ribes, 
Sitges i Vilafranca del Penedès, sense 
incloure Vilanova, per no desvirtuar les 
dades), comprovem com es trobaven 
afi liats a la Seguretat Social el 42,43%, és 
a dir, 2,52 punts percentuals més que a 
Vilanova. Finalment, si prenem les dades 
de Catalunya de l’any 2018, la població 
afi liada a la Seguretat Social era de 
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2018 2017 2016 2015 2014 2013

Població empadronada 66.274 66.077 65.972 65.684 65.941 66.275

Població empadronada afiliada a la Seguretat Social 26.449 25.501 24.589 23.500 22.615 22.054

% població afiliada a la Seguretat Social 39,91 38,59 37,27 35,78 34,30 33,28

Població empadronada 114.674 112.916 112.293 111.579 111.212 111.327

Població empadronada afiliada a la Seguretat Social 48.651 46.932 45.039 43.345 42.018 41.341

% població afiliada a la Seguretat Social 42,43 41,56 40,11 38,85 37,78 37,13

Diferencial % població afiliada respecte % VNG 2,52 2,97 2,84 3,07 3,49 3,86

Població empadronada 149.103 147.504 146.876 145.983 145.886 146.609

Població empadronada afiliada a la Seguretat Social 62.498 59.969 57.704 55.307 53.445 52.175

% població afiliada a la Seguretat Social 41,92 40,66 39,29 37,89 36,63 35,59

Diferencial % població afiliada respecte % VNG 2,01 2,06 2,02 2,11 2,34 2,31

Població empadronada 7.600.065 7.555.830 7.522.596 7.508.106 7.518.903 7.553.650

Població empadronada afiliada a la Seguretat Social 3.398.796 3.288.875 3.165.225 3.053.330 2.950.743 2.902.064

% població afiliada a la Seguretat Social 44,72 43,53 42,08 40,67 39,24 38,42

Diferencial % població afiliada respecte % VNG 4,81 4,93 4,80 4,89 4,95 5,14

VNG

Sistema 
funcional de 

VNG

Catalunya

Garraf

3.398.796 persones, es a dir el 44,72% del 
total, gairebé 5 punts percentuals (4,81) 
més que Vilanova.
El futur POUM pot adequar i fer competitiu 
el model, tot afavorint la modernització 
de les activitats econòmiques, mantenint 
les que s’estan duent a terme i atraient 
aquelles que afavoreixin el model de 
ciutat i territori desitjat.
El gràfi c mostra la població afi liada a la 
Seguretat Social de Vilanova i la Geltrú 
i la resta de àmbits, i com s’ha anat 
reduint la diferència o ampliant en els 
darrers cinc anys:

• Catalunya. És on hi ha més 
diferència, doncs la població afi liada 
a la Seguretat Social respecte la 
empadronada durant els darrers 5 
anys, ha estat un 4,52% més gran que al 
municipi de Vilanova i la Geltrú. Això pot 
ser conseqüència de que la població 
depenent a Vilanova és força major 
que a Catalunya, o que hi ha més atur. 
Si observem el percentatge de població 
en edat laboral18 , veiem com l’any 2018 
a Catalunya el % de població en edat 
laboral era lleugerament menor (65,81%) 
que a VNG (66,00%), és a dir, és el tipus 
18 Per facilitar la tasca per quinquennis i els grans 
grups d’edat establerts pel IDESCAT, s’ha pres com a 
referència d’edat laboral la compresa entre els 15 i els 64 
anys

2018 2017 2016 2015 2014
Catalunya 44,12 42,38 40,90 39,51 38,12
Vilanova i la Geltrú 39,17 37,86 36,47 35,05 33,65
Sistema funcional de VNG 41,85 40,79 39,31 37,99 37,15
Garraf 41,15 39,41 37,92 36,29 35,12
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Esquema inferior: 
Afi liacions a la 
Seguretat Social. 

Font: Elaboració 
pròpia a partir 
de les dades de 
l’IDESCAT “Afi liacions 
a la Seguretat Social 
segons residència 
padronal de l’afi liat”

Esquema superior: 
% afi liacions a la 
Seguretat Social 
respecte població 
total padró
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hi hagi una proporció menor d’afi liats 
respecte la població empadronada.
• Sistema funcional territorial de 
Vilanova. En aquesta comparació es 
tendeix a revertir la situació. Durant els 
darrers anys Vilanova ha anat escurçant 
la distància dels afi liats amb la població 
empadronada respecte els municipis 
que formen el sistema funcional (conjunt 
de Cubelles, Sant Pere de Robes, Sitges 
i Vilafranca del Penedès). Es passa 
d’una mitjana diferencial de -3,50% a 
-2.59%), és a dir, en valors relatius encara 
el 2018, els habitants dels municipis 
que formen el sistema funcional tenen 
major percentatge d’afi liats respecte la 
població total (42,42%) que a Vilanova 
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Sistema funcional de VNG Garraf

Catalunya Tendència Sistema funcional de VNG

Tendència Garraf Tendència Catalunya

(39,98%), tot i que aquesta diferència 
durant els darrers cinc anys s’ha reduït. Si 
observem la població en edat laboral del 
sistema veiem com es tracta del 66,69% 
de la població, proporció lleugerament 
major que a Vilanova. Aquest pot ser 
un dels fets que fa que el municipi tingui 
una menor proporció d’afi liats en relació 
a la seva població empadronada. Un 
dels aspectes que podria valorar el futur 
POUM és com fi xar i atraure població en 
edat laboral. D’altra banda, Vilanova 
té una població força més envellida 
(18,76%) que la dels municipis que formen 
el sistema (16,75%). 
• Comarca Garraf. Les dades 
són força similars a les del sistema 
funcional territorial, tot i que la mitjana 

s’aproxima molt a la de Vilanova degut 
a que inclou el propi municipi, ja que en 
termes absoluts la població de Vilanova 
representa gairebé la meitat de la de la 
comarca (44,45%), és a dir, distorsiona la 
comparació.
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8. ELS RECURSOS PATRIMONIALS

Els paisatges culturals estan tenint 
una creixent importància en el 
desenvolupament econòmic de base 
local. El futur Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal podria anar un pas més enllà 
en aquesta línia, donant cobertura 
legal a la preservació del patrimoni, i 
contribuint fonamentalment en l’impuls 
de posar-lo en valor i aprofi tar-ho en 
benefi ci de la població local. Per aquest 
motiu el primer pas és reconèixer aquells 
objectes catalogats pels inventaris i plans 
existents i veure si existeix algun encara 
no reconegut, però d’importància 
sufi cient per incorporar-lo. Aquests bens 
suposen els testimonis directes de la 
història i identitat d’un territori.

8.1. MARC LEGAL

Recollim el més destacat de la Llei 9/1993 
del patrimoni cultural català (LPCC), 
el Decret 78/2002 pel qual s’aprova el 
Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic i les 
disposicions que en aquest camp recull 
el TRLU i el RLU, que son qui regulen el 
marc legal del mateix.
L’article 1.2 de la LPCC defi neix el 
patrimoni cultural català com “tots els 
béns mobles o immobles relacionats 
amb la història i la cultura de 
Catalunya, que per llur valor històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, etnològic, documental, 
bibliogràfi c, científi c o tècnic mereixen 
una protecció i una defensa especials, 
de manera que puguin ésser gaudits pels 
ciutadans i puguin ésser transmesos en 
les millors condicions a les generacions 
futures”.
L’article 9.3 del TRLU estableix que “el 
planejament urbanístic ha de preservar 
els valors paisatgístics d’interès especial, 
el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni 
cultural i la identitat dels municipis, 

i ha d’incorporar les prescripcions 
adequades perquè les construccions i 
les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on 
estiguin situades o bé s’hagin de construir 
i no comportin un demèrit per als edifi cis 
les restes de caràcter històric, artístic, 
tradicional o arqueològic existents a 
l’entorn”. Per aquest motiu el futur POUM 
ha de incorporar un catàleg de béns a 
protegir, el llistat dels possibles elements 
publiquem en el present avanç. A 
més a més, la idea de que sigui un 
document rellevant dins del propi POUM, 
queda reforçada en l’Article 71.1 de la 
mateixa quan diu que “per aconseguir 
l’efectivitat de les mesures urbanístiques 
de protecció de monuments, edifi cis, 
jardins i paisatges o béns culturals, 
les administracions competents han 
d’incloure en un catàleg els béns que 
calgui protegir. Els catàlegs, juntament 
amb les normes específi ques, i d’acord 
amb les categories establertes per la 
legislació sectorial aplicable, són part 
integrant de la documentació imperativa 
del pla urbanístic corresponent”.

8.2. ELS CATÀLEGS I INVENTARIS

Disposicions del PGOU 2001 i 
el Pla especial i Catàleg del 
patrimoni històric-artístic de 
Vilanova i La Geltrú (1987)

El vigent Pla General (2001) inclou el 
Catàleg del patrimoni històric-artístic 
en el seu contingut documental, per 
tal de reconèixer els béns patrimonials 
del municipi. Agrupa els béns en obres 
d’arquitectura (Clau A), Monuments i 
mobles urbans (Clau M), Espais urbans 
(Clau E) i Conjunts urbanístics (Clau C). 
Inicia també un inventari d’elements per 
als que no s’aplica cap tipus de protecció 
física i que tenen com a referència la 
Clau I.
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Béns catalogats al 
PEC de VNG
Elaboració pròpia a 
partir de les dades 
aportades per 
l’Ajuntament de 
VNG

Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN), catàlegs existents 
d’elements d’interès natural i 
paisatgístic, i de construccions 
tradicionals populars

Existeixen diversos documents que 
reconeixen els distints elements d’interès 
natural i paisatgístic del municipi de 
Vilanova i La Geltrú. Entre aquests, els 
més rellevants són el PEIN de Catalunya 
o la Xarxa Natura 2000. El PEIN defi neix i 
delimita una xarxa de 144 espais naturals 
representatius de l’àmplia varietat 
d’ambients i formacions naturals que es 
troben a Catalunya. Quan a la fi nalitat 
de la Xarxa Natura 2000 és garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fl ora i la 
fauna silvestres d’Europa, mitjançant 
el manteniment o restabliment del seu 
estat de conservació favorable, per 
al que s’estableix una gran xarxa de 
espais naturals a nivell europeu amb uns 
objectius específi cs de conservació. 

Pla Especial i catàleg de masies i 
cases rurals del sòl no urbanitzable 
de Vilanova i la Geltrú (2012)

El Pla Especial i Catàleg de masies (o 
PEM) és un document normatiu que, 
a través de fi txes detallades, ofereix 
una protecció física i determina els 
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mecanismes d’intervenció a totes les 
masies i cases rurals seleccionades.
El Pla està composat per una memòria 
justifi cativa, per un plànol de situació 
sobre base topogràfi ca actualitzada de 
l’Institut Cartogràfi c de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
la normativa, per un llistat de totes les 
masies i cases rurals incloses en el catàleg 
i per últim, pel Catàleg de masies i cases 
rurals susceptibles de recuperació o 
preservació.

L’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat 
de Catalunya

Inclou  edifi cis i construccions d’interès 
artístic, arquitectònic o històric, 
sectors i elements d’edifi cis, elements 
arquitectònics aïllats, petits conjunts i 
nuclis d’interès historico-artístic, tant de 
caràcter monumental com popular i 
tradicional. Dins de l’inventari, hi tenen 
cabuda les tres categories de protecció 
que estableix l’esmentada Llei 9/1993: 

els béns culturals d’interès nacional 
(BCIN), els béns catalogats o els béns 
culturals d’interès local (BCIL) i la resta de 
béns integrants de l’ampli concepte de 
patrimoni cultural que defi neix la llei.
Identifi ca 180 elements al municipi de 
VNG que queden tots recollits al Pla 
especial i Catàleg del patrimoni històric-
artístic i natural de Vilanova i la Geltrú 
(1987) que complementa al vigent pla 
general del 2001. 

L’Inventari del Patrimoni històric, 
Arquitectònic i Ambiental de VNG

Vilanova i la Geltrú disposa d’un 
interessant inventari del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental elaborat per 
la Diputació de Barcelona l’any 2010. El 
document es redacta amb l’objectiu de 
convertir-se en un document base per 
a una posterior redacció d’un nou Pla 
Especial i Catàleg del Patrimoni historico-
artístic i natural de Vilanova i la Geltrú. 
Aquest Inventari fa una revisió del PEC 

Fitxa model del PEM 
de Vilanova i la 
Geltrú
Font: PEM de VNG



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Anàlisi i Diagnosi

90

PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom
M-1 Font monumental a Joaquim Soler i Gustems M-7 Creu de Sant Gregori de la Geltrú
M-2 Font monumental a l'arquebisbe Armanya M-8 Creu del Xiribia
M-3 Font monumental a Josep A. Vidal i Pascual M-9 Creu de Sant Gregori
M-4 Font d'Elies Miró i Soler M-10 Creu de Sant Joan
M-5 Monument als propulsors del Ferrocarril M-11 Monument funerari familia Ortoll Junque
M-6 Monument a Josep Tomàs Ventosa M-12 Monument funerari a Víctor Balaguer

PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom
E-8 Plaça de Sant Antoni Abat E-3 Plaça de les Cols
E-7 Plaça de l'Assumpció E-4 Plaça dels Lledoners
E-6 Plaça dels Cotxes E-5 Plaça dels Josepets
E-1 Plaça de la Vila E-10 Plaça d'en Miró
E-2 Plaça de Soler i Gustems E-9 Parc municipal Gumà i Ferran

PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom
C-1 La Geltrú C-5 Façana de Mar
C-2 Vilanova antiga i el Palmerar C-6 Habitatges Marquès
C-3 La Rambla Principal C-7 Turó de Sant Cristòfor
C-4 Eixample Central C-8 Ciutat Jardí Ribes Roges

PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies2009 Nom
Art.80-1 Plànol nº 7 Darró Art. 80-7 La Torre de Sant Joan i Quadra d'Enveja
Art.80-2 Mas d'en Dimas Art. 80-8 Clau 18 i 20 Fitxa nº 20 La Bassa d'En Creixell
Art.80-3 Clau 18 El Racó de Santa Llúcia - La Punta Art. 80-9 Clau 18 La Pujada del Mas d'en Perris
Art.80-4 Clau 18 El Racó de Santa Llúcia - El Prat de Cubelles Art. 80-10 La Geltrú
Art.80-5 Clau 23, 20,18 Els Pins de Rocallís Art. 80-11 Masia Nova
Art.80-6 El Fons de Somella Art. 80-12 Plànol 19 i 20 Solicrup

Clau 18 i 20 Els Garrofers del Torrent de Santa Maria Clau 23 Corral d'en Guardiola-El Pedroell

Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº46 Corral de l'Apotecari / Corral del Cruca / Corral de 
l'Albet

Clau 23
PDUSC C1/ UTR-

C 156 / PEU 
Casa del Mar

Fitxa nº34 Masia dels Colls / Casa del Mar

Plànol nº8 Turó del Molí de Vent Plànol nº8 Turó del Pi Torrat
Plànol nº8 Turó dels Dos Molins Clau 18b Jaciment de la Torre del Veguer
Plànol nº14 Jaciment de la Fàbrica del Mar Plànol nº5 Punta de Sant Gervasi
Plànol nº9 Turó de Sant Cristòfol Plànol nº10 Torrent de Sant Joan

Clau 23 Fitxa nº45 Can Brunet / Corral d'en Brunet Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Turó de la Talaia

Plànol nº6 Turó de l'emissora d'aviació

PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies200 9 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies200 9 Nom
I-1 Casa Jané Soler I-24 Casa Joan Giralt
I-2 Casa Alcaraz I-25 Casa Pascual Rossell
I-3 Casa Mestre Gallego I-26 Casa Batet Carbonell
I-4 Carrer dels Arengaders, N23 I-27 Casa Magrinyà Milà
I-5 Casa Soler Mir I-28 Casa Salvador Carol
I-6 Carrer dels Arengaders, N27 I-29 Teatre Apol·lo (desaparegut)
I-8 Casa Riera I-30 Laboratori Municipal
I-9 Casa Janini I-31 La Sala de Vall
I-10 Casa Ferret Vial I-32 Tallers Caba (desaparegut)
I-11 Casa Gené Solé I-33 Casa Almirall Font
I-12 Rectoria de Vilanova I-34 Casa Rosich Ventosa
I-13 Casa Boada Forcada I-35 La Sínia de l'Indiano
I-14 Casa Portella Font I-36 Xalet del Manco
I-15 Casa Angrill Guardia I-37 Clau 18 Fitxa nº25 Mas d'en Puig
I-16 Casa Espoy I-38 Plànol nº21 Masia Nova
I-17 Casa de renda Soler Morell I-39 Clau 23 Fitxa nº31 Mas Torrat
I-18 Casa Giron Solé I-40 Masia d'en Tapet
I-19 Casa Caballero Serrat I-41 Clau 18b i 23 Fitxa nº32 Corral d'en Miró
I-20 Casa Puig Garcia I-42 Sínia Alsina
I-21 Casa Ventosa Diviu I-43 Mas Xicarró de Baix
I-22 Casa Gulivert Campeny I-44 La Pallissa (desaparegut?)

I-23 Casa Arturo Ferret Plana (desaparegut) I-45 Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº44 Les Mesquites

* Béns culturals d'interès Nacional (BCIN)

Monuments i mobles urbans

Espais urbans

Conjunts urbanístics

Jaciments arqueològics

Elements d'inventari

Llistat d’elements 
patrimonials de 
Vilanova i la Geltrú
Elaboració pròpia 
a partir dels 
distints documents 
i catàlegs 
patrimonials

vigent del 1987 i dels Inventaris de la 
Generalitat de Catalunya, així com un 
anàlisi del PEIN i recopilació dels catàlegs 
existents d’elements d’interès natural i 
paisatgístic (fauna, fl ora, paisatge...) i 
de construccions tradicionals populars. 
Posteriorment confecciona un inventari 
de tots aquells béns i elabora fi txes 
individualitzades per a cadascun d’ells.

Aquest recull un total de 545 elements, 
dels quals 212 pertanyen al PEC de 1987 i 
als quals s’han incorporat altres que, amb 
l’actualització dels criteris de selecció, 
s’han considerat igualment d’interès.
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PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies200 9 Nom PEC-87 PGOU 2001 Paisatge Masies200 9 Nom

A-1 Esglèsia parroquial de Santa Maria de la Geltrú A-70 Casa Puig de Galup
A-2 Casa rectoral de Santa Maria de la Geltrú A-71 Casa Pau Alegre
A-3 Plànol nº13 Castell de la Geltrú A-72 Casa Bolet
A-4 Casa Santacana A-73 Casa Pi i Torrens
A-5 Cal Baró de Canyelles A-74 El Foment Vilanoví
A-6 Casa Joan Nicolàs A-75 Clau 18b Fitxa nº29 Casa Roig
A-7 Clau 18b Fitxa nº26 Casa Josep Alonso A-76 Casa Boix
A-8 La Peixateria Vella A-77 Esglèsia de la Mare de Déu de la Providència
A-9 Casa Pau Soler Morell A-78 Círcol Catòlic
A-11 Casa Josep Giralt A-79 Casa Joan Olivella
A-10 Casa Teresa Anglada A-80 Casa Solà i Esteve
A-12 Casa Salvador Coll A-81 Casa d'Empar
A-13 Casa Germanes Poch A-82 Capella d ela casa d'Empar
A-14 Casa Josep Viñals A-83 Biblioteca - museu Víctor Balaguer
A-15 Esglèsia Parroquial de Sant Antonia Abat A-84 Casa de Santa Teresa
A-16 Campanar de l'esglèsia parroquial de S.Antoni Abat A-85 Casa Marquès de Castrofuerte
A-17 Museu romàntic. Can Papiol A-86 La Rotonda dels tallers dels ferrocarrils
A-18 Casa Font A-87 Estació de ferrocarril
A-19 Casa Cabanyes A-88 Escoles Graduades
A-20 Casa Joaquim Sadurní A-89 Mercat públic
A-21 Casa Nin A-90 Casa Antoni Pacual
A-22 Casa Ignasi Font A-91 Casa Florenci Sala
A-23 Casa Freixedes A-92 Col·legi Samà de les Escoles Pies
A-24 Casa Samà A-93 El cementiri municipal
A-25 Casa Miró i Pascual A-94 L'escorxador municipal
A-26 Casa Sard A-95 Les Casernes
A-27 Orfeó Vilanoví A-96 Esglèsia parroquial de la Immaculada Concepc
A-28 Casa Torrents i Marquès A-97 Casa Rectoral de la Immaculada Concepció
A-29 Casa Antoni Amela A-98 Pòsit de Pescadors

A-30 Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº45 Casa Coloma/Mas d'en Coloma/Mesquita d'en Coloma A-99 Pòsit Vell de Pescadors

A-31 Teatre Principal A-100 Casa Castany
A-32 Casa Mercedes Soler A-101 Casa Salvador i Bech
A-33 Casa Panxo Ferrer A-102 Villa Laguarda
A-34 Casa Pelegrina Alba A-103 Villa Argentina
A-35 Casa Puig i Rafecas A-104 Villa Montserrat
A-36 Casa Masip A-105 Xalet Doctor Ribot
A-37 Casa Ventosa i Puig A-106 Terrat Mariner
A-38 Casa Rafael Ferrer i Vidal A-107 La Farola
A-39 Casa Ferrer i Riba A-108 Ermita de Sant Cristòfol

A-40 Casa Ramon Tomàs A-109 Clau 22 PDUSC C1 / 
UTR-C 157

Xalet Miramar

A-41 Casa Gener A-110 Ermita de Sant Gervasi
A-42 Casa Magrinyà A-111 Capella de Sant Joan d'Enveja
A-43 Casa Sebastià Soler A-112 Plànol nº12 Torre de Sant Joan
A-44 Cal Terzi A-113 Torre de Ribes Roges
A-45 Esglèsia de S. Josep de l'Hospital de S. Antoni Abat A-114 Torre d'en Garrell
A-46 Hospital de Sant Antoni Abat A-115 Torre de l'Hort de l'Hospital
A-47 Casa del capellà de l'hospital A-116 Torre d'en Plats i Olles
A-48 Casa Sales i Vidal A-117 Clau 16b Torre d'en Vallès
A-49 Casa Font i Gumà A-118 Torre dels Dos Molins
A-50 Casa Galceran A-119 Els Esbarjos
A-51 Casa Manuel Olivella A-120 Clau 22 Fitxa nº6 Masia de Carro

A-52 Casa Junqué i Escofet A-121 Clau F Ordre 
15/1/1987 Fitxa nº9 Masia en Cabanyes

A-53 Casa Ramona i Maynes A-122 Clau 22 Fitxa nº11 Masia Samà

A-54 Casa Vidal i Mascaró A-123 Clau 22
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº 13 Mas de l'Artís

A-55 Casa Mir A-124 Clau 22 PDUSC C2 / 
UTR-C 158 Fitxa nº2 Mas de l'Esquerrer de Baix

A-56 Caixa d'estalvis de Vilanova A-125 Clau 21 Fitxa nº4 Mas Roquer
A-57 Casa Carreras i Girona A-126 Plànol 19 i 20 Masia de Solicrup
A-58 Clau 22 Fitxa nº21 Casa/Masia Benach/Corral del Plana/Masia de La Morja A-127 Torre de l'Onclet
A-59 Clau 22 Fitxa nº22 Casa Ballester i Domingo A-128 Clau 16a Fitxa nº5 Mas Xicarró
A-60 Hospital Vell A-129 Mas d'en Dimas
A-61 Casa Maristany A-130 Plànol nº17 Mas del Notari
A-62 Capella de Sant Sebastià A-131 Clau 23 Fitxa nº12 Masia el Padruell
A-63 Casa Josep Ferrer i Vidal A-132 Clau 18 Fitxa nº8 Mas Ricard
A-64 Casa Jenaro Ferrer A-133 Clau 18b Fitxa nº3 Mas d'en Palau / Mas de Guillem Mas
A-65 Casa Ricart A-134 Xalet d'en Panxo Ferrer
A-66 Casa Escofet A-135 Clau 22 Fitxa nº10 Mas Sardet
A-67 Magatzem FECSA A-136 Plànol nº 11 Mas Seró
A-68 Casa de la Vila A-137 Clau 22 Fitxa nº7 Masia de Santa Magdalena
A-69 Casa Roig i Serra Clau 18 Fitxa nº15 Mas Ramon

Clau 18b Fitxa nº23 Mas de Sant Rafael Clau 16b Fitxa nº18 Cal Gat Negre
Clau 18 Celler-cooperativa de viticultius Clau 18b Fitxa nº28 Conjunt Mas de o del Ferran / Mas d'en Galcera

Clau 18b PDUSC C2 / 
UTR-C 158

Fitxa nº14 Mas de l'Esquerrer de Dalt / Mas de La cort Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº41 Masia del Baró-Cal Baró-Can Baró / corral d'en 
Canyelles / Mas de Alex

Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº42 Mas de La Fam
Domini públic 

marítimo-
terrestre

Xalet de la Sal / Villa Begoña

Clau 18b Fitxa nº27 Corral d'en Carro / Corral del Maset de Carro Clau 23 Fitxa nº30 Corral d'en Roc / Corral d'en Gual / Mas d'en Rocafort

Clau 18b Fitxa nº16 Corral d'en Tort / Corral d'en Ricart Clau 16b Fitxa nº17 Corral d'en Milà

Clau 23 Fitxa nº33 Maset/Masia d'en Safons Clau 23
PEIN Xarxa 

Natura 2000 
LIC+ZEPA

Fitxa nº35 La Torre Nova / El Tros

Clau 18 Fitxa nº24 Mas d'en Mata/Mas Traval/Mas d'en J.Urgellès/mas Carreras Clau 18 Fitxa nº38 Els Corrals / Els Corrals de la masia Parellada

Clau 18 Fitxa nº36 Mas Arrels Clau 18 Fitxa nº37 Mas del Clot de Sucot
Clau 18 Fitxa nº39 Maset de Mas Arrels Clau 18 Fitxa nº19 Masia el Piulart

Clau 18 Fitxa nº40 Mas Viada / Masia dels Toros Clau F Ordre 
15/1/1987 La Vela

Obres d'arquitectura
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Plànol de barraques 
de pedra seca de 
VNG
Inventari de la 
Diputació de 
Barcelona

Plànol de camins de 
VNG
Inventari de la 
Diputació de 
Barcelona

A més dels elements patrimonials, 
l’Inventari recull un llistat d’elements que, 
tot i no estar gran part d’ells protegits, 
també conformen la identitat cultural 
d’un territori i una societat. Aquests tenen 
que veure amb parcs i jardins, hàbitats, 
barraques, camins, torrents i fondos, 
orografi es, arbres, forns i fonts...etc. 

De tots aquests paga la pena fer èmfasi 
en els elements bàsics que sustenten la 
narrativa històrica i de identitat d’un lloc:

- Barraques de pedra tradicional
- Camins de Vilanova i La Geltrú
- Forns de calç i fonts
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Les cinc rutes i quatre itineraris 
patrimonials de Vilanova i La 
Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú 
proposa cinc recorreguts pel territori que 
recullen diferents béns patrimonials del 
municipi. Aquestes són:

Ruta del Mas de l’Artís
S’inicia a la plaça Cap de Creu i deixa 
el nucli urbà per travessar l’autopista 
i acostar-se al Mas de l’Artís. Passada 
aquesta masia segueix pel fondo del 
Griffi , entre pinedes i boscs mediterranis, 
i gira cap a la Barraca del Bruno i, més 
enllà, passa a frec de les masies Mas 
Coloma i les Mesquites, actualment 
abandonades.
Per tornar cap al nucli urbà, el camí 
passa pel mas Torrat, travessa l’autopista 
per sota i arriba fi ns a la bassa de Creixell, 
on s’agafa el camí dels Escalons fi ns a la 
creu de terme de Sant Joan, i pel carrer 
de Josep Coroleu, arriba a la plaça del 
Xoriguer on fi nalitza aquest itinerari. 

Ruta del Mas Gros
Transcorre bàsicament per l’entorn urbà 
de Vilanova i recorre camins agrícoles i 
industrials. Al llarg del transcurs es poden 
veure el Mas Seró, la Creu de terme de 
Sant Gregori, la Torre d’en Vallès, Mas 
Palau, Mas Roquer arribant fi ns al Puig de 
mas Gros. Posteriorment s’inicia el retorn 
passant per la masia La Figuera.

Ruta per la Talaia
Agafem el camí del mas Ricart que 
passa al costat del mas d’en Mata. Una 
vegada arribats a mas Ricart, continuem 
pel camí de la Talaia. Passem pel cim 
de la Talaia, des d’on podrem veure el 
pantà de Foix i unes espectaculars vistes 
del municipi. Continuem recorrent la 
Serra de Bonaire, pel camí de la Serra del 
Gat. Quan arribem a la bifurcació que 
ens porta al pla de les Palmeres i a la casa 
Alta, continuem cap a la dreta i baixem 
sense abandonar el camí de la Serra del 
Gat. Passem pel costat de la barraca del 
Bruno, deixant a la banda esquerra el 
camí del Fondo de les Oliveres que ens 
porta al mas de l’Artís. Sense abandonar 
el camí de la Serra del Gat, passem pel 
mas d’en Coloma, Les Mesquites i can 
Brunet. Deixem el camí de la Serra del 
Gat i continuem a l’esquerra pel camí de 
cal Baró. Girem 180 graus per anar cap 
al mas Roig, però no entrem a la fi nca i 
continuem per un caminet que s’endinsa 
al bosc i que ens porta al Corral d’en Roc. 
Continuem pel camí del Corral d’en Roc, 
passem per sobre de l’autopista i arribem 
al mas Ricart.

Ruta Litoral
Aquest itinerari és un recorregut curt que 
comença al passeig marítim vilanoví i 
segueix la zona costanera fi ns a les casetes 
del racó de Santa Llúcia. En aquest indret, 
travessa el túnel del ferrocarril arran de 
mar, creua la carretera i segueix cap al 
sector de l’Aragai, on es poden observar 
els avions del Centre Aeri. Poc després, 

Forn de calç del 
camí perdut de 
Torrelletes
Inventari de la 
Diputació de 
Barcelona
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arriba fi ns a la torre d’Enveja i l’ermita 
de Sant Joan, on fi nalitza la ruta. És un 
recorregut urbà i urbanitzat i que pot ser 
interessant fer-ho a l’inrevés, sobretot a 
l’estiu, i acabar-lo amb un bon bany a la 
platja de Ribes Roges.

Ruta l’aventura d’ultramar
La ruta tracta de mostrar els elements 
que son testimoni de la gran 
transformació que va experimentar 
VNG amb l’arribada dels “americanos”. 
Amb aquests es va produir l’arribada del 
ferrocarril, la construcció de grans edifi cis 
privats i públics i el desenvolupament del 
primer eixample de Vilanova organitzat 
en base a tres eixos viaris. 

Itinerari per Vilanova centre
Recorregut per l’interior del centre de 
Vilanova que recull edifi cis rellevants 
del municipi així com elements d’interès 
patrimonial dispersos pel nucli.

Itinerari per la Geltrú
La ruta tracta de recollir els elements 
més representatius del nucli antic de 
La Geltrú. Recorre les seves places fi ns 
arribar a la Parròquia de Santa Maria 

de La Geltrú, el Castell de la Geltrú i el 
Verger del Mestre Toldrà. 

Itinerari per La Rambla
La Rambla de la Pau i la Rambla Principal 
recullen una sèrie de béns arquitectònics 
patrimonials com ara Can Pahissa, 
escola El Cim, casa Renard, el mercat 
municipal o l’Església de Sant Antoni 
Abad i de la Mare de Déu de les Neus.

Itinerari marítim
Al paisatge natural del sector marítim, 
cal afegir la visita a l’ermita de Sant 
Cristòfol al costat de la qual visqué i morí 
l’insigne escriptor Eugeni d’Ors, puntal 
del moviment modernista i autor de 
l’obra La Ben Plantada. De camí cap al 
passeig Marítim havent passat pel costat 
del far de Sant Cristòfol, val la pena 
visitar la llotja del peix, el port de pesca, 
l’arribada de les barques i l’apariament 
de les xarxes. Al passeig Marítim trobem 
el Pòsit nou i el vell i les botigues i cases 
balconades dels mariners. A més veiem 
el monument al Pescador, situat a la 
recuperada plaça del Port. Tots aquests 
són punts de referència importants 
abans d’arribar al parc de Ribes Roges. Rutes i itineraris a 

VNG
Font: www.vilanova.
cat
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9. LES URBANITZACIONS PERIURBANES

A Vilanova i la Geltrú existeixen una 
trentena del que eufemísticament 
s’anomenen urbanitzacions o 
assentaments periurbans, batejats en 
altres indrets o estudis com irregulars, amb 
dèfi cit urbanístic, pendents de legalitzar, 
de baixa densitat, urbanitzacions 
marginals o barris vulnerables. S’empren 
diversos noms perquè reuneixen 
totes aquestes característiques: es 
despleguen, habitualment, al marge dels 
marcs administratius i urbanístics ofi cials; 
la major part no estan “legalitzats” i 
existeixen notables difi cultats per ser-
ho; hi ha una component important 
d’autoconstrucció; nivells insufi cients 
de cobertura de les exigències mínimes 
d’urbanització, serveis i dotacions; una 
densitat residencial molt baixa, i un grapt 
de vulnerabilitats que difi culten la seva 
integració.
En el conjunt del Garraf hi ha centenars 
d’aquestes urbanitzacions i a la província 
de Barcelona i al conjunt de Catalunya 
superen de llarg el miler. Es tracta doncs 
d’un fenomen que va molt més enllà 
de l’àmbit municipal, que arrenca dels 
anys seixanta del segle passat, i que 
ha preocupat i preocupa força als 
responsables urbanístics i polítics.
Prova d’això es el considerable nombre 
d’estudis i propostes, que aprofundeixen 
en el coneixement detallat i rigorós 
del fenomen. Però resulta una clara 
evidència també, de les difi cultats 
d’afrontar-lo. Cal dir que s’han produït 
notables avenços en la comprensió 
de les característiques d’aquests 
assentaments, i fi ns i tot, propostes 
reeixides de solucionar casos concrets, 
integrant-los en les lògiques urbanístiques 
i corregint les seves vulnerabilitats.
Per fer-ho cal que es donin alhora diverses 
circumstàncies: una decidida voluntat 
política; un coneixement tècnic rigorós 
i aprofundit; i la complicitat social, dels 
seus residents i del conjunt del municipi.

Sembla doncs enraonat que, per tal 
d’afrontar la problemàtica de les 
urbanitzacions periurbanes a Vilanova i la 
Geltrú procedim a revisar aquells estudis 
i iniciatives d’intervenció de major interès 
desplegades durant els darrers anys.
Es tracta alhora de conèixer prou 
detalladament les característiques del 
fenomen, i al mateix temps, de valorar els 
instruments i mètodes emprats, així com 
els resultats d’iniciatives d’integració 
de barris de característiques similars en 
àmbits propers.
D’aquests darrers hem escollit:
- Pla Especial del Barri de Sant Josep a 
Sant Vicenç dels Horts (BAU)
- Pla Especial del Barri de Torre Baró a 
Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
- Pla Parcial d’Ordenació del sector 
Fondo de Somella (Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú)
- Urbanització Can Lloses-Can Marce. 
Diagnosi i estratègies d’actuació 
urbanística (Ferran Navarro i Lorena 
Perona)
Quant als estudis revisats són 
nombrosos, però voldríem destacar-ne 
fonamentalment els següents:
- Catàleg d’urbanitzacions amb dèfi cits 
urbanístics a la comarca del Garraf 
(Habitatge, urbanisme i activitats. 
Diputació de Barcelona)
- Urbanitzacions de baixa densitat al Garraf 
(Màster de Projectació Urbanística)
- Les urbanitzacions del Baix Llobregat. 
Una oportunitat de futur (Arquitectura 
Productions)
- Estudi sobre les urbanitzacions marginals 
(PIVSAM)
- Estudi sobre la problemàtica residencial 
a les urbanitzacions de baixa densitat a 
la Comarca del Garraf (Col·lectiu Punt 6)
- Estudi d’alternatives a les tipologies 
convencionals d’obres d’urbanització 
d’aplicació en creixements residencials 
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També s’han tingut en compte força 
altres de notable interès com ara:
- Les urbanitzacions a Catalunya (Servei 
d’Estratègies i Actuacions Territorials)
- Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables 
en España
- Atlas de la vulnerabilidad urbana 2001-
2011
- Atlas de Barrios Vulnerables de España. 
12 Ciudades 1991/2001/2006 (Grupo 
de investigación liderado por Agustín 
Hernández Aja.
- Forma urbana y cohesión social. Criterios 
para una mayor equidad urbana en 
los tejidos residenciales (Sergio Porcel y 
Rosina Vinyes, AMB)
- Estudio y detección de ámbitos de 
vulnerabilidad residencial en la ciudad 
de Barcelona (Grupo de investigación 
liderado por Pilar García Almirall).
Evidentment aquest capítol es 
fonamenta alhora, en una tasca d’anàlisi 
topogràfi ca i treball de camp.
Tot i que tots els treballs consultats aporten 
dades essencials per afrontar la discussió, 
cal fer especial menció a dos d’ells. Per 
una banda el Catàleg d’urbanitzacions 
elaborat per la Diputació de Barcelona 
ha esdevingut una magnífi ca font per 
conèixer característiques bàsiques de 
les urbanitzacions (superfície, cessions, 
serveis ...). Hem fet ús d’aquestes també 
per poder re-dibuixar de forma precisa el 
límit de les mateixes. 
Per altra banda destaquem l’estudi 

realitzat pel Col·lectiu Punt 6, que es 
focalitza en la dimensió socioeconòmica, 
es a dir, en com són els residents a les 
urbanitzacions. Malauradament aquest 
interessant treball no inclou informació 
específi ca i detallada de Vilanova, si, 
però, dels municipis veïns.
Amb l’ínformació d’aquests dos treballs 
hem elaborat una base de dades que 
poden ser georeferenciades dins d’un 
sistema d’informació geogràfi c (SIG). Tot i 
la gran quantitat de dades que s’aporten, 
manquen algunes detallades sobre la 
població que hi viu a les urbanitzacions 
de Vilanova i La Geltrú, ja que les del 
padró no estan segregades per barris. 
Resulta imprescindible incorporar al 
futur Pla General un estudi detallat 
d’aquestes dades socioeconòmiques si 
volem afrontar amb garanties l’encaix 
urbanístic d’aquestes urbanitzacions.

9.1. CASOS D’ESTUDI

Incloem a continuació una anàlisi 
sintètica de quatre casos d’intervenció, 
amb una breu descripció, seguida de la 
diagnosi de les principals vulnerabilitats 
dels corresponents barris i de la 
explicació dels trets bàsics de la proposta 
‘intervenció.

Exemple de fi txa 
tipus inclosa 
en el Catàleg 
d’urbanitzacions de 
la DiBA 
Font: Diputació de 
Barcelona



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Encaix de les urbanitzacions periurbanes a VNG

97

Quadre amb les 
dades bàsiques 
d’algunes 
urbanitzacions a 
Vilanova i la Geltrú
Font: Elaboració 
pròpia a partir 
de dades de 
la Diputació 
de Barcelona i 
Col·lectiu Punt 6

Barri de Sant Josep a Sant Vicenç 
dels Horts (BAU Arquitectes)

Es tracta d’un barri d’urbanització 
marginal d’unes 30 has, aparegut a 
fi nals dels anys cinquanta, resultat de 
la parcel·lació i venda de set fi nques 
rústiques sobre les vessants de notable 
pendent del Puig Castelar. Inclou unes 
850 unitats familiars i uns 4.200 habitants 
(treballadors assalariats, força jubilats 
i parats). Amb uns vuit km de carrers 
d’una amplada mitja d’uns sis metres, 
presenta notables defi ciències en la 
urbanització. La superfície construïda 
supera els 100.000 m².
Pel que fa a les seues vulnerabilitats 
existia una absoluta manca de cobertura 

legal; uns nivells força defi cients de 
l’urbanització; una clara absència de 
dotacions; aïllament social; difi cultats 
pel que fa a l’accés al barri i al transport 
col·lectiu.
Ni la població afectada ni l’Ajuntament 
tampoc tenia prou recursos econòmics 
per fer front a la complexitat del problema 
sense la col·laboració de l’administració 
autonòmica o central.
Cal destacar però, la existència d’una 
associació de veïns que agrupa a bona 
part dels residents, amb un bon nivell 
d’organització, i que s’implica totalment 
en el projecte.

Barri de Sant Josep. 
Anys 1961 i 1977.
Font: Monografi as 
CAU nº82. 
Rehabilitación 
de un barrio de 
urbanización 
marginal.

Denominació Corral del Carro, El Règim SBD Parcel·les 27 Població potencial 78 Grau consolidació (%) 83
Any - Superf (m2) 26.618,74 Habitatges 22 Habitants cens 12 Dèficits Generalitat NO

Superf (Ha) 2,66 Nivell sociecon. Baix % Paviment 0
Superf Dip (Ha) 2,5 Població % % Aigua 0

Superf viari (Ha) 0,24 % Dones % Clavegueram 0
Viari (%) 9,60 % Homes % Electricitat 100 aèria

Cessions (%) 28 % 2a residencia 50-75 % Enllumenat 0
Cessions fetes - *Edat de població % Gas 0
Densitat bruta 11,6 % Teleco 100

CE bruta 0,25 % Residus 0
Denominació Fraig, El Règim SNU Parcel·les 119 Població potencial 321 Grau consolidació (%) 59

Any 1965-70 Superf (m2) 88.528,35 Habitatges 70 Habitants cens 69 Dèficits Generalitat SI
Superf (Ha) 8,85 Nivell sociecon. Baix % Paviment 25-50

Superf Dip (Ha) 10,3 Població % % Aigua 0
Superf viari (Ha) 0,9 % Dones % Clavegueram 0

Viari (%) 8,74 % Homes % Electricitat 100 aèria
Cessions (%) - % 2a residencia <25 % Enllumenat 0

Cessions fetes - *Edat de població % Gas 0
Densitat bruta 11,5 % Teleco 100

CE bruta - % Residus Parcial

Socials Estat actual

Corral del Carro, El

Fraig, El

Administratives Urbanístiques Cadastrals
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Legalització, Urbanització i Rehabilitació 
en sòl urbà, que desplega el contingut 
del Pla General Metropolità. Aposta 
per un procés de millora progressiva: 
legalització i urbanització + ordenació 
futura, amb les següents actuacions.
a) Sobre el sòl: urbà (per legalització simultània 
o successiva) i delimitació de les peces de sòl 
a adquirir
b) Sobre l’habitatge: anàlisi dels existents i 
defi nició d’una ordenança per legalitzar, 
aixecar i/o completar, o, si s’escau, 
eliminar-los total o parcialment; essent 
fonamentals les propostes rehabilitació.
c) Sobre la urbanització: amb la defi nició dels 
serveis mínims i d’uns nivells d’urbanització 

dels carrers molt específi cs per les seves 
condicions; propostes esgraonades amb 
establiment de quotes de urbanització.

Pla Especial del Barri de Torre Baró 
(Manuel Ribas Piera, Ajuntament 
de Barcelona)

Es tracta d’un barri d’urbanització 
marginal en la vessant barcelonesa de 
Collserola.
Pel que fa a les seves vulnerabilitats el barri 
es trobava en una absoluta precarietat 
jurídica amb ínfi ms nivells d’urbanització 
i mancances de dotacions. A més tenia 
una nul·la integració amb la resta de la 

Proposta ordenança 
de edifi cació.
Font: Monografi as 
CAU nº82. 
Rehabilitación 
de un barrio de 
urbanización 
marginal.
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Pla de legalització, 
urbanització i 
rehabilitació en sòl 
urbà.
Font: Monografi as 
CAU nº82. 
Rehabilitación 
de un barrio de 
urbanización 
marginal.
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ciutat, difi cultats d’accés i absència de 
transport públic amb una població amb 
considerables problemes econòmics i 
condicions de vida molt precàries. Era 
necessari un impuls municipal inicial.
La proposta es planteja com un Pla 
Especial de Reforma Interior en sòl urbà 
que desplega el contingut del Pla General 
Metropolità. Aposta per un procés de 
millora impulsada per l’Ajuntament, amb 
les següents actuacions:
a) Sobre l’habitatge: substituint el 45% 
dels existents per la seva inadequació 
o per estar afectats pel PGM. A la resta 
s’apliquen millores amb intervencions 
estandarditzades. Les operacions 
municipals s’efectuen a travé del 
Patronat Municipal de l’Habitatge 

(inicialment amb una operació pilot de 
60 a 100 habitatges durant tres anys).
b) Sobre el viari: augmentant la accessibilitat 
a través de una nova via des de Ciutat 
Meridiana. També es plantegen ajustos 
puntuals i la jerarquització de la xarxa de 
carrers. L’Ajuntament va adquirir l’espai 
necessari per executar l’urbanització de 
l’eix de vianants i va anar construint-lo 
seqüencialment.
c) Sobre els espais públics i equipaments: 
es respecten els espais del parc proposat 
pel PGM. A més tracta de proveir petites 
àrees de caràcter veïnal que s’obtindrien 
a partir de promocions d’habitatges o 
per expropiació. 

Estat previ del barri 
Font: Projectes cap 
al 92 (Ajuntament 
de Barcelona)
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Intervenció sobre 
l’habitatge existent. 
Substitució o millora.
Font: Plans i 
projectes per a 
Barcelona 1981-1982 
(Ajuntament de 
Barcelona/Àrea 
d’Urbanisme)

Intervenció sobre la 
xarxa viaria del barri
Font: Plans i 
projectes per a 
Barcelona 1981-1982 
(Ajuntament de 
Barcelona/Àrea 
d’Urbanisme)
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Intervenció respecte 
els espais públics i 
equipaments
Font: Plans i 
projectes per a 
Barcelona 1981-1982 
(Ajuntament de 
Barcelona/Àrea 
d’Urbanisme)

L’Ajuntament adquireix l’espai per el 
parc forestal.
d) Sobre els serveis: impulsar la implementació 
de canalitzacions i drenatges que garanteixin 
la correcta evacuació de les aigües.

Pla parcial d’Ordenació del Sector 
Fondo de Somella (Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú)

Creiem que resulta molt important 
emfasitzar aquest cas, en la mesura que 
l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú ja ha 
estat capaç d’afrontar un repte relatiu a 
un dels barris de major difi cultat, i revertir 
la seva situació.
El Pla Parcial d’Ordenació del Sector 
Fondo de Somella respon a l’interès 
municipal de recuperar una extensa 
urbanització marginal amb una 
parcel·lació molt menuda i nombroses 
construccions il·legals. Situada a l’Oest 
del nucli urbà, amb una superfície de 
373.283 m2, en sòl urbanitzable estava 
qualifi cada com a residencial, preveient-
se el seu desplegament a partir de l’any 
2001.
El barri es començà a construir l’any 
1970, sobre un conjunt d’horts familiars, 
donant lloc a situacions molt variades, 
des de petites peces, fi ns a grans unitats 
destinades a ciutat-jardí. Aquestes unitats 
estan molt disseminades, tendint a ocupar 
posicions privilegiades, fragmentant 
el barri i creant àrees difícilment 
penetrables, per les dimensions, traçat i 

pendent dels carrers.
La Revisió del Pla General va proposar 
un desenvolupament de dues parts 
diferents: una primera que abarcava el 
sòl corresponent a la delimitació estricta 
de la urbanització marginal, excepte els 
espais lliures i equipaments, amb una 
tipologia de cases aïllades, i una segona, 
on es materialitza la major part de les 
cessions dels sistemes (mínim 30% de la 
superfície bruta del sector) i on es preveu 
edifi cació unifamiliar en fi lera admetent 
habitatge plurifamiliar, sense superar la 
meitat dels corresponents a l’àmbit. El Pla 
General assenyala, de forma indicativa, 
la ubicació de part de les cessions de 
zones verdes i equipaments.
Es preveia que el primer àmbit es 
desenvolupes mitjançant re-parcel·lació 
i els seus propietaris compensessin 
econòmicament als del segon àmbit. 
També es preveia que aquest, que 
requerirà igualment re-parcel·lació, 
contindria majors cessions, però els seus 
propietaris tindrien un aprofi tament privat 
equivalent als de l’altre. El PGOU atribueix 
igualtat d’aprofi tament amb idèntica 
edifi cabilitat bruta a ambdós sectors.
Pel que fa a les vulnerabilitats destacava 
la baixa qualitat constructiva i de 
conservació de les edifi cacions. El nivell 
d’urbanització i de serveis era clarament 
defi cient o directament inexistent, 
amb una clara absència de dotacions, 
convertint-se en un barri dormitori.
Els àmbits esmentats són discontinus, tot 
i que amb un elevat grau de relació, 
el que difi culta i no fa aconsellable el 
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desenvolupament urbanístic de forma 
separada. Va semblar doncs convenient 
tractar-los com a sector únic.
El considerable nombre de propietaris, 
el grau de consolidació de la edifi cació 
i la irregular estructura viaria i de serveis 
existents feien necessària una actuació 
difícilment assumible per els ocupants 
en un termini raonable, i per tant es 
cregué oportú canviar a un sistema de 
cooperació, desenvolupant-lo com 
un polígon únic amb projecte de re-
parcel·lació i d’urbanització.
Els objectius principals del Pla Parcial són:

a. Incorporar la urbanització a la tra-
ma urbana, adequant-la a la legalitat 
urbanística.

b. Respectar la diferenciació dels dos 
àmbits: regularització i adequació de 
la parcel·lació; assignació de sostre de 
forma equilibrada; compensació de la 
major cessió d’una part dels propieta-
ris respecte als altres; distribució equi-
tativa dels costos de transformació.
c. Preveure unes tipologies residencials 
de cases aïllades al primer àmbit i uni-
familiar en fi lera y plurifamiliar al segon.
d. Plantejar una estructura viària basa-
da tant en el Pla General, com en la 
xarxa de camins existents.
e. Establir les reserves de sòl per a es-
pais lliures pròximes a les concentraci-
ons més denses d’habitatge.
f. Integrar el sector en els paratges 

Ús de parcel.les Àmbit X (nº parceles)
residencial 255

agrícola 23
recreatiu 39

altres 16
Total 350

Subministrament d'aigua 302
Subministrament d'electricitat 286

Servei de telèfon 106
Construccions d'habitatge 360
Coberts, auxiliars i garatges 500

Basses i piscines 250

                     Condicions

Usos i serveis 
urbanístics de les 
parcel·les existents
Font: Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú

Situació
Font: Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú
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Intervenció respecte 
els espais públics i 
equipaments
Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Usos del sòl
Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Conreu

Equipaments

Parcel·lació 
irregular 
preexistent 
d’ús mixte 
agrícola - 
residencial

Erm

Camins sense 
urbanitzar

Límit Sector

Ordenació del Pla 
Parcial
Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú
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agraris i naturals que l’envolten.
A cadascun dels àmbits se li atribueix 
un coefi cient ponderat, que te en 
compte la zona lliure de parcel·la 
romanent respecte el sòl edifi cat 
(proporció de jardí).

Urbanització Can Lloses-Can 
Marce. Diagnosi i estratègies 
d’actuació urbanística (Ferran 
Navarro i Lorena Perona)

Es tracta d’urbanització majoritàriament 
de segona residència situada al municipi 
de Sant Pere de Ribes, a la vessant del 
Parc Natural del Garraf, amb zones de 
considerable pendent. Per procedir 
a la seva reurbanització es considera 
un àmbit de 1.060.058 m2 amb 1.080 
parcel·les i 648 propietaris. D’aquestes 
parcel·les 263 estan edifi cades amb 400 
persones empadronades.
S’inicià a partir d’un Pla Parcial de 
1997, que va reservar un 60% del sòl per 
sistemes (44% d’espais lliures, 14% viari i 
2% equipaments).
El PGOU del 2001 el recull com un àmbit 
de sòl urbanitzable, establint el sistema de 
compensació i la seva execució durant 
el primer quadrienni de vigència, de 
manera que el 2005 ja es podria modifi car 
l’ordenació en no haver-se aprovat els 
instruments d’execució (SUPP-2). Just 
aleshores l’Ajuntament va canviar el sistema 
de compensació pel de cooperació al 
comprovar irregularitats en la Junta.

Secció vial tipus de 
20 m del Pla Parcial
Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Es va invertir la subvenció del Fons de 
regularització i millora d’urbanitzacions 
de l’any 2009 per tramitar el projecte 
d’urbanització i el projecte de 
reparcel·lació, però aquests no van 
arribar a executar-se pels alts costos 
d’urbanització a assumir pels propietaris, 
per la la difi cultat de gestionar un àmbit 
considerablement consolidat (40%) amb 
un gran nombre de propietaris (648 
propietaris) i les excessives cessions (40% 
de zona verda) previstes al Pla Parcial de 
l’any 1997.
Pel que fa a les seves vulnerabilitats, 
cal destacar un nivell d’urbanització i 
serveis molt defi cient. Les construccions 
tenen un alt cost de manteniment i una 
considerable inefi ciència energètica. La 
forta individualitat de les construccions 
generava una manca de cohesió social.
El projecte treballa en diverses línies 
estratègiques:
- Reduir l’ocupació de sòl residencial 
recuperant espai forestal del Garraf i 
Olèrdola.
- Canviar el règim del sòl urbanitzable 
pel de sòl urbà no consolidat i sòl no 
urbanitzable.
- Defi nir polígons d’actuació que redueixin 
el nombre de propietaris implicats per 
facilitar la gestió i el desenvolupament.
- Reduir les despeses d’urbanització, tot 
reduint la superfície de vials proposada 
al Pla Parcial i preveient el sistema de 
sanejament autònom i el manteniment 
d’esteses aèries per el subministrament 
de serveis.
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Es considera que la alternativa per a 
desllorigar l’estat actual de la urbanització 
passa per una modifi cació puntual del 
Pla General, preveient la delimitació de 
Polígons d’Actuació Urbanística en sòl 
urbà no consolidat, i classifi cant com a 
sòl no urbanitzable la resta d’àmbit.
Es consideren 3 alternatives possibles, 
que es diferencien en el nombre de 
parcel·les edifi cables que l’Ajuntament 
facilitaria als propietaris de l’àrea a 
desclassifi car que vulguesin edifi car. Es 
manté la qualifi cació de ciutat jardí de 
les parcel·les existents i en algunes àrees 
es proposa densifi car amb una tipologia 
en fi lera, permetent així obtenir major 
nombre de parcel·les per a fer possible 
la compensació.

Plan. Vigent Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Sostre màxim 198.151 m2st 162.771 m2st 195.986 m2st 218.004 m2st

Coeficient edificabilitat bruta àmbit sòl 
urbà no consolidat - 0,3349 m2st/m2s 0,3406 m2st/m2s 0,3428 m2st/m2s

Percentatge de sistemes (Comptant 
espais lliures en SNU) 0,5989 0,6552 0,5871 0,5351

Total Espais lliures (SNUC   +   àmbit SNU) 476.019 m2s 609.004 m2s 613.385 m2s 463.817 m2s

Espais lliures en sòl urbà no consolidat - 15.219 m2s 39.659 m2s 39.659 m2s

Superficie protegida com a sòl no 
urbanitzable 0 593.785 m2s 486.332 m2s 424.158 m2s

Costos obres urbanització 32472659 10157810 11399870 12109586
Repercussió costos urbanització sobre m2 

sòl net 79,45 €/m2s 24,19 €/m2s 21,96 €/m2s 21,16 €/m2s

Repercussió costos urbanització sobre m2 

sostre edificable 163,87 €/m2st 71,02 €/m2st 64,29 €/m2st 61,72 €/m2st

Nº de parcel.les incloses en sòl urbà no 
consolidat - 519 parcel.les 591 parcel.les 672 parcel.les

Nº de parcel.les desclassificades de 
petits propietaris (no edificades) - 255 parcel.les 219 parcel.les 163 parcel.les

Nº de parcel.les a adjudicar Ajuntament 
un cop inscrita reparcel.lació 
(aprofitament urbanístic)

- 132 parcel.les 179 parcel.les 227 parcel.les

Delimitació en 
polígons d’actuació 
urbanística en sòl 
urbà no consolidat i 
no urbanitzable
Font: Documentació 
del propi pla. Ferran 
Navarro Acebes.

9.2. ESTUDIS A TENIR EN COMPTE

A més d’aquestes propostes d’intervenció 
sembla interessant revisar alguns estudis 
que han abordat la problemàtica de les 
urbanitzacions periurbanes, per tal de 
conèixer millor les seves característiques 
i com diversos estudiosos i equips de 
l’administració s’han plantejat el seu 
abordatge.

Comparatiu 
alternatives
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Alternatives a la 
previsió pel pla 
general de la 
urbanització
Font: Documentació 
del propi pla. Ferran 
Navarro Acebes.

Les urbanitzacions del Baix 
Llobregat. Una oportunitat de futur 
(Arquitectura Productions)

En aquest document s’analitzen les 
urbanitzacions del Baix Llobregat, fent 
recomanacions per a la seva adequació. 
Es parteix de la premissa de que aquests 
assentaments d’habitatge unifamiliar 
han de compactar-se a partir de 
processos d’iniciativa fonamentalment 
privada i que convé “créixer sense 
tacar”, evitant tota nova classifi cació 
de sòl urbanitzable. Pren com a casos 
model:

- Can Candeler. Sant Just Desvern.
- La Guàrdia i Sant Antoni. San Vicenç 
dels Horts.
- Finestrelles Nord. Esplugues de Llobre-
gat. (no desenvolupat)
- Can Coll. Torrelles de Llobregat.
Per plantejar aquesta estratègia cal 
considerar factors com:
- Proximitat a nuclis urbans consolidats
- Bona accessibilitat amb transport pú-
blic
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Estudis temàtics
Font: Les 
urbanitzacions del 
Baix Llobregat. Una 
oportunitat de futur.

La presència del 
fenomen de les 
urbanitzacions al 
Baix Llobregat
Font: Les 
urbanitzacions del 
Baix Llobregat. Una 
oportunitat de futur.
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rers, 20% parcel·les)
- Una bona xarxa de carrers existents

La proposta tracta d’incrementar la den-
sitat residencial a les urbanitzacions, tot 
considerant la seva inserció territorial i di-
ferenciant diversos mecanismes:

- Augmentar el nombre d’habitatges 
sense incrementar el sostre
- Augmentar el nombre d’habitatges i 
incrementar el sostre passant d’unifa-
miliars a plurifamiliars, en general o en 
zones concretes de la urbanització
- Augment de la densitat per canvi 
tipològic radical que alliberi sòl per a 
equipaments
- Augment de la densitat a través d’al-
gun projecte de densifi cació puntual.

Per tal d’abordar el problema amb rigor 
es proposa una metodologia concreta, 
amb els següents objectius fonamentals:

- Classifi car les urbanitzacions en cate-
gories i grups
- Analitzar la connectivitat entre elles
- Estudiar punts potencials de centra-
litat
- Valorar possibles extensions
- Proposar, reforçar o impulsar centra-
litats.

Els passos a seguir d’aquesta metodologia 
es resumeixen en:

1. Elaborar una cartografi a temàtica 
amb àmbits i escales homogènies que 
permetin la seva superposició. Els te-
mes faran referència a topografi a, alti-
metria, pendents, planejament, espais 
de protecció, xarxa viaria, xarxa de 
transports i orto-fotoplà. (escales em-
prades 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000).
Els passos a seguir d’aquesta metodo-
logia es resumeixen en:
2. Dividir en sectors segons diferencies 
geogràfi ques, d’urbanitat, accessibili-
tat... etc.
3. Analitzar les capes temàtiques 
abans esmentades.
4. Establir una classifi cació de les urba-
nitzacions en tres grans categories:

- Agrupacions. Urbanitzacions que 
pengen d’un eix
- Extensions. Urbanitzacions que són 
extensions de cascs urbans
- Aïllades. Urbanitzacions en posició 
marginal

5. Proposar per a cada urbanització 
una sèrie d’actuacions que tenen que 
veure amb:

- Densifi cacions: allà on més pressió 
urbana existeix
- Extensions: consolidació d’urbanit-
zacions fragmentades o disperses
- Punts de centralitat: punts estratè-
gics de mixtura amb alta accessibi-
litat 

Classifi cació de 
les urbanitzacions. 
Agrupacions, 
extensions i aïllades.
Font: Les 
urbanitzacions del 
Baix Llobregat. Una 
oportunitat de futur
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Urbanitzacions de baixa densitat 
al Garraf (Màster en Projectació 
Urbanística 2018)

Durant el curs 2017-2018 es va abordar 
en un taller del Màster en Projectació 
Urbanística de la Universitat Politècnica 
de Catalunya una proposta d’intervenció 
sobre urbanitzacions irregulars a la 
comarca del Garraf en dos àmbits, 
Canyelles i Sant Pere de Ribes. Si be les 
estratègies i accions eren específi ques 
per cada territori, els objectius havien 
de poder replicar-se en altres indrets 
on les urbanitzacions de baixa densitat 
esdevenen un problema.
Com molts altres territoris catalans la 

comarca del Garraf pateix durant els 
anys 60 i 70 una notable i descontrolada 
aparició d’assentaments residencials de 
baixa densitat. Aquests es desenvolupen 
quasi sempre al marge de la legalitat 
urbanística. La baixa qualitat de les 
construccions, així com la manca 
de serveis i dotacions de tot tipus fa 
que suposin un greu problema en la 
ordenació del territori.
Pel que fa a les principals vulnerabilitats 
s’identifi quen les següents: topografi a 
accidentada, manca d’accessibilitat i 

Anàlisi pro-positiu 
dels elements 
territorials a Sant 
Pere de Ribes
Font: Cuerdas de 
urbanidad, hilos 
de identidad y sus 
enlaces. MPU 2018.
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Anàlisi propositiu 
dels elements 
territorials a 
Canyelles
Font: Treball. MPU 
2018.

transport col·lectiu, nivell d’urbanització 
i serveis defi cient, mono-funcionalitat i 
absència de dotacions, baixa qualitat 
constructiva i nivell de conservació, 
inefi ciència energètica i alt cost de 
manteniment, risc d’incendis i inundació, 
població envellida i manca de recursos 
econòmics per fer front a les necessitats 
de recuperació, àrees buides i aïllament, 
el que implica manca de cohesió social.
Les propostes parteixen de cercar en 
la identitat del territori les possibles 
alternatives. Es plantegen estratègies 
basades en els següents criteris:
- Impulsar l’augment de densitat 
poblacional per aconseguir punts de 
major activitat urbana, mescla d’usos i 
major accessibilitat.

- Reforçar la matriu mediambiental 
atenent a les dinàmiques naturals del 
territori. Les urbanitzacions les interrompen 
i es tracta doncs, a través de projectes 
específi cs, de millorar la permeabilitat i 
de reduir la contaminació de sòls i eixos 
d’aigua.
- Considerar una xarxa de camins 
secundaris i de certes dotacions que 
aportin capil·laritat als assentaments 
(itineraris patrimonials, mobilitat no 
motoritzada i dotacions mediambientals 
conformant la infraestructura verda del 
territori). 
Fins aquí, la visió, objectius i estratègies són 
comunes per a qualsevol urbanització. 
Es plantegen a més petits projectes 
estratègics, accions catalitzadores i 
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Estratègies d’infr. 
verda, centralitats i 
millora de la matriu 
ambiental a Sant 
Pere de Ribes
Font: Cuerdas de 
urbanidad, hilos 
de identidad y sus 
enlaces. MPU 2018

Estratègies 
d’infraestructura 
verda i centralitats a 
Canyelles
Font: Treball. MPU 
2018.
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Projecte de millora 
en la connectivitat 
de la matriu 
ambiental entre 
dues urbanitzacions.
Font: Cuerdas de 
urbanidad, hilos 
de identidad y sus 
enlaces. MPU 2018

Projecte de nova 
centralitat. Augment 
de densitat 
residencial per 
canvi de tipologia.
Font: Cuerdas de 
urbanidad, hilos 
de identidad y sus 
enlaces. MPU 2018
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Projecte 
d’infraestructura 
verda per 
recuperar camins 
històrics i elements 
patrimonials.
Font: Cuerdas de 
urbanidad, hilos 
de identidad y sus 
enlaces. MPU 2018

Centralitat Permeabilitat Capil·laritat

Noves tipologies residencials Tala i aclarida de arbres Cessió d’espais per a la 
ramaderia

Inclusió de nous equipaments i 
dotacions (rotatius)

Desurbanització puntual de carrers 
existents

Aprofitament dels residus 
generats

Reducció / Augment de la 
edificabilitat

Desqualificació de sòls urbans o 
urbanitzables

Rehabilitació de masies i altres 
elements patrimonials

Soterrament de línies elèctriques Reintroducció de vegetació 
potencial

Senyalística i manteniment de 
senders i camins

Urbanització de carrers Aportació d’aigua als espais de 
l’aigua Promoció d’hortes comunitàries

Creació de nous espais públics Noves zones agràries

Creació d’espais d’intermodalitat Promoció de sistemes de 
producció d’energia local

Millora de les edificacions existents

Millora de l’accessibilitat

Taula d’accions 
classifi cades 
segons la estratègia 
general.
Font: Màster 
en Projectació 
urbanística 2018
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recullen en una matriu accions per 
millorar la centralitat, permeabilitat i 
capil·laritat.
Si be aquestes estratègies son pròpies 
de cada territori, abordar-les des d’una 
visió territorial permet valorar la seva 
aplicabilitat a diversos indrets.

Estudi sobre la problemàtica 
residencial a les urbanitzacions 
de baixa densitat a la Comarca 
del Garraf (Col·lectiu Punt 6)

Es tracta d’un estudi molt detallat sobre 
aspectes socials i econòmics de força 
urbanitzacions a la comarca del Garraf. Si 
be s’utilitzen dades molt concretes de tots 
el municipis, a Vilanova i la Geltrú és on 
menys informació s’ha pogut recollir, i no es 
disposa de dades segregades per barris.
Després de defi nir el àmbit d’estudi 
el treball es divideix en tres parts: 
identifi cació de problemàtiques, línies 
estratègiques i actuacions, i aplicació de 
les mateixes.
Pel que fa a les vulnerabilitats es 
classifi quen en tres grans grups, que fan 
referència a les tres dimensions sobre les 
que es vol treballar:
Vulnerabilitats vinculades a la tipologia 
de les construccions:

- Inadequació a les necessitats 
dels residents
- Baixa qualitat constructiva i nivell 
de conservació
- Nivell d’urbanització i serveis 
defi cient
- Alt cost de manteniment
- Manca de cobertura legal
- Habitatges buits
Vulnerabilitats socials
- Manca d’informació de la gent 
que hi viu
- Aïllament
- Dependència
- Desnonaments i ocupació il·legal
- Manca de recursos
- Individualitat. Manca de cohesió 
social.
Vulnerabilitats vinculades a l’entorn i 
la vida quotidiana:

- Procés urbanitzador
- Mono-funcionalitat
- Qualitat de l’espai públic
- Manca d’una xarxa quotidiana
- Manca d’accessibilitat i transport 
públic
- Riscos d’incendis, inundació, 
esllavissament

Es proposen actuacions vinculades a 
línies estratègiques que tenen en compte 
les tres dimensions ja esmentades, 
prestant especial atenció a la vida de les 
persones i a l’habitatge. Les actuacions 
estan dirigides a millorar l’autonomia, 
la seguretat i la igualtat d’oportunitats 
dels habitants. L’objectiu és aconseguir 
models més compactes, de major 
densitat i autocontenció. 
La participació activa de la població 
i el treball conjunt amb aquesta, es 
fa imprescindible per poder redactar 
projectes realistes, viables i compartits.
Les actuacions proposades s’organitzen 
segons tres dimensions: unitat residencial, 
persones que hi viuen i entorn i vida 
quotidiana. També s’ordenen segons 
6 línies estratègiques que resumeixen 
els principals objectius per millorar les 
urbanitzacions de baixa densitat des de 
la perspectiva de l’habitatge:

1-Treballar  transversalment    i  cooperativament 
amb la gent que hi viu a les urbanitzacions.
2-Enfortir les xarxes de proximitat, 
potenciant recorreguts útils que puguin 
enllaçar l’habitatge amb espais de 
relació, equipaments i serveis, recolzats 
pel transport públic.
3-Afavorir la barreja social. Incorporant 
al teixit diversitat d’opcions residencials 
(quant a tipologies i models de tinença), 
així com d’usos. La densifi cació selectiva 
en punts estratègics és un pas fonamental 
per aconseguir-ho. 
4-Garantir la vida amb autonomia. 
Afavorir els desplaçaments a peu 
a l’entorn proper, lloc on poder 
desenvolupar les activitats quotidianes. 
Les altres deuen estar ben comunicades 
amb transport públic o solucions 
comunitàries adequades.
5-Enfortir el sentit de pertinença i 
comunitat. Millorar l’espai públic i 
promoure processos de participació 
ciutadana.
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1176-Promoure un equilibri mediambiental i 
una vida sana. Contenir el creixement i 
restituir l’àmbit natural.

Per a les distintes estratègies es determinen 
una sèrie d’actuacions específi ques.

1. Treballar transversalment.
1.1.1. Treball supramunicipal entre 
urbanitzacions
1.1.2. Punt d’informació del “Pla 
urbanitzacions”
1.1.3. Autogestió i cooperació amb 
l’administració
1.1.4. Coneixement de la gent que viu 
en aquests territoris

2. Enfortir les xarxes de proximitat
2.1.1. Consolidació d’eixos de connexió 
quotidians

2.1.2. Fent xarxa amb l’ús de les TIC
2.1.3. Adequació estàndards de serveis 
urbanístics a realitats existents.

3. Afavorir la barreja física i social
3.1.1. Limitació del creixement del sòl
3.1.2. Promoció de tipologies residenci-
als heterogènies
3.1.3. Densifi cació d’habitatge
3.1.4. Flexibilització de la normativa per 
afavorir l’habitatge plurifamiliar
3.1.5. Adaptació de l’habitatge per a 
usos comercials i professionals
3.1.6. Cessió temporal per a equipa-
ments o usos comunitaris
3.1.7. Promoció d’habitatge plurifamili-
ar en solars buits
3.1.8. Gestió dels parcs d’habitatges 
buits per part dels ajuntaments
3.1.9. Ampliació oferta d’habitatge as-
sequible
3.1.10. Promoció altres formes d’habi-
tatge
3.1.11. Mecanismes de regulació de 
les urbanitzacions
3.1.12. Mecanismes per a la cessió pú-
blica d’espai privat

4. Garantir vida amb autonomia
4.1.1. Millora de la visibilitat entre pú-
blic i privat

4.1.2. Foment de les xarxes de suport a 
les persones i ajuda mútua
4.1.3. Adaptació de circuits on es pri-
oritza la mobilitat en bicicleta i a peu
4.1.4. Sistemes de mobilitat compartida
4.1.5. Adaptació del transport públic

5. Enfortir el sentit de pertinença i comu-
nitat

5.1.1. Disseny i qualitat del paisatge 
urbà
5.1.2. Tractament del front de parcel·la 
i voreres
5.1.3. Rehabilitació de façanes
5.1.4. Suport a les entitats que treballen 
al territori
5.1.5. Promoció d’activitats socials
5.1.6. Processos participatius d’urbanit-
zació
5.1.7. Gestió conjunta públic-comuni-
tària d’equipaments i serveis

6. Promoure l’equilibri mediambiental
6.1.1. Recuperació de terrenys no edi-
fi cats per transformar en espai natural
6.1.2. Promoció de la jardineria respon-
sable i aprofi tament hortícola
6.1.3. Autogestió de recursos propis
6.1.4. Autogestió dels subministraments 
amb sistemes individuals i col·lectius. 
6.1.5. Millores que redueixin els con-
sums de recursos.
6.1.6. Programes comunitaris per la 
preservació forestal
6.1.7. Sensibilització sobre com viure en 
un entorn natural
6.1.8. Infraestructures respectuoses 
amb els ecosistemes
6.1.9. Mitigació del risc d’incendis i 
inundacions
6.1.10. Construcció responsable i soste-
nible
6.1.11. Transició gradual entre l’urbà i 
el medi natural

S’inclou un llistat de fi txes amb diferents 
actuacions a cadascuna de les urbanit-
zacions.
De l’anàlisi “cas a cas” d’aquestes actu-
acions sobre el terreny sorgiran les acci-
ons concretes a realitzar, tot i que es po-
den avançar algunes d’elles.
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Catàleg d’urbanitzacions amb 
dèfi cits urbanístics a la comarca 
del Garraf (Habitatge, urbanisme 
i activitats. Diputació de 
Barcelona)

L’objectiu d’aquest document és 
construir un inventari d’urbanitzacions 
amb dèfi cits urbanístics a partir d’una 
metodologia rigorosa amb els següents 
passos:

- Defi nició de problemàtiques
- Elaboració de fi txes individualitzades
- Aproximació sistemàtica a les proble-
màtiques i estratègies d’adequació
- Valoració de la metodologia empra-

da per a casos similars a la resta de 
Catalunya

Pel que fa a les principals vulnerabilitats 
s’identifi quen les següents: escassos 
recursos econòmics, manca de 
cobertura legal, manca d’accessibilitat, 
risc de desaparició dels valors ambientals i 
paisatgístics, afectació a la connectivitat 
ecològica, contaminació dels espais de 
l’aigua amb abocaments residuals, risc 

Fitxa tipus de 
cadascuna de les 
urbanitzacions del 
Garraf
Font: Estudi de les 
urbanitzacions de 
baixa densitat a la 
Comarca del Garraf 
pel Col·lectiu Punt 6
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d’incendis, geològic i d’inundabilitat, 
afectació per línies d’alta tensió. 
Inadequació a les necessitats residents, 
dependència de la gent gran, baixa 
qualitat constructiva i nivell conservació.
Aquest estudi planteja tres grans grups 
d’estratègies:
Estratègies relatives al Planejament:

- Exempció reserva HPO
- Densifi cació
- Noves tipologies
- Reducció estàndards sistemes
- Reducció àmbits
- Modifi cació de l’ordenació

Llistat d’accions de 
les actuacions
Font: Estudi de les 
urbanitzacions de 
baixa densitat a la 
Comarca del Garraf 
pel Col·lectiu Punt 6

Estratègies relatives a la Gestió:
- Delimitació poligonal / subsectors
- Canvi de sistema d’actuació
- Altres mesures específi ques

Estratègies relatives a la Execució:
- Reducció dels costos d’urbanització
- Optimització obres urbanització

Aquestes estratègies responen a proble-
màtiques concretes de forma que s’ela-
bora una taula que relaciona cadas-
cuna de les problemàtiques amb una 
possible estratègia.
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Relació entre 
problemàtiques 
i estratègies 
d’actuació
Font: Estudi de les 
urbanitzacions de 
baixa densitat a la 
Comarca del Garraf 
per la DiBA

A tall de conclusions generals la estratègia 
de reducció de costos d’urbanització es 
podria aplicar a totes les urbanitzacions, 
ja que és un criteri independent de 
la situació, característiques i estat del 
sector. Per altra banda, l’aplicació 
d’estratègies de planejament, com 
ara la densifi cació, és de més difícil 
implantació, ja que suposa una major 
complexitat en termes legals i de 
compliment del marc normatiu (només 
en un 8% del conjunt d’urbanitzacions 
es podria a priori plantejar l’opció de 
densifi car una part de la mateixa). Per 
contra, la defi nició de noves tipologies 
és una estratègia més aplicable en 
aquelles urbanitzacions amb una certa 
concentració d’edifi cacions ja que no 

s’incrementa edifi cabilitat i per tant no 
és necessari augmentar les reserves de 
sistemes. Així doncs, a una quarta part 
de les urbanitzacions amb dèfi cits de 
la comarca es podrien proposar unes 
tipologies més compactes.
L’estratègia de reducció dels sistemes 
és difícilment viable amb la normativa 
vigent. Ara bé, en un 23% de les 
urbanitzacions es podria aplicar per tal 
de donar viabilitat al sector, i en més 
d’un 50% es podria reduir la superfície del 
sector comportant una disminució de 
costos d’urbanització i a la vegada una 
millora ambiental de l’àmbit.
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marginals (PIVSAM)

Aquest document entén com a 
urbanització marginal “tot aquell 
desenvolupament suburbà de caràcter 
residencial que es troba fora de 
l’ordenació jurídica vigent i/o presentin 
nivells d’urbanització greus i dèfi cits 
acusats d’equipaments comunitaris i 
serveis públics”.
Respecte a les vulnerabilitats entén 
que la dispersió i discontinuïtat de les 
urbanitzacions en el territori produeix 
que cada nucli es comporti com un punt 
aïllat dintre del teixit territorial i aquesta 
situació genera:

- Dependència del nucli tradicional
- Dèfi cit d’activitats locals i mono-fun-
cionalitat
- Difi cultat en la formació de petits cen-
tres de serveis, absència de dotacions
- Nivell d’urbanització i serveis defi ci-
ents
- Inadequació a les necessitats dels re-
sidents

Una de les barreres per afrontar aquests 
problemes es la manca d’informació 
de les mateixes respecte a població 
real, estat de les construccions, etc. En 
aquest sentit PIVSAM ha fet un treball 
de camp sobre la situació concreta 
d’algunes. S’ha realitzat un anàlisi sobre 
la demografi a, un anàlisi quantitatiu 
dels habitatges i dels edifi cis que s’han 
classifi cat per tipologies residencials, nº 
de plantes, estructura urbana i antiguitat 
dels edifi cis. En defi nitiva, el que es pretén 
es que, sobre una base objectiva, es 
pugui assolir millor capacitat de resposta 
municipal, coneixent quina és la realitat 
en aquestes urbanitzacions marginals.
S’elaboren informes d’algunes 
urbanitzacions amb les següents dades:

1. Urbanització: situació, superfície, ac-
cessibilitat, viari intern, planejament i 
serveis
2. Habitatges: tipologia, antiguitat, ti-
pus d’habitatge i estat de conservació
3. Població: habitants i desplaçaments
Al mateix temps s’elaboren unes fi t-
xes on es refl ecteixen dades d’interès 
respecte al viari intern (amplada, pa-
vimentació, serveis...) i als habitants 
(nombre residents, edat mitja, sexe...).

Estudi d’alternatives a les 
tipologies convencionals d’obres 
d’urbanització d’aplicació 
en creixements residencials 
dispersos (ETSICCP i EGI)

La transformació que estan 
experimentant algunes urbanitzacions 
de segona a primera residència es fa 
assumint un elevat nivell de mobilitat 
obligada, que sempre aboca a la 
necessitat de dotar l’espai públic d’un 
nivell d’infraestructures molt superior en 
quantitat i qualitat del servei prestat que 
l’original.
La repercussió per habitatge de les 
obres d’urbanització és molt elevada, 
així com les despeses de manteniment 
i explotació. Per tant, cal defi nir uns 
estàndards d’urbanització assequibles i 
adaptats a la realitat.
L’objecte d’aquest estudi és defi nir, 
justifi car i catalogar una sèrie de possibles 
solucions d’urbanitzacions aplicables 
als carrers dels desenvolupaments 
residencials dispersos amb la vocació 
clara de controlar l’abast de les obres, els 
nivells de qualitat i confort de les solucions 
adoptades i acotar els costos i, sobretot, 
el manteniment i la explotació.
Respecte a les vulnerabilitats l’estudi es 
focalitza en el baix nivell d’urbanització 
i en els serveis defi cients, com a un dels 
principals problemes que s’han d’afrontar. 
Esmenten que els serveis son obsolets i 
amb un nivell de qualitat molt dubtós.
Es proposa un catàleg de seccions de 
carrer alternatives a les tradicionals 
dels nuclis residencials dispersos. Per tal 
de valorar les solucions proposades al 
catàleg, s’aplica un mètode basat en 
la determinació d’un estàndard mitjà 
per unitat de superfície, per a cada 
tipus diferent. Després s’aplica aquest 
preu unitari per metre lineal de vial que 
es vol valorar i es sumen els diferents 
tipus de superfície, obtenint així l’import 
d’un metre lineal de carrer amb les 
característiques defi nides.
La solució a elegir dependrà de distintes 
variables:

- Tipologia de carrer en funció de la 
seva jerarquia en la xarxa
- Tipus d’actuació: nova urbanització o 
re-urbanització
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Tipologies de carrer 
en funció de les 
variables jerarquia, 
tipus d’actuació i 
nivell de servei
Font: Estudi 
d’alternatives 
a les tipologies 
convencional (...). 
Josep Pinós i Robert 
Durán.

Nova
construcció

Reurbanització
Nova

construcció
Reurbanització

Nova
construcció

Reurbanització

Mínim PNM PRM DNM DRM INM IRM

Estàndard PNE PRE DNE DRE INE IRE

Superior PNS PRS DNS DRS INS IRS

NIVELL DE 
SERVEIS

TIPOLOGIA DEL VIAL

Principal Distribució Interior

- Nivell de serveis a assolir: mínim, es-
tàndard o superior

Un quadre resum de les tipologies con-
templades d’aquest catàleg, seria el 
que es mostra a la pàgina següent.
Aquests codis es completen amb un 
codi numèric de dos dígits, separat per 
un guió, que indica la solució de ferm 
o paviment emprada, per la calçada o 
espai compartit per vehicles i vianants la 
primera, i per les voreres la segona, que 
en cas de no existir, prendrà un valor zero 
“0”.
Cadascun d’aquests codis indica una 
solució concreta del catàleg inclòs a la 
memòria de l’estudi i l’elecció deu valo-
rar-se en base al Protocol de valoració 

de projectes d’urbanització inclòs en la 
mateixa. Aquest protocol respon a les se-
güents fases: 

- Fase I. Recollida de dades de la ur-
banització
- Fase II. Defi nició de les premisses
- Fase III. Proposta de seccions de vial
- Fase IV. Valoració de la proposta

L’estudi recull exemples pràctics per 
poder veure com s’aplica aquest pro-
tocol.

Exemple de secció 
tipus del catàleg per 
al codi PNM-39
Font: Estudi 
d’alternatives 
a les tipologies 
convencional (...). 
Josep Pinós i Robert 
Durán.
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Conclusions que es poden 
traure del conjunt d’estudis i 
d’intervencions analitzades

Tot i que els projectes i estudis analitzats 
treballen amb metodologies ben diverses, 
presenten força coincidències pel que 
fa a la consideració dels problemes i a 
les vulnerabilitats identifi cades, així com 
en les estratègies per tal d’abordar-les. 
Més endavant es mostra una taula 
en la que es sintetitzen les principals 
vulnerabilitats i una altra amb les 
estratègies que més es repeteixen.
Segurament dels estudis realitzats el 
que presenta una visió més completa i 

transversal és el Catàleg d’urbanitzacions 
amb dèfi cits urbanístics a la comarca del 
Garraf, de la Diputació de Barcelona. 
A més, formula les possibles propostes 
d’intervenció d’una manera força 
entenedora, agrupades segons tres tipus 
d’estratègies clarament seqüencials 
(planejament, gestió i execució). Per 
tant, per valorar aquelles possibles 
opcions d’intervenció, el prendrem de 
base. Ara bé, el ventall que desplega 
aquesta classifi cació d’estratègies no 
considera un moment previ, el debat 

Topografia accidentada
Manca d'accesibilitat i/o transport col.lectiu
Nivell d'urbanització i serveis deficient
Activitats incompatibles amb usos residencials
Monofuncionalitat i absència dotacions

Condicionants tipològics Inadeqüació a les necessitats residents

Baixa qualitat constructiva i nivell conservació

Ineficiència energética, alt cost manteniment

Riscos d'incendis, inundació, esllavissament
Envelliment població, dependència
Manca de recursos econòmics
Inseguretat, àrees buides, aïllament
Desnonaments i ocupació il.legal
Individualitat, manca de cohesió social
Conflictes socials

Condicionants administratius Manca de cobertura legal (hipoteques)

Condicionants socials

Condicionants urbanístics

Condicionants ambientals

Tipus de vulnerabilitat

Desqualificació de sòls urbans o urbanitzables
Limitació del creixement del sòl
Delimitació poligonal / subsectors
Densificació d'habitatge
Adequació estàndadrs de serveis urbanístics a realitats existents
Preveure tipologies residencials diverses
Reducció / Augment de la edificabilitat
Mecanismes de regulació de les urbanitzacions
Sistemes de mobilitat compartida
Mitigació del risc d'incendis i inundacions
Reduir despeses d'urbanització
Canvi de sistema d'actuació
Substitució i millora dels habitatges
Autogestió de recursos propis
Millores per reduir els consums de recursos

Estratègies sobre el sòl

Estratègies sobre el planejament

Estratègies sobre la gestió

Estratègies sobre la edificació

Vulnerabilitats més 
comuns als casos 
que hem estudiat
Elaboració pròpia 
en base als estudis i 
casos estudiats

Estratègies més 
comuns als casos 
que hem estudiat
Elaboració pròpia 
en base als estudis i 
casos estudiats
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intervencions en aquestes urbanitzacions 
(generalment en sòl no urbanitzable, que 
el planejament municipal pot classifi car 
com urbanitzable amb les corresponents 
obligacions). Tampoc considera, 
segurament per la seva complexitat, la 
intervenció pública en obres d’edifi cació 
i equipament, o el treball conjunt amb 
els propietaris/residents. I aquí podrien 
raure elements diferencials per afrontar 
aquesta problemàtica. Comentem-ho 
breument.
1. Algunes de les majors difi cultats en 
la recuperació de les urbanitzacions 
deriven de la seva consideració com 
a sòl no urbanitzable o urbanitzable, 
i en les corresponents obligacions de 
tramitació d’un pla parcial i de realitzar 
cessions d’espais lliures, equipaments i 
terrenys edifi cables, així com reserves 
per habitatges de protecció. Aquestes 
exigències resulten en ocasions de molt 
difícil compliment, atesa la fragmentació 
parcel·laria, la venda de la pràctica 
totalitat de l’àmbit i les condicions 
econòmiques dels propietaris. La 
consideració per part de la futura Llei 
de Territori de la singularitat d’aquestes 
urbanitzacions i la fl exibilització 
d’aquestes exigències podria facilitar en 
força casos la seva regularització.
En situacions molt singulars podria 
plantejar-se la classifi cació com a sòl 
urbà consolidat (o progressivament 
urbà, a mesura que va completant la 
seva urbanització), per tal de rebaixar les 
exigències abans comentades.
Inclourem en aquest primer apartat 
d’estratègies (marc legal-administratiu) 
aquelles altres derivades de la exempció 
o fl exibilització del compliment estricte de 
les cessions o reserves, o de la realització 
d’aquestes fora de l’estricte àmbit de la 
urbanització (sector discontinu).

2. Algunes de les exigències derivades 
de la classifi cació com a sòl urbanitzable, 
i concretament la tramitació d’un 
pla parcial, podria alleugerir-se, si el 
corresponent Ajuntament es fes càrrec 
de la seva redacció, o, en el procés de 
revisió del seu planejament municipal 
inclogués l’àmbit de la urbanització, com 
a sòl urbanitzable directament ordenat.

3. Quant a la gestió, la administració 
pot intervenir prenent la iniciativa per 
desllorigar-la, “empoderant” o donant 
suport a les comunitats de veïns o 
propietaris, modifi cant els sistemes 
d’actuació (de compensació a 
cooperació, o utilitzant puntualment el 
de expropiació).

4. Quant a la execució, la administració 
pot intervenir facilitant la reducció 
dels costos d’urbanització (tipus 
de pavimentació i serveis mínims i 
incrementals), però també donant suport 
a les obres d’edifi cació (cooperatives de 
materials o de col·laboració tècnica); 
altres administracions poden fer-se càrrec 
de impulsar habitatges socials pels propis 
residents, o de dotacions singulars per 
crear centralitat. Evidentment la millora 
del transport públic pot jugar un paper 
fonamental.

5. Treballar transversal i cooperativament 
amb la població implicada resulta fona-
mental, tant per afavorir les estratègies 
anteriors, com per enfortir relacions, “em-
poderar-les”.
 
6. Cal no oblidar fi nalment actuacions en 
el territori, tant per recuperar els impactes 
causats per la proliferació de urbanitzaci-
ons, com per reforçar la matriu mediam-
biental, atenent a les dinàmiques natu-
rals del territori, millorar la permeabilitat 
i reduir la contaminació de sòls i cursos 
d’aigua; o impulsar una xarxa de conne-
xions i de certes dotacions, que aporten 
capil·laritat als assentaments (itineraris 
patrimonials, mobilitat no motoritzada i 
dotacions mediambientals conformant 
la infraestructura verda del territori).

Es plantegen doncs estratègies relatives 
a sis grans apartats: 

1. Marc legal-administratiu
- Flexibilització de condicions per part 
de la futura Llei de Territori
- Consideració d’algunes urbanitza-
cions com a sòl urbà consolidat / no 
consolidat o progressivament urbà 
(per legalització simultània o successi-
va)
- Exempció de la reserva d’habitatges 
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- Reducció dels estàndards d’espais 
lliures i dotacions
- Ampliació de l’àmbit o establiment 
d’un sector discontinu per realitzar les 
cessions o reserves, que no es poden 
resoldre dins de la pròpia urbanització
- Instauració d’un Fons de regularitza-
ció i millora d’urbanitzacions.

2. Planejament
- Redacció del planejament escaient 
per part de l’Ajuntament
- Inclusió de l’àmbit de la urbanització 
dins del sòl urbanitzable directament 
ordenat
- Densifi cació o concentració puntual 
de la edifi cació per alliberar sòl
- Inclusió de noves tipologies construc-
tives
- Reducció de l’àmbit i de les correspo-
nents reserves i cessions
- Modifi cació de l’ordenació
- Increment de la densitat / edifi cabili-
tat per generar recursos

3. Gestió
- Delimitació poligonal / subsectors per 
reduir nombre de propietaris i afavorir 
gestió
- Canvi de sistema d’actuació
- Altres mesures específi ques

4. Execució
- Reducció costos d’urbanització, de-
fi nint tractament dels carrers i serveis 
mínims i incrementals
- Suport a les obres de construcció
- Construcció pública d’habitatges, 
promovent habitatges plurifamiliars en 
solars buits
- Gestió dels parcs d’habitatges buits 
per part dels ajuntaments
- Construcció municipal de les dotaci-
ons, o de punts de centralitat
- Millora de l’espai públic, els fronts de 
parcel·les i les voreres
- Millora del transport públic
- Adaptació de circuits de mobilitat 
en bicicleta i a peu, consolidant eixos 
de connexió quotidians, i potenciant 
recorreguts que enllacin l’habitatge 

amb espais de relació, equipaments 
i serveis, recolzats pel transport públic
- Cessió temporal de terrenys per a 
equipaments o usos comunitaris.

5. Amb la població
- Afavoriment de la barreja social, in-
corporant diverses d’opcions residen-
cials (tipologies i models de tinença), 
així com d’usos, adaptant l’habitatge 
per a usos comercials i professionals.
- Enfortiment del sentit de pertinença i 
comunitat
- Cessions temporal per a equipaments 
o usos comunitaris
- Foment de les xarxes de suport a les 
persones i ajuda mútua
- Suport a les entitats que treballen al 
territori, promovent activitats socials
- Gestió conjunta públic-comunitària 
d’equipaments i serveis
- Autogestió dels subministraments 
amb sistemes individuals i col·lectius.

6. Amb el territori

- Reducció, si s’escau, de l’àmbit de 
les urbanitzacions, recuperant espai 
forestal o potencialment agrícola
- Reforçament de la matriu mediambi-
ental atenent a les dinàmiques natu-
rals del territori
- Promoció en les vores de la jardineria 
responsable i aprofi tament hortícola
- Promoció de programes comunitaris 
de preservació forestal
- Promoció de programes de mitigació 
del risc d’incendis i inundacions
- Reintroducció de vegetació autòc-
tona.

9.3. RECUPERAR CIUTAT I 
TERRITORI, LES URBANITZACIONS 
PERIURBANES

La metodologia que es presenta amb 
l’objectiu que el futur Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal pugui afrontar 
la problemàtica de les urbanitzacions 
periurbanes planteja dues fases ben 
diferenciades. En primer lloc es tracta 
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de classifi car les urbanitzacions en tres 
llindars, tal i com recollim al primer apartat 
del present capítol. En segon lloc, per 
a unes problemàtiques i vulnerabilitats 
concretes, cal defi nir uns objectius i 
estratègies aplicables a les diferents 
urbanitzacions. Fonamentalment es 
tractaria de respondre a dos qüestions:

1. Quines urbanitzacions es poden i 
s’han de recuperar? Classifi cació
2. Com es podria abordar i per què? 
Objectius i estratègies

Quines urbanitzacions 
periurbanes es poden i s’han de 
recuperar? Criteris i classifi cació 
de les urbanitzacions.

Donada la gran varietat de casuístiques 
que trobem a les urbanitzacions de Vila-
nova i la Geltrú es plantegen uns criteris 
de classifi cació segons les seves carac-
terístiques, que permetin imaginar estra-
tègies i criteris comuns. Aquests criteris 
es decideixen en base al estudi previ de 
problemàtiques i vulnerabilitats de ca-
dascuna de les urbanitzacions, deriva-
des dels seus condicionants urbanístics, 
tipològics, ambientals i socials.

Criteris de classificació

Topografia accidentada Classificació del sòl
Manca d'accessibilitat i/o transport col.lectiu Topografies acusades
Nivell d'urbanització i serveis deficient Accessibilitat transport  públic
Activitats incompatibles amb usos residencials Nivell d'urbanització i serveis (%)
Manca de cobertura legal (hipoteques) Comerç i equipaments
Monofuncionalitat i absència dotacions
Inadequació a les necessitats residents
Baixa qualitat constructiva i nivell conservació
Ineficiència energética, alt cost manteniment

Condicionants ambientals Riscos d'incendis, inundació, esllavissament Riscos naturals
Envelliment població, dependència
Manca de recursos econòmics
Inseguretat, àrees buides, aïllament
Desnonaments i ocupació il.legal
Individualitat, manca de cohesió social
Conflictes socials

Tipus de vulnerabilitat

Condicionants urbanístics

Condicionants tipològics

Condicionants socials

Qualitat constructiva

Nivell de recursos econòmics

Vulnerabilitats de 
les urbanitzacions 
periurbanes a VNG
Elaboració pròpia

Relació de 
vulnerabilitats i 
problemàtiques 
amb els criteris 
seleccionats
Elaboració pròpia



Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú
Encaix de les urbanitzacions periurbanes a VNG

127A més d’aquests criteris, n’afegim 
d’altres que creiem son fonamentals per 
considerar el potencial d’integració a 
la ciutat d’una urbanització, com son la 
seva dimensió, el nivell de consolidació, 
el nombre d’habitatges, la estructura de 
la propietat, la distància al punt d’oferta 
de serveis i l’existència de vials amb 
difi cultats d’accés. L’objectiu principal 
d’aquesta classifi cació es avaluar les 
urbanitzacions segons un gradient on es 
mesura la major o menor difi cultat per 
transformar-les en barris de la ciutat, o en 
assentaments prou ben servits, garantint 
una adequada qualitat de vida als seus 
residents. Aquest gradient considera i 
valora diversos requeriments, per tal de 
garantir aquesta qualitat. La realització 

d’aquest anàlisi ens permet distingir 
tres categories. Hi haurien algunes 
urbanitzacions on corregir desajustos de 
tota mena seria factible amb un esforç i 
inversions enraonades, el que permetria 
integrar-les a mig termini en el nucli 
urbà, com un barri més de Vilanova i La 
Geltrú. A l’altre extrem trobaríem casos 
on, per motius variats aquesta integració 
resulta molt complicada, potser no 
aconsellable i on el que cal és resoldre 
el reallotjament dels seus residents i la 
restitució dels terrenys a la seva condició 
més ajustada (bosc, riera, conreus...). 
Entremig tindríem un tercer grup on la 
recuperació urbanística, econòmica, 
social i administrativa, requereix de 
notables esforços i terminis més llargs.

Urbanitzacions 
periurbanes 
afectades per grans 
pendents
Elaboració pròpia

Urbanitzacions 
periurbanes amb 
risc d’inundació per 
geomorfologia
Elaboració pròpia
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Convé comentar breument els criteris 
escollits per l’avaluació, les decisions 
respecte a la ponderació i la elecció de 
prioritats.

Classifi cació del sòl
Existeixen paquets residencials que 
es troben en sòl urbanitzable i que 
requereixen de la tramitació d’un pla 
parcial per desenvolupar les estratègies 
que es considerin oportunes. Tanmateix 
hi ha d’altres en sòl no urbanitzable, que 
per a reconèixer-les requereixen d’una 
revisió del Pla General.

Topografi a
Els pendents tenen molt a veure amb 
l’accessibilitat, i, fonamentalment, amb 
la estructura interna de la urbanització. 
A algunes existeix un gran nombre de 
carrers amb pendents superiors al que 
es considera adequat per a cotxes 
i vianants, característiques que cal 
considerar a efectes de ponderació.

Nivell d’urbanització
El nivell d’urbanització és un altre dels 
factors que hem valorat. Creiem, en 
tot cas, que caldria reconsiderar els 
requeriments a les urbanitzacions, 
doncs un elevat nivell d’exigència pot 
hipotecar la recuperació i legalització 
de la major part de les urbanitzacions 
existents en tot el territori català. Cal 
adaptar les normatives a la realitat, 
sempre que es garanteixi una adequada 
habitabilitat. S’ha aplicat doncs una 
ponderació relativa als serveis que 
considerem prioritaris (subministrament 
d’aigua, gas i electricitat). Entenem que 
hi ha nivells d’urbanització o dotacions 
que al tractar-se d’habitatges en 
contacte directe amb el territori natural 
tenen menys importància i per tant 
un pes inferior en la ponderació. Les 
ponderacions quedarien com s’indica a 
la taula de la pàgina següent.

Qualitat constructiva
La qualitat constructiva i l’estat de 
conservació dels habitatges determinen 
en part la possible recuperació de les 
urbanitzacions. Considerem doncs que la 
qualitat de l’edifi cació pot ser alta, mitja 

o baixa amb la ponderació corresponent 
a cadascuna d’elles.

Riscos naturals
Es consideren els riscos per incendis, per 
esllavissament i per inundabilitat. També 
cal tenir en compte la ocupació de sols 
de valor productiu o ambiental. No hi 
ha però, cap urbanització integralment 
amenaçada. Cal doncs tractar 
d’avançar-se prenent les cauteles 
adequades.

Estructura cadastral i recursos econòmics 
dels propietaris
El fet que una urbanització estigui 
totalment parcel·lada i venuda pot 
complicar la cessió de reserves exigibles, 
o les millores en els traçats de la 
urbanització i serveis. Cal considerar a 
més la capacitat econòmica i de gestió 
dels residents en les urbanitzacions per 
afrontar transformacions sense dependre 
de l’administració pública.

Extensió
La superfície d’una urbanització sol 
ser proporcional a les difi cultats per 
recuperar-la.

Nivell de consolidació
Cal considerar el nombre de parcel·les 
edifi cades confi gurant unitats urbanes 
amb més o menys capacitat de 
desaparèixer o desenvolupar-se en el 
temps.

Habitatges i residents
El nombre d’habitatges i residents, a 
l’igual que la superfície i el grau de 
consolidació, marca la viabilitat de les 
estratègies a desenvolupar.

Distància al nucli de referència o centre 
de serveis
Es considera que la distància màxima 
a peu que una persona està disposada 
a fer per a les gestions quotidianes es 
d’un km o kilòmetre i mig. Totes aquelles 
urbanitzacions que es troben a més 
distància respecte a un nucli que els 
hi garanteixi els serveis necessaris es 
ponderen negativament.
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Percentatges 
ponderats en funció 
de la importància 
del servei
Elaboració pròpia

Servei % Paviment % Aigua % Clavegueram % Electricitat % Enllumenat % Gas % Teleco % Residus
Percentatge ponderat sobre el 100% 12,5 20 12,5 20 5 20 5 5

Tipològic Ambientals

Classificació del 

sòl on s'ubica

Topografí

es

acusades

Accessibilitat

en transp. 

Públic

Nivell

d'urbanitzaci

ó i serveis (%)

Comerç i 

equipaments

Qualitat

constructiv

a

Riscos

naturals

Dependèn

cia de la 

població

Nivell de 

recursos

econòmics

Nivell de 

cohesió

veinal

Superfici

e (Ha)

Nivell de 

consolidac

ió

Habitatge

s

Distància

al nucli 

(km)

Dificultat

amb radis 

de gir

Puntuació Tipus

Corral del Carro, E Urbanitzable no no 25 NO Mitja si baix 2,66 83 22 5 4,5 A
Fraig, E No urbanitzable no si 42,5 NO Baixa no baix 8,85 59 70 2 6 A
Mas Joliu, E No urbanitzable no no 42,5 NO Baixa no baix 2,45 78 32 2,8 4,5 A
Mas Tapet, E Urbanitzable si no 37,5 NO Baixa si baix 13,92 69 135 2,7 3,5 B
Mas Xicarró, E No urbanitzable si no 47,5 NO Baixa si baix 17,9 72 199 1,8 3,5 B
Pi Gros, E No urbanitzable no no 35 NO Baixa si baix 1,31 97 29 2,5 3 B
Pau de l'Hostal, E Urbanitzable no si 0 NO Mitja no baix 4,62 51 19 1,5 si 5 A
Corral d'en Tort, E No urbanitzable si no 0 NO Baixa si baix 10,68 25* 2 2,2 0,5 C
Corral d'en Milà / Pi Torra No urbanitzable si no 20 NO Mitja si baix 13,44 60 52 3,6 2,5 B
Torre del Veguer Urbanitzable si no 32,5 NO Alta si mitjà 21,79 46 67 2,6 si 4,5 A
Coladors, Els Urbanitzable no si 32,5 NO Baixa no baix 1,54 80 16 3 si 4,5 A
Pas del Bou, E No urbanitzable si no 37,5 NO Baixa si baix 7,03 63 57 3,1 2 C
Corral d'en Roc / Mas Rica No urbanitzable si no 45 NO Baixa no baix 11,02 77 171 3,6 si 3,5 B
Pins Rocallís, Els No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa no mitjà 6,31 73 38 3,5 si 3,5 B
Entre Torrents Urbanitzable si no 20 NO Baixa si baix 4,06 79 73 1,1 4,5 A
Cassalot de Creixe No urbanitzable no no 37,5 SI Alta si mitjà 7,59 79 85 2 si 6 A
Sorna, La No urbanitzable si no 20 NO Baixa si mitjà 4,31 90 27 2,2 si 2 C
Bassa de Creixe No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa si baix 2,12 71 20 1,8 si 1 C
Carrerada de Talai No urbanitzable no no 20 NO Alta no mitjà 1,77 78 11 4,2 si 4,5 A
Mas d'en Puig, E No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa no baix 6,26 78 69 2,5 si 3,5 B
Mas Gros, E No urbanitzable si no 32,5 NO Baixa si baix 11,78 75 76 2,7 si 2 C
Carretera de La Plana / El Piula No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa no baix 6,89 77 118 2,4 si 3,5 B
Davant del Griffi No urbanitzable no si 0 NO Baixa no baix 0,5 66 12 1,6 si 2,5 B
Bassetes d'en Clarà No urbanitzable no no 45 NO Baixa si baix 12,1 70 69 1,4 5 A
Mas Roquer Urbanitzable si si 50 NO Alta si mitjà 14,64 79 125 3,1 8 A
Mas d'en Mata No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa no baix 7,31 83 10 3,6 si 3 B
Pujada de Can Mas d'en Per No urbanitzable no no 0 NO Baixa no baix 1,84 69 11 2,7 si 1,5 C
Torre del Vallès No urbanitzable no si 5 NO Baixa no baix 0,58 65 13 2,5 si 3,5 B

TIPUS Sobre 12 NºUrbanitz
Servei %Paviment %Aigua %Clavegueram %Electricitat %Enllumenat %Gas %Teleco % Residus 1 A 4,5 a 8 Apta 11
Percentatge ponderat sobre el 12,5 20 12,5 20 5 20 5 5 B 2,5 a 4 En espera 11

0,5 C 0 a 2 No apta 6
Serveis

40-100% 1 pto. 20-39% 0,5 ptos 0-19% 0 ptos. 0

Altres criteris

considera que la distància màxima a peu que una persona està disposada a fer ès de 1,5km. Tot el que supere aquesta cifra es consiNO sum

En la qualitat constructiva i en el grau de consolidació  es pot sumar 0, 0.5

Urbanístics Socials

* El Corral d'en Tort es troba dividit entre dos municipis. La zona que pertany a Cubelles el nivell de consolidació es del 92% mentre que la zona que pertant a VNG é

Classifi cació de 
les urbanitzacions 
periurbanes en els 
tipus A,B i C
Elaboració pròpia
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Objectius generals

A curt termini Estrategies tipus A Consolidar i millorar

A mig / llarg termini Estrategies tipus B Generar i potenciar

Recuperació parcial Estrategies A o B Integrar

Restitució dels terrenys Estrategies tipus C Regenerar el territori original

RECUPERACIÓ

RESTITUCIÓ

Accessibilitat
Cal considerar igualment la facilitat per 
resoldre l’accés i moviment a l’interior 
dels vehicles de servei i emergència, 
ponderant la major o menor difi cultat 
d’introduir els ajustos necessaris.
A partir  de les ponderacions que resulten 
d’aquests criteris classifi quem les diverses 
urbanitzacions segons la major o menor 
difi cultat de recuperar-les.

Tipus A. Compleixen força dels requeri-
ments i no exigeixen d’esforços exces-
sius per recuperar-les a curt termini.
Tipus B. Amb actuacions estratègiques 
i inversions enraonades podrien recu-
perar-se a mig o llarg termini.
Tipus C. Per les seves característiques 
sembla inviable recuperar-les urbanís-
ticament, i requeriran d’altres tipus de 
mesures. 

Conclusions sobre quines recuperar

En general veiem que tan sols dues de 
les vint i vuit urbanitzacions compleixen 
adequadament amb la meitat dels 
criteris que considerem importants per 
recuperar-les urbanísticament. En la 
major part d’elles ens enfrontem a força 
carències, amb una mancança general 
de recursos, que fan més complexes la 
gestió i execució de la seva recuperació. 
Això no obstant, defi nir rigorosament 
uns requeriments per enfrontar-nos 
progressivament a la millora de totes 
aquelles que puguin ser recuperades 
(categories A i B), resulta un objectiu clar.

Aquest exercici de ponderació suposa 
una aproximació més, per tal de 
classifi car les urbanitzacions segons el 
seu potencial. No excusa però d’atendre 
a característiques molt particulars i de 
plantejar objectius i estratègies molt 
específi ques, atenent a les especifi citats 
tant diverses de totes elles.

Com ho fem? Estratègies 
d’intervenció, recuperació o 
restitució

Primeres eines
Amb la classifi cació podem diferenciar 
tres tipus de urbanitzacions. Per una 
banda tenim urbanitzacions periurbanes 
amb potencial per integrar-se dins la 
xarxa de barris de la ciutat a curt termini. 
Requeriran estratègies d’intervenció 
assequibles, que tindran com a objectiu 
principal consolidar i millorar la oferta 
residencial existent. Per altra banda 
tenim urbanitzacions periurbanes que 
necessiten de grans intervencions per 
poder integrar-les i que per tant la 
seva execució és possible a mig/llarg 
termini. En aquestes l’objectiu principal 
resideix en generar i potenciar models 
veïnals integrats dins del projecte de 
ciutat que el futur Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal proposa. En un 
tercer graó trobem urbanitzacions 
amb moltes difi cultats per integrar-se i 
que necessitaran d’altres mecanismes 
d’intervenció. Dins d’aquest grup podem 
trobar aquelles que podrien integrar-se, 
total o parcialment en una colindant. 
Podem optar a recuperar parcialment 
l’urbanització, o en el pitjor dels casos, a 
reallotjar els veïns afectats per restituir la 
condició prèvia dels terrenys. L’objectiu 
principal en el primer cas serà integrar 
la part recuperada, mentre que en 
el segon, serà regenerar i afavorir les 
dinàmiques naturals del territori.

Alhora de passar a parlar d’estratègies 
concretes hem de considerar que 
en tot moment parlem d’estratègies 
compartides que provenen de 
vulnerabilitats i problemàtiques comuns 
a totes les urbanitzacions, tenint com a 
objectiu el seu encaix dins del futur POUM. 
Per tant parlem d’estratègies generals 

Recuperació o 
restitució. Estratègies 
en funció del tipus 
d’urbanització.
Elaboració pròpia
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projecte de ciutat. Aquest fet implica el 
necessari estudi de detall de cadascuna 
de les urbanitzacions periurbanes, per tal 
de detectar problemàtiques particulars 
i defi nir objectius, estratègies i accions 
puntuals en cadascuna d’elles.
Les estratègies concretes que seria 
interessant considerar es poden 
agrupar en quatre grans grups: les que 
reestructuren el teixit urbà, les que tracten 
de conciliar ciutat i territori, les que tracten 
de reforçar la matriu mediambiental i les 
que tracten de reforçar les comunitats 
veïnals.

Estratègies tipus A

Aquestes tenen com a objectiu principal 
consolidar i millorar els assentaments 
existents i el territori que les suporta, i 
podrien ser:

- Limitar el creixement
- Potenciar la interdependència de les 
distintes urbanitzacions
- Diversifi car a través de la identitat de 
cada urbanització
- Fomentar l’autosufi ciència energèti-
ca i de residus que redueixin la petja-
da ecològica de les urbanitzacions.
- Recuperar usos vinculats al territo-
ri generant un suport adequat a una 
vida saludable.
- Revaloritzar el patrimoni cultural i 
natural del territori com un dels valors 
clau de la personalitat pròpia.
- Tractament de transicions i vores per 
minimitzar riscos naturals
- Millora de la connexió de zones aïlla-
des de la matriu ambiental
- Involucrament de les associacions de 
veïns en els processos
- Fomentar la creació d’una red inter-
municipal de municipis afectats per 
aquest problema per intercanviar ex-

Problemàtiques compartides Objectius comuns Estratègies comuns Accions comuns Pla General

Problemàtiques particulars Objectius particulars Estudis detallats Accions puntuals Planejament derivat

periències i coneixement sobre les ma-
teixes.

Estratègies tipus B

Tenen com a objectiu principal 
generar i potenciar teixits veïnals a les 
urbanitzacions periurbanes que tinguen 
potencial en integrar-se a la xarxa de 
barris. Algunes d’elles podrien ser:

- Plantejar (micro)centralitats amb do-
tacions i equipaments que revitalitzin 
l’activitat urbana d’algunes urbanitza-
cions.
- Articular la xarxa de camins i senders 
recuperant formes de relació amb els 
entorns naturals.
- Millorar les connexions i accessibilitats 
de les urbanitzacions.
- Tractament de transicions i vores per 
minimitzar riscos naturals
- Generar i fomentar associacions de 
veïns que suposen la ferramenta prin-
cipal per recuperar el barri.

Estratègies tipus C

L’objectiu principal és regenerar el 
territori, així com les dinàmiques naturals 
que infl ueixen sobre el mateix. Algunes 
estratègies podrien ser:

- Fomentar el desenvolupament d’es-
pècies potencials
- Connectar o reduir les discontinuïtats 
de zones aïllades de la matriu ambien-
tal
- Permetre i afavorir les dinàmiques na-
turals de la matriu ambiental
- Recuperar els sistemes naturals que 
mantinguin la vida del territori com el 
sòl, l’aigua o la biodiversitat.


