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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) 
 

░  Evolució de la població a Vilanova i La Geltrú 
(1900-2011). Creixement sostingut. Superior a la 
mitja de Catalunya i inferior a la del seu 
sistema funcional. 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Dades poblacionals 
 

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) 

░  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%. 
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Gràfic 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) 

░  El menor dinamisme demogràfic respecte al seu 

sistema funcional segurament es deu a l’auge dels 

assentaments turístics i al desenvolupament de les 

segones residències a la comarca del Garraf. 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Dades poblacionals 
 



░  Durant el període del 2000 al 2018 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%. 

Increment de població (%) 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’Estadística (INE) 

 

░  Les majors taxes de creixement poblacional s’han produït en 

aquelles zones on en l’actualitat menys densitat d’habitatges 

per kilòmetre quadrat hi ha. 

Densitat d’habitatges 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) 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Dades poblacionals 
 



░  Pel que fa a la taxa de natalitat 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 fins al 2008 de forma que les taxes es mantenen 

més o relativament estables. 

░  Des del 2008 fins al 2017 tots ells experimenten un 

decreixement de les seves taxes. Catalunya i Vilanova 

passen d’un 12,10‰ i un 11,48‰ a un 8,88‰ i un 

7,85‰ respectivament. El sistema funcional i la 

comarca del Garraf ho fan d’un 12,71‰ i d’un 

13,26‰ a un 7,11‰ i a un 8,25‰ respectivament. 

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 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Taxes a emprar projeccions demogràfiques 
 



Taxes 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 

░  Pel que fa a la taxa de mortalitat des de l’any 2000 les 

diferències entre Catalunya, la comarca del Garraf, el 

sistema funcional i Vilanova han augmentat. 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 ‰ i el 10,32 ‰. 

 

░  La taxa de mortalitat a Vilanova i La Geltrú segueix 

valors molt similars a la del conjunt de Catalunya. De fet 

la mitjana del 2000 al 2017 d’un i altre és de 8,43 i 

8,35‰ respectivament 

Vilanova I La 
Geltrú

Conjunt de 
municipis del 

sistema
Catalunya El Garraf

2017 10,32 7,75 8,76 6,88

2016 8,84 7,28 8,41 6,91

2015 8,27 7,05 8,64 6,09

2014 7,86 6,55 8,16 6

2013 8,77 6,75 8,05 5,8

2012 8,82 6,87 8,32 6,02

2011 7,55 6,93 7,9 6,41

2010 7,39 7,01 7,86 5,84

2009 7,79 6,85 7,98 5,9

2008 7,97 7,38 8,08 6,78

2007 8,53 6,92 8,23 6,19

2006 7,91 6,36 8,03 5,99

2005 8,22 7,66 8,74 6,8

2004 8,32 7,17 8,38 6,54

2003 9,46 7,97 8,96 7,58

2002 8,95 8,01 8,8 7,86

2001 9,75 8,5 8,77 7,61

2000 8,55 8,48 8,84 8,15

mitjana 8,43 7,11 8,35 6,48

Taxes de mortalitat ‰

 

2.   Anàlisi demogràfic. Taxes a emprar projeccions demogràfiques 
 



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 

░  Pel que fa a la taxa de fecunditat s’observen 

tendències semblants en els quatre casos que estem 

comparant. L’any 2008 suposa el seu punt d’inflexió (i el 

seu màxim), passant de tenir tendències estables o en 

creixement a una tendència decreixent. 

░  La taxa de fecunditat mitjana al període 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‰). 

Vilanova I La 
Geltrú

Conjunt de 
municipis del 

sistema
Catalunya El Garraf

2017 58,27 60,18 64,08 53,04

2016 60,83 64,26 64,96 57,13

2015 60,3 63,92 64,91 57,35

2014 56,18 67,26 64 62,4

2013 50,99 62,31 61,67 56,83

2012 61,48 65,07 64,9 55,19

2011 63,42 66,81 66,6 59,06

2010 63,73 68,88 68,16 58,86

2009 61,39 66,4 67,94 61,14

2008 68,47 71,92 71,59 65,91

2007 67,06 70,55 68,24 65,5

2006 63,07 70,23 67,69 67,27

2005 60,96 71,71 66,5 68,71

2004 67,23 71,67 65,34 65,85

2003 65,85 69,32 63,56 67,04

2002 64,55 67,61 61,28 65,95

2001 58,04 58,49 58,46 57,62

2000 63,24 54,19 57,5 51,74

mitjana 62,28 67,04 64,94 60,10

Taxes de fecunditat ‰

 

2.   Anàlisi demogràfic. Taxes a emprar projeccions demogràfiques 
 



░  Pel que fa als saldos naturals Vilanova i La Geltrú 

presenta una tendència similar en relació 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 decreixement. 

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 

░  L’any 2011 el saldo natural a Vilanova va començar a decréixer, 

passant en poc més d’un any a valors negatius. L’any 2013 

Vilanova recuperava els saldos positius, però de nou al 2014 va 

tornar a experimentar un decreixement fins a les últimes dades 

que tenim (màxim valor negatiu experimentat des del 2000). 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Taxes a emprar projeccions demogràfiques 
 



░  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 

fins a valors negatius, és a dir, passi de 1420 a -220 en un 

quinquenni. 

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

Immigracions Emigracions Saldo Pobl. Total taxa immig. taxa emig.
2017 3252 2831 421 66077 49,22 42,84

2016 3000 2790 210 65972 45,47 42,29

2015 3164 2528 636 65684 48,17 38,49

2014 2994 2979 15 65941 45,40 45,18

2013 2901 3119 -218 66275 43,77 47,06

2012 2880 3076 -196 66591 43,25 46,19

2011 2933 3153 -220 66905 43,84 47,13

2010 3424 3255 169 66532 51,46 48,92

2009 3563 3041 522 65890 54,07 46,15

2008 3864 3131 733 64905 59,53 48,24

2007 4328 3165 1163 63196 68,49 50,08

2006 4396 2976 1420 62826 69,97 47,37

2005 3986 2866 1120 61427 64,89 46,66

Mitjana 3252 3041 421 49,22 46,66

VILANOVA	I	LA	GELTRÚ

 

2.   Anàlisi demogràfic. Taxes a emprar projeccions demogràfiques 
 

░  Quant al saldo migratori, si comparem Vilanova amb la resta 

de conjunts veurem que tots ells segueixen tendències molt 

similars. Han experimentat una forta caiguda del saldo 

migratori en els darrers anys i es troben actualment en una 

marcada recuperació del saldo positiu. 

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 



Utilitzarem diversos sistemes de projecció (extrapolació gràfica, 

mètode de ratis i supervivència de cohorts), amb hipòtesis diferents, 

fins l’horitzó de 2038.  

 

En demografia hom considera que en un horitzó superior als 20 anys, la 

fiabilitat es redueix considerablement. 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques 



░  Es fan dos tipus d’extrapolacions, una primera amb les 

dades del padró conegudes des de l’any 1998 fins el 

2018, i una segona partint de les dades del cens de 

1960 (moment on es produeix un punt d’inflexió al gràfic 

d’evolució de la població), fins l’any 2011, afegint el 

padró de 2018.  

població 2038 R² població 2038 R²

Polinómica 62.100 0,95 95.500 0,99

Logaítmica 84.200 0,75 69.500 0,91

Lineal 84.400 0,75 70.500 0,91

Exponencial 89.550 0,74 100.800 0,98

Padró (2001-2038) Cens (1960-2038)

Projeccions demogràfiques segons dades del cens i del padró per a l’any 
2038 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, extrapolació gràfica 

baix mitjà alt

69.500 84.400 100.800

3.226 18.126 34.526

4,87 27,35 52,10% creixement respecte 2018

EXTRAPOLACIÓ GRÀFICA ANY 2038

2038

Diferències vers 2018

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



░  L’any 2013 Vilanova i La Geltrú tenia 66.275 habitants, i suposen el 0,89% de la població catalana. Tenint 

en compte les projeccions estimades per al conjunt de Catalunya tindríem que proporcionalment, 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 

Registrat baix mitjà alt

2013 7.478.968

2018 7.123.870 7.333.231 7.507.632

2038 6.637.762 7.751.410 8.790.300

2051 6.202.534 7.944.821 9.676.460

Catalunya

Registrat baix mitjà alt

2013 66.275

2018 63.128 64.984 66.529

2038 58.821 68.689 77.895

2051 54.964 70.403 85.748

Vilanova I La Geltrú

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

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, mètode de ratis 



░  Aquest es considera un dels mètodes de predicció 

més precisos i fiables; doncs considera per grups 

d’edat, natalitat i mortalitat, així com el balanç 

migratori. 

░  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. 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, mètode de supervivència de Cohorts 

░  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. 
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Projecció 2038 hipòtesi mitja VNG 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’INE. 

total 77.978 36.373 41.605 46,49% 53,51%

0-4 4.369 2.340 2.029 -3,00 2,60

5-9 4.277 2.293 1.984 -2,94 2,54

10-14 4.181 2.244 1.937 -2,88 2,48

15-19 4.406 2.405 2.001 -3,08 2,57

20-24 4.025 2.056 1.969 -2,64 2,53

25-29 5.338 2.791 2.547 -3,58 3,27

30-34 5.608 2.908 2.700 -3,73 3,46

35-39 4.812 2.339 2.473 -3,00 3,17

40-44 3.588 1.676 1.912 -2,15 2,45

45-49 2.991 1.244 1.747 -1,60 2,24

50-54 3.067 1.253 1.814 -1,61 2,33

55-59 4.093 1.704 2.389 -2,19 3,06

60-64 5.069 2.353 2.716 -3,02 3,48

65-69 4.677 2.073 2.604 -2,66 3,34

70-74 4.332 1.907 2.425 -2,45 3,11

75-79 3.445 1.425 2.020 -1,83 2,59

80-84 2.347 899 1.448 -1,15 1,86

>85 7.353 2.463 4.890 -3,16 6,27

Dones % Homes % Dones 
Població per 

edat
Ambdós 

sexes Homes

VILANOVA I LA GELTRÚ 2038. PROJECCIÓ MITJA 

░  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).  

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, mètode de supervivència de cohorts 
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Projecció 2038 hipòtesi alta VNG 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’INE. 

total 86.400 40.633 45.767 0,49 0,51

0-4 5.004 2.698 2.306 -3,12 2,67

5-9 4.951 2.666 2.285 -3,09 2,64

10-14 4.903 2.637 2.266 -3,05 2,62

15-19 4.858 2.589 2.269 -3,00 2,63

20-24 3.801 1.875 1.926 -2,17 2,23

25-29 4.555 2.317 2.238 -2,68 2,59

30-34 4.865 2.472 2.393 -2,86 2,77

35-39 4.657 2.252 2.405 -2,61 2,78

40-44 4.419 2.124 2.295 -2,46 2,66

45-49 4.369 1.996 2.373 -2,31 2,75

50-54 4.437 1.991 2.446 -2,30 2,83

55-59 5.169 2.281 2.888 -2,64 3,34

60-64 5.777 2.746 3.031 -3,18 3,51

65-69 5.258 2.394 2.864 -2,77 3,31

70-74 4.914 2.239 2.675 -2,59 3,10

75-79 4.131 1.808 2.323 -2,09 2,69

80-84 3.175 1.306 1.869 -1,51 2,16

>85 7.157 2.242 4.915 -2,59 5,69

Població per 
edat

Ambdós 
sexes Homes Dones % Homes % Dones 

VILANOVA I LA GELTRÚ 2038. PROJECCIÓ ALTA 

░  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). Observem doncs un increment l’any 

2038 respecte al 2018 dels nens i nenes (sobretot 

de 0 a 4 anys). 

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, mètode de supervivència de cohorts 



░  Aplicant 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 (9,8%) en 20 anys (passar de 66.274 l’any 2018 

a 72.445 l’any 2.038). Aplicant la hipòtesi alta podria 

arribar fins 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. 

Comparativa dels resultats dels tres escenaris pel mètode de supervivència de Cohorts 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’INE. 

baixa mitja alta

72.446 77.978 86.400

6.156 11.704 20.125

9,29 17,66 30,37

MÈTODE DE COHORTS ANY 2038

2038

Diferències vers 2018

% creixement respecte 2018

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques, mètode de supervivència de cohorts 

░  Resulta interessant aprofundir en els resultats obtinguts per tal 

de treure algunes conseqüències rellevants per al futur Pla 

d’Ordenació Municipal. 

 
baixa mitja alta

Naixements 14.010 15.358 17.190

Defuncions 11.364 9.915 9.250

Saldo	natural 2.646 5.443 7.940

Immigracions 67.471 34.312 100.226

Emigracions 63.961 28.051 88.041

Saldo	migratori 3.510 6.261 12.185

Saldo	global 6.156 11.704 20.125

HIPÒTESI	POBLACIÓ	VNG	2038

░  Si observem els percentatges de població dependent per a les 

distintes hipòtesi de projecció demogràfica 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 relativament rectangulars. 

baix mitjà alt

10.102 11.399 12.827 14.858

15,24% 15,73% 16,45% 17,20%

43.741 39.414 42.997 46.907

66,00% 54,40% 55,14% 54,29%

12.431 21.633 22.154 24.635

18,76% 29,86% 28,41% 28,51%

total 66.274 72.446 77.978 86.400

2018
2038

<15

15-64

>64



░  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 gràfica, per 

a l’escenari de projecció demogràfica 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. 

░ El Pla General ha d’estar preparat per oferir equipaments, espais lliures, 

habitatge social i serveis, a la població esperada l’any 2038. 

Percentatges de població dependent per a les hipòtesis de projecció demogràfica 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i l’INE 

69.500 84.400 100.800

4,87% 27,35% 52,10%

58.821 68.689 77.895

-21,20% 3,64% 17,50%

72.446 77.978 86.400

9,29% 17,66% 30,37%

Extrapolació gràfica

Mètode de ratis

Projecció de Cohorts

baixa mitja alta

Escenaris

 

2.   Anàlisi demogràfic. Projeccions demogràfiques 
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3. El potencial segons planejament vigent. En sòl urbà consolidat (SUC) 

Potencial en SÒL URBÀ CONSOLIDAT = 7.509 habitants 



 

3. El potencial segons planejament vigent. En sòl urbà no consolidat (SUNC) 

Potencial en SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT = 1.472 habitants 



 

3. El potencial segons planejament vigent. En sectors de sòl urbanitzable 

Potencial en SÒL URBANITZABLE = 33.464 habitants 



 

3. El potencial segons planejament vigent. El projecte residencial i les projeccions demogràfiques 

POTENCIAL SEGONS PLANEJAMENT VIGENT 

 

SÒL URBÀ CONSOLIDAT = 7.509 habitants 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT = 1.472 habitants 

TOTAL SÒL URBÀ = 8.981 habitants 

 

SÒL URBANITZABLE = 33.464 habitants 

 

TOTAL SÒL URBÀ + SÒL URBANITZABLE = 42.445* 

habitants 

 
 

42.445 habitants >>>>>>> 20.125 habitants 

 
 

PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES 

 

 
 

20.125	

Cens població i habitatge (principals i no principals) any 2011 

*Rati 2,02 habitants/habitatge 
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4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 

Com prendre decisions? 

 

La construcció d’un PROJECTE DE CIUTAT per a Vilanova i la Geltrú 

 

Què li preguntem al territori i a la ciutat? 

Com el construïm? 

i, el més important 

Que ens demana la gent? 

 

 

 

 

 
 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes (escolar) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes (esportiu, sanitari) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: els equipaments 

Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes (conjunt d’equipaments) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: Una ciutat ben equipada i amb dotacions properes 

amb una xarxa d’espais lliures suficient i ben distribuïda (urbans i territorials) 



 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 

 
Ronda Ibérica 

Dels Jardins de Can Papiol a Ronda Europa 
Estació i Antiga Pirelli 

Front Marítim 

 

Rambla d’Arnau 

Torrent de Sant Joan 
Rambla Salvador Samà et alt 

Rambla Principal 

Rambles Pep Ventura i Torre de l’Onclet 

Rambla de Sant Jordi 

Torrent de la Piera 

 



La xarxa d’espais lliures i equipaments, més enllà de la ciutat 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



La xarxa de camins territorials, els traçats històrics 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



La xarxa de camins territorials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



Els recursos patrimonials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: l’estructuració d’una xarxa  

suficient i ben distribuïda d’espais lliures (urbans i territorials) 



Els recursos patrimonials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: posar en valor els recursos patrimonials, apostar pel desplegament endogen 



Els recursos patrimonials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: posar en valor els recursos patrimonials, apostar pel desplegament endogen 



Els recursos patrimonials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: posar en valor els recursos patrimonials, apostar pel desplegament endogen 



Els recursos patrimonials 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: posar en valor els recursos patrimonials, apostar pel desplegament endogen 



Incorporar el vector cultural en el projecte territorial 





Mapa Forestal 

Vegetación Potencial 

Agrupación Vegetal 

Hábitats 



Medi Ambient, evolució cobertes del sòl 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el medi ambient com a eix bàsic de qualsevol intervenció  



Medi Ambient. Riscos 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el medi ambient com a eix bàsic de qualsevol intervenció  



Els recursos naturals estratègics 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el medi ambient com a eix bàsic de qualsevol intervenció  



Un model basat en els recursos estratègics 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el medi ambient com a eix bàsic de qualsevol intervenció  



Els connectors ecològics 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el medi ambient com a eix bàsic de qualsevol intervenció  



La participació ciutadana 

 

4. Cap a un projecte de ciutat: el Pla com a eina de construcció de ciutadania 



Els teixits. Necessitats tipològiques 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 

Un canvi de paradigma: De la extensió a la reestructuració 



Aprenent de la història. L’evolució de Vilanova i la Geltrú 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 



Aprenent de la història. L’evolució de Vilanova i la Geltrú 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 



Aprenent de la història. L’evolució de Vilanova i la Geltrú 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 



Aprenent de la història. L’evolució de Vilanova i la Geltrú 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 



Un projecte de ciutat per a Vilanova i la Geltrú. Complexitat, rigor i consens 

 

4. Cap a un projecte de ciutat. Com prendre decisions? 
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El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 

 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior 

Sistemes de re-equilibri metropolità a Catalunya: 

Vilanova i la Geltrú – Sitges 

Mataró – Argentona 

Granollers – Sant Celoni 

Cardedeu 

Llinars 

Martorell - Olesa - Esparraguera  

Piera 

 

Sistema central de l’àmbit metropolità saturat. Elevada 

densitat de població i activitats. Per alleugerir la situació 

un sistema central metropolità (Baix Llobregat, Vallès, 

Maresme) i quatre sistemes de re-equilibri metropolità. 

 

Fomentar la descentralització i descongestió 

Distribució equilibrada de població i activitat 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). Sistema d’assentaments 

 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Territorials Parcials 



El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). Sistema d’espais oberts 

 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Territorials Parcials 



 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Territorials Parcials 

Pla Territorial Parcial del Penedès 



El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Territorials Sectorials 



Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006 – 2026 (PITC) i Pla Director Urbanístic per a la concreció  
de la reserva de sòl per a l’establiment de la línia orbital ferroviària (PDU-LOF) 

 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Territorials Sectorials 



 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. Els Plans Especials Urbanístics 

Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf 



 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. El paisatge 

Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (CPRMB) 



 

5. Vilanova i la Geltrú i el planejament d’ordre superior. El paisatge 

Carta del Paisatge del Garraf 
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6. Per una mobilitat diversificada i una ciutat accesible 

La mobilitat a Vilanova i la Geltrú 



 

6. Per una mobilitat diversificada i una ciutat accesible 

La mobilitat a Vilanova i la Geltrú 



 

6. Per una mobilitat diversificada i una ciutat accesible 

La mobilitat a Vilanova i la Geltrú 



 

6. Per una mobilitat diversificada i una ciutat accesible 

La mobilitat a Vilanova i la Geltrú 



 

6. Per una mobilitat diversificada i una ciutat accesible 

La mobilitat a Vilanova i la Geltrú 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 

Les activitats en sòl no urbanitzable 



La forma del territori como criteri bàsic de intervenció, en la seva identitat esta la alternativa	



PARLAR D'AGRICULTURA I D'ESPAIS AGRARIS ÉS PARLAR 
D'ASPECTES PRODUCTIUS, TERRITORIALS I PAISATGÍSTICS 

PERÒ ÉS FONAMENTALMENT, PARLAR D'ALIMENTS 

 Una nova relació simbiòtica entre sòl urbà i rural: dels valors socials, ambientals i 
productius a la sobirania alimentària 



«ELS PAÏSOS RICS ES QUEDEN LA 
TERRA DELS POBRES» 

Multinacionals i Estats van comprar entre 70 i 80 
milions d'hectàrees en zones deprimides, deixant 

als camperols sense drets 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Una nova relació simbiòtica entre sòl urbà i rural: 
dels valors socials, ambientals i productius a la 
sobirania alimentària 



PACTE DE POLÍTICA ALIMENTÀRIA DE MILÀ 

	PLA ALIMENTARI LOCAL 

 Una nova relació simbiòtica entre sòl urbà i rural: dels valors socials, ambientals i 
productius a la sobirania alimentària 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 

La façana marítima de Vilanova i la Geltrú: urbanisme i activitat econòmica 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 

La façana marítima de Vilanova i la Geltrú: urbanisme i activitat econòmica 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 

El Port i la façana marítima 



 

6. Mobilitat, serveis, activitats econòmiques 

El Port i la façana marítima 
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ASSENTAMENTS IRREGULARS EN SÒL NO URBANITZABE. 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 

 28 assentaments irregulars 
localitzats 

 
-Corral del Carro, El 
-Fraig, El 
-Mas Joliu, El 
-Mas Tapet, El 
-Mas Xicarró, El 
-Pi Gros, El 
-Pau de l'Hostal, El 
-Corral d'en Tort, El 
-Corral d'en Milà / Pi Torrat 
-Torre del Veguer 
-Coladors, Els 
-Pas de Bou, El 
-Corral d'en Roc / Mas Ricart 
-Pins Rocallís, Els 
-Entre Torrents 
-Cassalot de Creixell 
-Sorna, La 
-Bassa de Creixell 
-Carrerada de Talaia 
-Mas d'en Puig, El 
-Mas Gros, El 
-Carretera de La Plana i El Piulart 
-Davant del Griffi 
-Bassetes d'en Clarà 
-Mas Roquer 
-Mas d'en Mata 
-Pujada de Can Mas d'en Perris 
-Torre del Vallès 



JUNT	ALS	ESPAIS	DE	L’AIGUA	
	

Entre	Torrents	

Classificació per l’ubicació en el territori 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



Quadre	de	caracterís9ques	
	

Dades inicials 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Sant Josep a Sant Vicenç dels Horts 
 
Algunes dades bàsiques 
 
Barri d’urbanització marginal d’unes 30 has de finals dels anys cinquanta, resultat de la parcel·lació i venda de set finques 
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 deficiències en la urbanització. La superfície construïda supera els 100.000 m2. 

Situació territorial i proposta d'estructura general 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Sant Josep a Sant Vicenç dels Horts 
 
Tipus de vulnerabilitat 
 
Absoluta manca de cobertura legal (hipoteques); deficients nivells d’urbanització; absència de dotacions, 
aïllament, manca d’accessibilitat i transport col·lectiu; manca de recursos econòmics...  
Ajuntament amb pocs recursos i administració central poc accessible. Cal destacar la existència d’una associació 
de veïns que agrupa a bona part dels residents, amb bon nivell d’organització, i que s’implica en el projecte. 
 
Proposta d’intervenció 
 
Es planteja com un Pla de 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 sòl a adquirir 

Procés de legalització. Urbanització i edificació. 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Sant Josep a Sant Vicenç dels Horts 
 
Proposta d’intervenció 
 
b) sobre l’habitatge: anàlisi existents i definició ordenança per legalitzar, aixecar i/o completar, o, si s’escau, eliminar total o 
parcialment; propostes rehabilitació. 

Aplicació d'ordenançes 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Torre Baró a Barcelona 
 
Algunes dades bàsiques 
 
Barri d’urbanització marginal en la vessant barcelonesa de Collserola. 

Estat previ 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Torre Baró a Barcelona 
 
Tipus de vulnerabilitat 
 
Absoluta precarietat jurídica; ínfims nivells d’urbanització; mancances de dotacions, integració, accessibilitat i 
transport públic; problemes econòmics... Condicions molt precàries, cal un impuls municipal inicial. 
No es fa esment de la associació de veïns, ni es treballa inicialment amb ells. 
 
Proposta d’intervenció 
 
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: 45% dels existents caldrà substituir-los (inadequació o afectats pel PGM o PERI); la resta 
millorables amb intervencions tipus. Operacions municipals o a través del Patronat Municipal de l’Habitatge (es proposa 
operació pilot de 60 a 100 habitatges + 20 a 40 per any). 

Procés de desenvolupament 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Barri de Torre Baró a Barcelona 
 
Proposta d'intervenció 
 
b) sobre el viari: nou accés des de Ciutat Meridiana; reajustaments puntual i jerarquització xarxa de carrers (recorreguts 
primaris, d’accés als habitatges i de vianants amb escales mecàniques); l’Ajuntament ha d’adquirir l’espai necessari per 
urbanitzar l’eix de vianants i construir-lo seqüencialment. 

Estructura viaria 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Pla Parcial d’Ordenació del sector Fondo de Somella a Vilanova i La Geltrú 
 
Algunes dades bàsiques 
 
El Pla Parcial respon a l’interès de l’Ajuntament de recuperar una extensa urbanització marginal amb parcel·lació molt 
menuda i nombroses construccions il·legals. Està situada a l’Oest de Vilanova i La Geltrú i te una superfície de 373.283 
m2. Estava inclosa en sòl urbanitzable i qualificada com a residencial, preveient-se el seu desplegament a partir de 2001. 

Plànol de situació 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Pla Parcial d’Ordenació del sector Fondo de Somella a Vilanova i La Geltrú 
 
La Revisió del PGO va proposar un desenvolupament de dues parts diferents: el sòl corresponent a la delimitació estricta 
de la urbanització marginal excepte 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 
edificació unifamiliar en filera admetent habitatge plurifamiliar, sense superar la meitat dels corresponents a l’àmbit. 
 
Es preveu que el primer àmbit es desenvolupi mitjançant reparcel·lació i els seus propietaris compensin econòmicament 
als del segon. També es preveu que aquest, que requerirà igualment reparcel·lació, contindrà majors cessions, però els 
seus propietaris tindran un aprofitament privat equivalent als de l’altre. El PGOU atribueix igualtat d’aprofitament amb 
idèntica edificabilitat bruta a ambdós sectors. 
 
 

Usos i serveis urbanístics de les parcel·les existents 

Ús	de	parcel·les Àmbit	X	(nº	parceles)

residencial 255

agrícola 23

recreatiu 39

altres 16

Total 350

Condicions

Subministrament	d'aigua 302

Subministrament	d'electricitat 286

Servei	de	telèfon 106

Construccions	d'habitatge 360

Coberts,	auxil iars	i 	garatges 500

Basses	i 	piscines 250

Tipus de vulnerabilitats 
 
Baixa qualitat constructiva i nivell de 
conservació. 
  
Nivell d’urbanització i serveis deficient o 
inexistent.  
 
Monofuncionalitat i absència de dotacions. 



ASSENTAMENTS	IRREGULARS	EN	SÒL	NO	URBANITZABLE.	Anàlisi	de	casos.	

Projectes 
Pla Parcial d’Ordenació del sector Fondo de Somella a Vilanova i La Geltrú 
 
Proposta d’intervenció 
 
Els objectius principals del Pla Parcial són: 
 
1. Incorporar la urbanització a la trama urbana adequant-la a la legalitat urbanística. 
2. 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 propietaris respecte als altres; distribució equitativa dels costos 
de transformació. 
3. Preveure unes tipologies residencials de cases aïllades al primer àmbit i unifamiliar en filera i plurifamiliar al segon. 
4. Plantejar una estructura viària basada tant en el PGO com en la xarxa de camins existents. 
5. Establir les reserves de sòl per a espais lliures pròximes a les concentracions més denses d’habitatge. 
6. Integrar el sector en els paratges agraris que l’envolten. 
 
 

Plànol usos del sòl i plànol de proposta 
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Projectes 
 
Urbanització Can Lloses-Can Marcer 
 
Proposta d'intervenció 
 
Es consideren 3 alternatives que es diferencien en les parcel·les edificables que l’Ajuntament facilitarà a aquells propietaris 
de l’àrea a desclassificar que vulguin edificar. Es manté la qualificació de ciutat jardí de les parcel·les existents i en algunes 
àrees de la urbanització es proposa densificar amb tipologia en filera, permetent així obtenir major nombre de parcel·les per 
a fer possible la compensació. 
 
La valoració de les tres alternatives mostra algunes diferències, ja sigui un millor balanç entre parcel·les en sòl urbà i rústic 
o una major superfície de protecció. 
 
 

Les 3 alternatives 



Estudis 
 
Urbanitzacions de baixa densitat al Garraf (MPU 2018) 
 
Tipus de vulnerabilitat 
Topografia accidentada, manca d’accessibilitat i transport col·lectiu, nivell d’urbanització i serveis deficient. Mono-funcionalitat i absència de 
dotacions. Baixa qualitat constructiva i nivell de conservació, ineficiència energètica i alt cost de manteniment. Risc d’incendis i inundació. 
Dependència de la població envellida i manca de recursos econòmics. Àrees buides i aïllament, el que implica manca de cohesió social. 
 
Proposta d’intervenció 
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 específics, 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 aporten capil·laritat als assentaments (itineraris patrimonials, 
mobilitat no motoritzada i dotacions mediambientals conformant la infraestructura verda del territori). 
.  
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Estudis 
 
Urbanitzacions de baixa densitat al Garraf (MPU 2018) 
 
Proposta d’intervenció 
Fins aquí, la visió, objectius i estratègies són comunes per a qualsevol urbanització. Es plantegen a més petits projectes 
estratègics, accions catalitzadores i aplicables en situacions similars.  
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Projecte de permeabilitat de la matriu mediambiental. Corredor ecològic entre dues urbanitzacions. 



Estudis 
Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la Comarca del Garraf  
 
Tipus de vulnerabilitats 
 
Es classifiquen les vulnerabilitats en tres grans grups que fan referència a les tres dimensions sobre les que es vol treballar: 
 
Vulnerabilitats vinculades a la tipologia: 

 - Inadequació a les necessitats dels residents 
 - Baixa qualitat constructiva i nivell de conservació 
 - Nivell d’urbanització i serveis deficient 
 - 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 
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░  El gruix de la població està en edat activa dels quals la major part 
son homes. 

 
░  Existeix un increment de la natalitat de forma general a la comarca. 
 
░  Els majors de 65 anys es concentren als nuclis urbans per la 

necessitat de disposar de serveis. 
 
░  La majoria de població estrangera es concentra a la costa de Sitges, 

Olivella i Vilanova. 
 
░  Vilanova te la major densitat poblacional de tota la comarca al nucli 

urbà. 
 
░  Tan sols un 3,5% de la població censada de Vilanova viu en 

assentaments irregulars (el menor percentatge de la comarca), però 
s’ha de tindre en compte que viu més gent de la que està 
empadronada. 

 
░  A les urbanitzacions resideixen majoritàriament unitats de convivència 

(30-55 anys) amb canalla (5-14 anys). 
  



Estudis 
 
Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat a la Comarca del Garraf  
 
Proposta d’intervenció 
 
Les actuacions proposades s’ordenen segons 6 línies estratègiques amb una sèrie d’actuacions específiques que 
resumeixen els principals objectius per millorar les urbanitzacions de baixa densitat des de la perspectiva de l’habitatge: 
 
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 residencials heterogènies 
3.1.3 Densificació 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 equipaments o usos comunitaris 
3.1.7 Promoció d’habitatge plurifamiliar en solars buits 
3.1.8 Gestió dels parcs d’habitatges buits per part dels ajuntaments 
3.1.9 Ampliació oferta d’habitatge assequible 
3.1.10 Promoció altres formes d’habitatge 
3.1.12 Mecanismes per a la cessió pública d’espai privat 
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4. Garantir vida amb autonomia 
 
4.1.1 Millora de la visibilitat entre públic 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 prioritza 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 comunitat 
 
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’urbanització 
5.1.7 Gestió conjunta públic-comunitària d’equipaments i serveis 
 
6.  Promoure l’equilibri mediambiental 
 
6.1.1 Recuperació de terrenys no edificats per transformar en espai natural 
6.1.2 Promoció de la jardineria responsable i aprofitament 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 consums 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 sostenible 
6.1.11 Transició gradual entre l’urbà i el medi natural 

	



Conclusions 
 
Primeres conclusions 
 
Tot i que els projectes i estudis analitzats treballen amb metodologies molt diverses, presenten força coincidències en la 
consideració dels problemes i vulnerabilitats reconegudes, així com en les estratègies per tal d’abordar-les. Les principals 
vulnerabilitats detectades es sintetitzen en la taula següent: 
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Topografia accidentada

Manca d'accessibilitat i/o transport col.lectiu

Nivell d'urbanització i serveis deficient

Activitats incompatibles amb usos residencials

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

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)

Tipus de vulnerabilitat

Condicionants urbanístics

Condicionants tipològics

Condicionants socials



Conclusions 
 
Primeres conclusions 
 
Les estratègies que més es repeteixen son: 
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Desqualificació	de	sòls	urbans	o	urbanitzables
Limitació	del	creixement	del	sòl

Delimitació	poligonal	/	subsectors
Densificació	d’habitatge
Adequació	estàndards	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



Conclusions 
 
 
Es plantegen doncs les següents estratègies:  
 
1. Marc legal-administratiu: 

-  Flexibilització condicions futura Llei Territori 
-  Acceptació de la seva consideració com a sòl urbà consolidat / no consolidat o progressivament urbà (per 

 legalització simultània o successiva) 
-  Exempció reserva HPO 
-  Reducció estàndards 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 urbanització 
-   Recuperar un Fons de regularització i millora d’urbanitzacions 

 
2. Planejament: 
 

-  Redacció del pla parcial/especial per part de l’Ajuntament 
-  Inclusió de l’àmbit de la urbanització dins del sòl urbanitzable directament ordenat o urbà 
-  Densificació o concentració puntual de la edificació per alliberar sòl 
-  Inclusió de noves tipologies 
-  Reducció de l’àmbit i de les corresponents reserves i cessions 
-  Modificació de l’ordenació 
-  Increment de la densitat / edificabilitat per generar recursos 

 
3. Gestió: 
 

-   Delimitació poligonal / subsectors per reduir nombre de propietaris i afavorir gestió 
-   Canvi de sistema d’actuació 
-   Altres mesures especifiques 
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Conclusions 
 
 
4. Execució: 
 

-  Reducció costos d’urbanització, definint tractament carrer i serveis mínims i incrementals 
-  Suport a les obres d’edificació 
-  Construcció pública d’habitatges, promovent habitatges plurifamiliars en solars buits 
-  Gestió dels parcs d’habitatges buits per part dels ajuntaments 
-  Construcció municipal de les dotacions, o de punts de centralitat 
-  Millorar l’espai públic, els fronts de parcel·les i les voreres 
-  Millora del transport públic 
-  Adaptació de circuits de la 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 

-  Cercar la cessió temporal de terrenys per a equipaments o usos comunitaris 
 

5. Amb la població 
 

-  Afavorir la barreja social, incorporant diverses d’opcions residencials (tipologies i models de tinença), així com 
 d’usos, adaptant l’habitatge per a usos comercials i professionals 

-  Enfortir el sentit de pertinença i comunitat 
-  Cessió temporal per a equipaments o usos comunitaris 
-  Foment de les xarxes de suport a les persones i ajuda mútua 
-  Donar suport a les entitats que treballen al territori, promovent activitats socials 
-  Impulsar la gestió conjunta públic-comunitària d’equipaments i serveis 
-  Impulsar la autogestió dels subministraments amb sistemes individuals i col·lectius 

 
6. Amb el territori 
 

-  Reduir, si s’escau, l’àmbit de les urbanitzacions, recuperant espai forestal o potencialment agrícola 
-  Reforçar la matriu mediambiental atenent a les dinàmiques naturals del territori 
-  Promoció en les vores de la jardineria responsable i aprofitament hortícola 
-  Promoure programes comunitaris de preservació forestal 
-  Promoure programes de mitigació del risc d’incendis i inundacions 
-  Reintroducció de vegetació autòctona 
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░  A més dels criteris provinents de les vulnerabilitats n’afegim d’altres que pensem són fonamentals 

per considerar el potencial d’integració a la ciutat d’una urbanització com son la seva superfície, el 
nivell de consolidació, el nombre d’habitatges, la distància al nucli de serveis i l’existència de vials 
amb dificultat de radis de gir.  

░  L’objectiu principal d’aquesta classificació es avaluar les urbanitzacions segons un gradient on 
es mesura la major o menor dificultat per transformar-les en barris de la ciutat, o en assentaments 
prou ben servits, garantint una adequada qualitat de vida als seus residents. 

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

Relació entre vulnerabilitats i criteris d’avaluació que utilitzem 
A aquests s’afegeixen la superfície, el nivell de consolidació, el nº habitatges, la distància i els radis de gir 

 

Metodologia proposada. 1ª Fase: Quins? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



Cal comentar breument alguns criteris escollits per l’avaluació, les decisions respecte a la ponderació i 
elecció de prioritats. 
 
░  Classificació 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. 
 
░  Topografia 

Els pendents tenen molt a veure amb l’accessibilitat fins a i, fonamentalment, dins de la urbanització. A 
algunes existeix un gran nombre de carrers amb pendents superiors al que es considera adequat per a 
cotxes i vianants. Aquestes característiques es consideren doncs a efectes de ponderació. 

Metodologia proposada. 1ª Fase: Quins? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 

 
░  Nivell d’urbanització 
 
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 així: 
  
░  Qualitat constructiva 
 
La qualitat constructiva i estat de conservació dels habitatges determinen en part la possible 
recuperació de les urbanitzacions. Considerem doncs que la qualitat de l’edificació pot ser alta, mitja o 
baixa amb la ponderació corresponent a cadascuna d’elles. 
 
░  Riscos naturals 
 
Es consideren els riscos per incendis i per inundabilitat. No hi ha cap urbanització integralment 
amenaçada. Cal però tractar avançar-se prenent les cauteles adequades. 
 



 
 
░  Nivell de consolidació 
 
Cal considerar el nombre de parcel·les edificades configurant 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. 
 
░  Dificultat amb radis de gir 

Cal considerar igualment l’accessibilitat dels vehicles d’emergència, ponderant la major o menor 
dificultat d’introduir els ajustos necessaris. 
 
 

Metodologia proposada. 1ª Fase: Quins? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 

 
░  Recursos econòmics 
 
Cal considerar que els residents en algunes de les urbanitzacions tenen més capacitat econòmica per 
afrontar transformacions sense dependre de l’administració pública. 
 
░  Superfície 
 
La superfície d’una urbanització sol ser proporcional a les dificultats per recuperar-la. 



 
░  A partir  de les ponderacions que resulten d’aquests criteris classifiquem les diverses urbanitzacions segons la major o 

menor dificultat de recuperar-les. 
 
Tipus A. Compleixen força dels requeriments es podria plantejar recuperar-les a curt-mig termini. 
 
Tipus B. Amb actuacions estratègiques i inversions enraonades podrien recuperar-se a mig o llarg termini. 
 
Tipus C. Per les seves característiques sembla inviable recuperar-les urbanísticament, i requeriran d’altres tipus de mesures. 
 
 
 

Metodologia proposada. 1ª Fase: Quins? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 

Tipològics Ambientals

Classificació del 
sòl on s'ubica

Topografíes 
acusades

Accessibilitat en 
transp. Públic

Nivell 
d'urbanització i 

serveis (%)

Comerç i 
equipaments

Qualitat 
constructiva Riscos naturals Dependència de 

la població

Nivell de 
recursos 

econòmics

Nivell de cohesió 
veinal Superficie (Ha) Nivell de 

consolidació Habitatges Distància al nucli 
(km)

Dificultat amb 
radis de gir Puntuació Tipus

Corral del Carro, El Urbanitzable no no 25 NO Mitja si baix 2,66 83 22 5 4,5 A
Fraig, El No urbanitzable no si 42,5 NO Baixa no baix 8,85 59 70 2 6 A
Mas Joliu, El No urbanitzable no no 42,5 NO Baixa no baix 2,45 78 32 2,8 4,5 A
Mas Tapet, El Urbanitzable si no 37,5 NO Baixa si baix 13,92 69 135 2,7 3,5 B
Mas Xicarró, El No urbanitzable si no 47,5 NO Baixa si baix 17,9 72 199 1,8 3,5 B
Pi Gros, El No urbanitzable no no 35 NO Baixa si baix 1,31 97 29 2,5 3 B
Pau de l'Hostal, El Urbanitzable no si 0 NO Mitja no baix 4,62 51 19 1,5 si 5 A
Corral d'en Tort, El No urbanitzable si no 0 NO Baixa si baix 10,68 25 2 2,2 0,5 C
Corral d'en Milà / Pi Torrat 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, El No urbanitzable si no 37,5 NO Baixa si baix 7,03 63 57 3,1 2 C
Corral d'en Roc / Mas Ricart 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 Creixell 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 Creixell No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa si baix 2,12 71 20 1,8 si 1 C
Carrerada de Talaia No urbanitzable no no 20 NO Alta no mitjà 1,77 78 11 4,2 si 4,5 A
Mas d'en Puig, El No urbanitzable no no 32,5 NO Baixa no baix 6,26 78 69 2,5 si 3,5 B
Mas Gros, El No urbanitzable si no 32,5 NO Baixa si baix 11,78 75 76 2,7 si 2 C
Carretera de La Plana / El Piulart 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 Perris 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 100% 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 criterisUrbanístics Socials



Metodologia proposada. 1ª Fase: Quins? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



2ª Fase: COM ES POT FER? RECUPERACIÓ o RESTITUCIÓ 
 
  
░  Sembla convenient actuar en dues línies ben diferenciades. 
  

RECUPERACIÓ

RESTITUCIÓ

Consolidar i millorar

Generar i potenciar

Integrar

Regenerar el territori original

Objectius	generals

  A curt termini

  A mig/llarg termini

  Recuperació parcial

  Restitució dels terrenys

Estrategies tipus A

Estrategies tipus B

Estrategies A o B

Estrategies tipus C

Problemàtiques compartides

Problemàtiques particulars

Estratègies comuns Accions comuns Pla General

Estudis detallats Accions puntuals Planejament derivat

Objectius comuns

Objectius particulars

Metodologia proposada. 2ª Fase: Com i per a què? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 



 
░  ESTRATEGIES DE TIPUS A. Objectiu: Consolidar i millorar els assentaments 

(normalment de tipus A) i el territori 
 - Limitar el creixement 
 - Potenciar la interdependència 
 - Diversificar a través de la identitat 
 - Fomentar l’autosuficiència energètica i de residus 

 
 - Recuperar usos vinculats al territori 
 - Re-Valoritzar el patrimoni cultural i natural del territori 

 
 - Tractament de transicions i vores per minimitzar riscos naturals 
 - Millora de la connexió de zones aïllades de la matriu ambiental 

 
 - Involucrar associacions de veïns en els processos 

  

Reestructurar els 
teixits urbans 

Recuperar el 
territori 

Reforçar la matriu 
ambiental 

Reforçar les 
comunitats socials 

Metodologia proposada. 2ª Fase: Com i per a què? 

 

7. Les urbanitzacions periurbanes 

 
░  ESTRATEGIES DE TIPUS B. Objectiu: Generar condicions per millorar els 

assentaments irregulars amb potencial de convertir-se en 
urbanitzacions 

 - Plantejar (micro)centralitats amb dotacions i equipaments 
 

 - Articular la xarxa de camins i senders 
 - Millorar les connexions i accessibilitats 

 
 - Tractament de transicions i vores per minimitzar riscos naturals 

 
 - Generar i fomentar associacions de veïns 
  

 
░  ESTRATEGIES DE TIPUS C. Objectiu: Restituir les condicions originals del territori 

 - Fomentar el desenvolupament d’espècies potencials 
 - Connectar o reduir les discontinuïtats de zones aïllades de la matriu ambiental 
 - Permetre i afavorir les dinàmiques naturals de la matriu ambiental 
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