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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

1.1. Presentació

En data 17 de novembre de 2005, el Consell Comarcal del Garraf va

encarregar una sèrie d’estudis per reflexionar sobre l’ordenació urbanística i

territorial de la comarca. Aquests estudis tenien per objectiu fer un seguiment

dels treballs de redacció del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de

Barcelona, que elaborava la Conselleria de Política Territorial i Obres

Públiques; assessorar els ajuntaments de la comarca sobre aquest tema, i fer

propostes dirigides a perfeccionar aquells treballs.

El Consell Comarcal del Garraf des de fa uns anys ve treballant en temes

d’ordenació del territori, sobre qüestions referides a l’habitatge, l’activitat

econòmica, les infraestructures, etc. En aquest cas, es tractava de fer una

reflexió que, a partir dels treballs anteriors, fos útil per influir en el debat

metropolità que hi havia en marxa.

En aquesta feina no es volia fer un treball recopilatori de vell nou o competir

amb els estudis que s’havien endegat a la Conselleria, sinó reunir una sèrie

d’experts amb els sis ajuntaments per debatir sobre el futur de la comarca i

les propostes que estava elaborant la Generalitat.

Per dur a terme aquest projecte, es va decidir un ordre d’actuacions:

- Es va fer una llista de temes prioritaris.

- Es va establir una metodologia de treball.

- Es va contactar amb la Conselleria de Política Territorial i Obres

Públiques de recollir informació i oferir-se tècnicament i políticament.
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1.2. Els temes d’estudi

Els temes prioritaris que es van triar van ser:

- La fiscalitat municipal referida a l’urbanisme, dirigit per l’economista

Joan Angelet.

- Les previsions de creixement de la comarca, dirigit pels economistes

Sara Mur i Joaquim Clusa.

- La xarxa d’infraestructures de comunicacions, dirigit per l’enginyer de

camins Manuel Herce.

- Els equipaments supramunicipals, dirigit per l’aquitecte Juan Antoni

Paez.

- Les condicions del paisatge, dirigit pels arquitectes Ricard Pié i Josep

M. Vilanova.

- La qüestió de l’habitatge, elaborat per l’empresa PIVSAM.

Les condicions de treball i redacció de conclusions es va encarregar als

professors Ricard Pié i Josep M. Vilanova. La supervisió de la feina va

correspondre al conseller comarcal Joan Benet i les tasques de relació i

seguiment a Judith Serra.

1.3. Metodologia del treball

Cada responsable va redactar un primer document, que es va discutir en 6

reunions:

1. La coordinació municipal en temes de fiscalitat i urbanisme

Autor: Joan Angelet, economista.

Data: 9 de febrer de 2006

2. Usos del sòl per activitat de la comarca del Garraf

Autors: Sara Mur i Joaquim Clusa, economistes.

Data: 23 de febrer de 2006
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3. Xarxa integrada d’infraestructures de la mobilitat bàsica al
Garraf

Autor: Manuel Herce, enginyer de camins.

Data: 9 de març de 2006

4. Estratègies per a l’elaboració de la Carta del Paisatge del Garraf

Autors: Equip BCpN, Ricard Pié i Josep M. Vilanova, arquitectes.

Data: 23 de març de 2006

5. Equipaments supramunicipals de la comarca del Garraf

Autor: Joan Antoni Páez, arquitecte.

Data: 6 d’abril de 2006

6. La qüestió de l’habitatge al Garraf

Autors: PIVSAM, Carles Babot, enginyer industrial, i Maria Alias

Echevarria, economista.

Data: 4 de maig de 2006

De cada reunió es va aixecar acta i es va encarregar als responsables

confegir el document definitiu parcial. Posteriorment, els coordinadors van

mantenir diverses reunions personalitzades amb els ajuntaments que així ho

van sol·licitar.

El document final està constituït per:

- Actes de les reunions.

- Informe de cadascun dels treballs encarregats.

- Document resum i conclusions.
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1.4. Relacions amb la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques

A l’inici del treball es va tenir una reunió amb els redactors del Pla Territorial

de la Regió Metropolitana de Barcelona per posar les bases del debat i es va

tenir accés a un esborrany sobre les previsions de creixement de tot

Catalunya per al període 2006-2026, que es va utilitzar com a punt de partida

del treball.
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2. PREVISIONS DE CREIXEMENT RESIDENCIAL A CATALUNYA PER AL
2026
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2. PREVISIONS DE CREIXEMENT RESIDENCIAL A CATALUNYA PER AL
2026

Tal com s’ha exposat anteriorment, el treball es va iniciar amb una anàlisi

crítica de les previsions de creixement que la Conselleria estava estudiant en

les dates en què es començava el treball. Els trets fonamentals d’aquesta

hipòtesi es resumeixen a continuació.

2.1. Hipòtesis de treball de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques

En aquest estudi es va fer una hipòtesis sobre la futura demanda d’habitatge

a Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona per al període 2006-2026 i

la seva repercussió en la comarca del Garraf.

La població de Catalunya ha crescut en aproximadament 850.000 persones

entre l’any 1975 i el 2001. Aquest creixement s’ha produït de forma

discontinua, mostrant un cert estancament entre el 1981 i el 1996, moment en

què el creixement torna a disparar-se.

Si fem la projecció de població segons la hipòtesis d’immigració nul·la

(“nmig”), la població que hi hauria cada cinc anys seria:

- L’any 2006, de 6.552.470.

- L’any 2011, de 6.552.236.

- L’any 2016, de 6.471.336.

- L’any 2021, de 6.315.955.

- L’any 2026, de 6.115.872.

La primera conclusió en aquesta hipòtesi de treball seria que la població

disminueix en el conjunt de Catalunya, passant de 6.506.440 l’any 2001 a

6.115.872 l’any 2026, amb una pèrdua 390.568 persones, el 6%.
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Pel que fa a l’evolució de la població en aquests anys (01-26):

- La natalitat haurà seguit diminuïnt, com ja ho fa actualment.

- El gruix de la població haurà anat pujant; si l’any 2001 es trobava entre

els 20 i els 40 anys, en el 2026 estarà entre els 45 i 65; per tant, la

població haurà envellit considerablement.

- La franja de població més gran haurà augmentat molt.

Aquesta projecció tindrà repercussió sobre el mercat de treball i l’habitatge:

Població:

- La disminució de població segueix una funció logarítmica, en la qual es

produeix una gran devallada a partir de l’any 2011.

- Amb la immigració nul·la, la disminució de població és de 390.568

persones.

Mercat de treball:

- La població ocupada resident (POR) comença a disminuir a partir de

2006 fins a l’any 2026, però no perquè la població resident marxi a

treballar fora, sinó per la disminució de la població, amb un índex anual

acumulatiu de 0,45%, -0,12%,   -0,4%, -0,54% i -0,75% per cada

quinquenni.

- Al contrari, la taxa d’ocupació efectiva (TOE) va creixent, perquè la

proporció de població activa que viu i treballa al mateix lloc va creixent.

Habitatge:

- El nombre d’habitages principals anirà creixent fins a l’any 2016 en

466.672 habitatges. A partir d’aquest moment, la demanda estarà

coberta fins a l’any 2026, passant de considerar 2,8 pers/hab a 2,4 en el

2026.
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Si es té en compte la immigració (“ref”), els índexs anuals acumulatius prenen

les següents xifres: 1,25% de l’any 2001 al 2006, 1,25% de l’any 2007 al 2011

i 1% de l’any 2012 al 2026. La població que hi hauria cada cinc anys seria:

- L’any 2006, de 6.729.511.

- L’any 2011, de 7.046.229.

- L’any 2016, de 7.306.557.

- L’any 2021, de 7.544.162.

- L’any 2026, de 7.803.400.

La primera conclusió és que la població en el conjunt de Catalunya augmenta,

passant de 6.506.440 l’any 2001 a 7.803.400 l’’any 2026, amb un increment

de 1.296.960 persones, el 20%.

Pel que fa a l’evolució de la població en aquests anys (01-26):

- La natalitat haurà seguit diminuïnt, però no tant exageradament com

en la hipòtesi sense immigració, ja que aquesta immigració suposa una

certa frenada en la pèrdua de naixements.

- El gruix de la població es troba en la població activa.

- La franja de població més gran quedarà igual.

La nova piràmide encara mostra una tendència més gran a l’arrodoniment; és

a dir, a perdre naixements i augmentar la gent gran amb els anys.

Aquesta projecció també tindrà repercussió sobre el mercat de treball i

l’habitatge:

Població:

- L’increment de la població és lineal, amb un creixement constant

entorn al 3,7%

- Amb els immigrants, la població augmenta considerablement, sobretot

a partir de l’any 2016, amb un creixement de 1.296.960 persones.
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Mercat de treball:

- La població ocupada resident (POR) comença a augmentar a partir de

2001 fins a l’any 2026, perquè la població resident treballa i viu dins del

mateix municipi o població, amb un índex anual acumulatiu d’1,25%,

1,25%, 1%, 1% i 1%, per cada quinqueni.

- La taxa d’ocupació efectiva (TOE) també va creixent, perquè la

proporció de població activa que viu i treballa al mateix lloc va creixent.

Habitatge:

- El nombre d’habitages principals sempre és positiu, però cada cop va

creixent en menor proporció; el creixement va tendint cap a 0, es va

estabilitzant. El nombre total d’habitatges nous és de 1.050.014,

passant de considerar 2,8 pers/hab a 2,5 el 2026.

Es presenten quatre escenaris, dos dels quals ja hem vist, el primer és la

hipòtesi amb immigració nul·la (“nmig”), i l’últim és la hipòtesi que té en

compte la immigració (“ref”). Els altres dos són:

- el “nul”, en què l’increment d’ocupació és 0, des de l’any 2001 fins al

2026.

- el “cons”, en que l’increment de població és 0, des de l’any 2001 fins

al 2026.

A partir de la hipòtesi “nul”, s’estableixen 20 nous escenaris en els quals es va

afegint un nou increment d’ocupació de 100.000 persones en cada un; dels

20 escenaris, el 10è és el més similar a la hipotesi “ref”; és el que estima una

població de 7,8 milions per a l’any 2026.

L’escenari núm. 20 considera el màxim, i no sembla possible que la població

pugi més de 9,4 milions per a l’any 2026.
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Un cop explicades les dues hipòtesis “nmig” i “ref” per a Catalunya, es poden

desgranar per comarques, amb els resultats següents en el cas del Garraf.

Sense tenir en compte la immigració (“nmig”):

Població:

- La població té un increment negatiu; és a dir, hi ha més gent ara que el

2026.

Mercat de treball:

- Els ocupats són molt similars: l’increment és de 279 persones. En

canvi, les TOE van creixent.

Habitatge:

- L’habitatge principal té un increment de 9.281 habitatges nous.

Tenint en compte la immigració (“ref”):

Població:

- La població té un increment positiu; és a dir, el creixement és de

22.876.

Mercat de treball:

- Els ocupats han crescut en 16.154 persones. Les TOE també van

creixent.

Habitatge:

- L’habitatge principal té un increment de 19.253 habitatges nous.

Pel que fa a la Regió Metropolitana, que se subdivideix en tres subzones: la

“comet”, la “dimet” i la “ctmet”, tant la hipòtesis “nmig” com la “ref” obtenen
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xifres semblants a les dues hipòtesis anteriors. Les subzones en les quals es

divideix són:

- “comet”: les comarques metropolitanes que queden més lluny de la

ciutat de Barcelona, com són l’Alt Penedès, el Garraf i el Vallès

Oriental.

- ”dimet” està formada per la pròpia ciutat de Barcelona i les seves

àrees més properes.

- “ctmet” està formada per les cuitats més grans i properes a

Barcelona, com són Terrassa, Sabadell, Martorell i Mataró i per l’Alt i

Baix Maresme.

Un cop vistes quines serien les necessitats o els creixements segons la

hipòtesi “ref”, establirem com afronten les diferents subzones de l’ambit

metropolità aquest increment mesurat anteriorment des del punt de vista de

l’habitatge.

Segons la hipòtesi “ref” per àmbits, tal i com ja s’havia dit, la comarca del

Garraf fins al 2026 necessitarà 19.253 nous habitatges. Si mirem el potencial

que encara té per desenvolupar segons el seu planejamnet, sòl urbà i sòl

urbanitzable, aquest preveu la construcció de 30.989 nous habitatges. Fent

cas d’aquestes dades, el Garraf l’any 2026 tindrà un excedent d’11.736

habitatges.

En una situació similar es trobaria la comarca de l’Alt Penedès o l’Alt

Maresme, mentre que la resta es trobarien amb un dèficit d’habitages bastant

considerable.

El que aquí sembla que no es té en compte són els habitatges de segona

residència, ja que aquests 19.253 de les taules són habitatges principals,
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mentre que el potencial previst pel planejament ha de satisfer els dos tipus

d’habitatge; per tant, aquest suposat excedent s’ha de qüestionar.

Segons la hipòtesis “ref”, es preveu que en el total de la Regió Metropolitana

hauria d’haver-hi 591.587 habitatges el 2026, mentre que el potencial

residencial que li queda per desenvolupar podrà solventar únicament 299.940

habitatges. Això vol dir que s’haurà de buscar ubicació als 291.646 restants

dins de la mateixa Regió Metropolitana.

Veient que s’ha de buscar ubicació per a 291.646 nous habitatges, segons la

hipòtesis “ref”, es tractarà de preveure on es col·locaran. Per tal d’establir-ho,

primer es fa una anàlisi de les diferents nodalitats de Catalunya.

En el cas de la capital del Garraf, es considera que la seva nodalitat està

formada per Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Així és que quan parlem de la

població de la ciutat de Vilanova, direm que consta de 55.063 habitants,

mentre que quan citem la població de la nodalitat de Vilanova i la Geltrú, la

quantificarem en  62.796 persones, perquè li sumaren els 7.733 habitants de

Cubelles.

Sembla que les ciutats més adeqüades per tal d’absorbir aquests 291.646

habitatges d’entre les ciutats intermèdies de Catalunya serien les més

equilibrades quant a mercat de treball.

Les ciutats que presenten una població ocupada resident inferior als llocs de

treball locals i, per tant, podrien acceptar més residents que acabessin

d’igualar els dos paràmetres són: Tarragona, Lleida, Girona, Manresa,

Figueres, Valls, Salou, Mollerusa i Cervera, fora de l’Àrea Metropolitana, i

Granollers, Vilafranca del Penedès i Martorell, a dins.
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Així és que Vilanova i la Geltrú no sembla molt favorable a absorvir més

població, perquè significaria que tota la gent nova que arribés hauria de

desplaçar-se a fora per treballar.

Si fem la projecció d’aquestes ciutats intermèdies de Catalunya fins a l’any

2026, cal establir a cada ciutat la seva pròpia evolució seguint sempre la

hipòtesi que té en compte la immigració:

Valors de 2001:

- Població de l’any 2001 (Vilanova i la Geltrú i Cubelles).

- Població ocupada resident majorada, agafa la del cens del 2001 i la

majora un 5%.

- Habitatges principals i totals, agafats del cens 2001, contant 2,72

persones per habitatge.

Valors de 2026:

- Població total el 2026, aplicant un increment d’1,25% cada any.

- Població ocupada resident el 2026, aplicant un increment d’1,25%

cada any.

- Habitatges principals, comptant 2,2 persones per habitatge.

Increments:

- La diferència entre els valors del 2026 i els del 2001 en població total,

població ocupada resident i habitatges principals.

Necessitats:

- Tant d’habitatges principals (és igual a l’increment), com l’increment

d’immigrants arribats.

En el cas del Garraf, el nombre d’immigrants (15.760) és més gran que

l’increment de població (12,479); això vol dir que s’ha considerat que la

població autòctona marxa de la comarca.
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Si relacionem l’increment de població ocupada resident amb l’increment

d’habitatges principals que ens dóna la la taula “ref” per àmbits, veiem que en

el cas de Catalunya (xifres “cat-àmbits”) la relació dóna 1,16, mentre que amb

les xifres de la Regió Metropolitana de Barcelona, dóna 1,10.

Si mantenim les mateixes condicions que en la hipòtesis “ref”, vol dir que per

aconseguir els aproximadament 300.000 habitatges que faltarien per distribuir

s’haurien de crear 348.574 nous llocs de treball a Catalunya o 329.522 a la

Regió Metropolitana, si tal i com sembla aquests llocs de treball s’haguessin

d’ubicar-hi a dins.

Si comptem que el repartiment dels 300.000 habitatges que faltarien els fem

per les ciutats intermèdies de Catalunya i no únicament per les de la Regió

Metropolitana de Barcelona, aleshores haurem de considerar que faran falta

348.574 nous llocs de treball per tal de poder seguir amb la hipòtesi.

A la ciutat de Vilanova i la Geltrú se li atribueix un increment de 21.994

persones ocupades residents, un 6,31% del repartiment total i un augment de

16.760 llocs de treball, que corresponen a un 4,81% del repartiment total.

D’aquesta manera, amb aquesta nova hipòtesi “nod03-01”, que vindria a ser

una possible solució als nous habitatges que demanava la hipòtesi “ref”, vol

dir que l’increment de la població ocupada resident seria de 31.088 persones,

provinents de les de la hipòtesi “ref” per al 2026, de 9.094, més les 21.994

vingudes del nou repartiment.

Amb el mateix procediment en totes les ciutats contemplades, quedarien

col·locats tots els nous habitatges, sense tenir en compte els nous

desplaçaments generats per aquesta ocupació.
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Si ara posem les dades en ordre, resulta que dels increments de població

ocupada resident i d’habitatges principals ens permeten extreure nous valors

per a l’any 2026 a Catalunya segons la hipòtesi “nod03-01”.

En comparar la hipòtesi “ref” amb la “nod03-01”, veiem que l’increment

d’habitatges proporcionat per la primera és molt menor que la segona;

aquesta segona presenta 217.584 habitatges més que la primera.

Això vol dir que si la primera proposta posava de manifest que faltaven

300.000 habitatges, si apliquem la hipòtesi “nod03-01” només en faltarien

82.416.

Hipòtesi “nod03-02”:

En aquesta hipòtesi, de les 348.574 persones que formen l’increment de

població ocupada resident, 307.868 les compta a repartir en aquestes ciutats

intermèdies, mentre que 40.706 les reparteix per la resta del principat.

L’operació és igual que l’anterior però corretgint els valors.

Si comparem la hipòtesi “ref” amb la “nod03-02”, veiem que l’increment

d’habitatges proporcionat per la primera és molt menor que la segona;

aquesta presenta 192.274 habitatges més que la primera.

Això vol dir que si la primera proposta posava de manifest que faltaven

300.000 habitatges, si apliquem la hipòtesi “nod03-02” en faltarien 107.726;

en aquesta hipòtesi  resolem en menor quantitat la problemàtica de

l’habitatge.

Si comparem la hipòtesi “ref” amb “nod03-01” veiem que els habitatges que

encara faltaven per repartir o per ubicar eren 82.416.
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Hipòtesi “nod03-03”:

Agafa els habitatges principals de 2001 i els habitatges totals de 2001, i en

treu la mitjana; es considera que aquest serà l’increment d’habitages

principals que hi haurà el 2026 en les ciutats intermèdies. La suma de totes

elles dóna 382.104 nous habitatges principals, que comparant-los amb els de

la hipòtesis “ref” aporta 214.064 habitatges de més.

Això vol dir que si aquella primera proposta posava de manifest que faltaven

300.000 habitatges, si apliquem la hipòtesi “nod03-03” només en faltarien

85.936; en aquesta hipòtesi resolem en menor quantitat la problemàtica de

l’habitatge.

Com que en la hipòtesi “nod03-03” faltarien 85.936, ara únicament

s’interentarà repartir-los amb les ciutats del quadre; es proposarà la hipòtesis

“nod03-04”.

Hipòtesi “nod03-04”:

En aquesta hipòtesi es presenten els percentatges de repartiment de la

població ocupada resident i dels llocs de treball locals, aplicant el percentatge

per tal d’obtenir-ne el valor concret de repartiment.

El quadre és igual que el de la hipòtesi “nod03-01” o el “nod03-02” o “nod03-

03”, però corretgint els valors i reajustant les ciutats intemèdies que faltaven

per tal que l’increment d’habitatges principals doni 468.039 habitatges.

D’aquesta manera, quan a la hipòtesi “nod03-04” se li resten els habitatges

previstos per la ref (168.040), dóna 299.999 habitatges pricipals.

Això vol dir que només falta 1 habitatge per ubicar i, per tant, aquesta és la

hipòtesi que donaria més bon resultat de totes les analitzades.
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En el cas concret de Vilanova i la Geltrú, aquesta hipòtesi diu que aquesta

nodalitat absorbiria 18.670 nous habitatges del total dels 300.000 de

Catalunya, un 6,2%. Així, l’increment total d’habitatges per a l’any 2026 seria

el de la hipòtesis “ref” (19.253) més aquests 18.670 de la hipòtesis “nod03-

04”, donant un total de 37.923.

En el cas de les ciutats intermèdies existiria un increment total d’habitatges

per al 2026 de la hipòtesis “ref” de 287.039, més aquests 299.999 que al final

s’han aconseguit ubicar gràcies a la hipòtesis “nod03-04”, donant un total de

587.037.
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3. RESUM DELS INFORMES REDACTATS ESPECIALMENT PER A
AQUEST TREBALL.
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La coordinació municipal en temes de fiscalitat i urbanisme.
Autor: Joan Angelet, economista.

1. SITUACIÓ FISCAL DELS MUNICIPIS DEL GARRAF

1.1. Impost sobre Bèns Immobles (IBI).

Hi ha importants diferències en les xifres de deute tributari per càpita a cada

ajuntament: Sant Pere de Ribes (138) i Sitges (376).

Tot i els factors que provoquen aquestes desigualtats –qualitat i grandària del

béns immobles o any d’actulaització dels valors cadastrals-, no semblen

suficients per explicar les diferències.

1.2. Impost de construccions, instal·lacions i obres.

Cap dels 6 municipis aplica el tipus de gravamen màxim del 4% que permet la

llei: poblacions petites (2,7%) i Vilanova (3,8%).

També s’observa que no en tots els casos el major creixement relatiu

d’habitatges significa un menor tipus impositiu (cas de Cubelles).

Hi ha dos aspectes que poden afectar negativament aquest impost en un futur

proper:

a) La reducció significativa d’habitatges nous que poden produir-se.

b) Amb les noves promocions, els Ajuntaments han de fer front als

serveis de conservació i manteniment de l’entorn construït. Per tal de

compensar aquest possible desajust, s’haurien de potenciar les obres

de rehabilització o –si això no fos suficient- augmentar la pressió fiscal

sobre els habitatges, amb l’augment de l’IBI.
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1.3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

Hi ha importants diferències entre els ajuntaments: St. Pere de Ribes (30%) i

Vilanova (17,08%).

És de suposar que hi haurà un increment d’aquest impost a causa de

l’augment del parc d’habitatges en els darrers anys, major mobilitat i així,

major compra-venda, i l’actualització dels valors cadastrals.

Aquest impost augmentaria de forma significativa si s’apliqués sobre les

plusvàlues reals produïdes, en lloc de fer-ho a través dels coeficients

establerts per la llei.

1.4. Impost dels vehicles de tracció mecànica aptes per circular per la
via pública.

Cap dels municipis aplica la tarifa màxima que permet la llei. En el cas

d’Olivella, té la menor tarifa i el major nombre de cotxes per habitant de la

comarca (és la població més aïllada).

Cal preveure que aquest impost augmenti amb el temps, però el seu

creixement resta limitat per les tarifes màximes establertes per la llei.

1.5. Llicències i taxes per a la prestació de serveis i realització
d’activitats administratives.

A partir de la taxa de recollida d’escombraries i les llicències d’obra major, hi

han sorgit les següents conclusions:

a) El municipi amb major nombre d’habitatges (Vilanova) té la menor

taxa d’escombraries.

b) El municipi que té la llicència de major cost (Cubelles) té més

habitatges acabats en el període 2000/2004.
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2. DIAGNOSI. CONSIDERACIONS GENERALS

L’actual estructura tributària dels 6 ajuntaments està més orientada a la

recaptació de recursos econòmics per a les seves respectives hisendes que a

incidir en el desenvolupament i ordenació del seu territori.

Cal destacar la necessitat de recursos i l’estret marge que ofereix la legislació

vigent per tal que els ajuntaments puguin aplicar mesures fiscals per tal

d’incentivar o frenar determinats desenvolupaments territorials que

afavoreixen la situació del punt anterior.

La política tributària dels ajuntaments no utilitza al màxim les possibilitats que

ofereix la llei per aplicar mesures fiscals relacionades amb l’ordenació del

territori, la millora de l’entorn construit i la sostenibilitat dels seus recursos

naturals; tot i que existeixen diferents graus d’aplicació, segons municipis.

En la major part d’impostos municipals, els ajuntaments no apliquen els tipus

de tarifes o gravamen màxims permesos per la llei (amb baixes del 30% i el

40%). Si s’apliqués el gravamen màxim en l’IBI, s’estima que els 6

ajuntaments podrien tenir un augment potencial de 5.000.000 €/any de

recursos econòmics. Al mateix temps, si s’actualitzessin els valors cadastrals

–tenint en compte l’evolució dels preus dels pisos en els darrers anys- es

disposaria d’un altre augment potencial en 10.000.000 €/any.

L’actual regulació de tipus de gravamen, tarifes, bases imposables o

conceptes impositius per part dels ajuntaments ofereix una àmplia varietat per

implementar polítiques de simplificació i coordinació fiscal a escala comarcal:

especialment quant a la nombrosa casuística que presenten les taxes fiscals

per la prestació de serveis.
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3. RECOMANACIONS GENERALS

Seria recomanable que determinats serveis públics locals d’abast ampli i amb

economies d’escala fossin gestionats conjuntament a escala comarcal per

raons d’eficiència i sostenibilitat; amb possibles efectes en la reducció de

tarifes.

Per tal d’implementar polítiques fiscals conjuntes orientades a l’ordenació

comarcal del territori seria necessària la simplificació i homogeneïtzació de

conceptes, tipus i tarifes de les ordenances fiscals dels 6 municipis. Perquè

aquestes mesures puguin assolir resultats importants, han d’anar

acompanyhades d’un programa d’inversions públiques locals coordinades

comarcalment.

Per tal que les polítiques de coordinació fiscal orientades a la millora de

l’entorn construït, l’ordenació del territori i sostenibilitat a escala comarcal

tinguin efectes significatius –tenint en compte el reuït camp d’aplicació i

escasa utilització- haurien d’acompanyar-se de programes conjunts

substancialment els estàndards de dotacionsurbanístiques actuals. En un

horitzó no massa llunyà, aquestes inversions podrien assolir xifres (similar a la

dels ajuntaments de la província de Barcelona, que actualment presenten les

majors xifres d’inversió per càpita).

El potencial augment de recursos que presenta l’actual situació tributària dels

6 municipis pot oferir una bona situació de partida per a la creació d’un fons

d’inversió pública a escala comarcal. Encara que la legislació estatal vigent

sobre les hisendes locals no preveu que les comarques puguin obtenir

recursos directament dels impostos i recàrregs locals –com s’estableix per a

les àrees metropolitanes-, res no impedeix la seva creació a partir
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d’aportacions voluntàries dels ajuntaments, amb convenis de coordinació

fiscal i d’inversió pública conjunta.

Les importants desigualtats entre municipis no semblen provocades pel

nombre d’habitants o habitatges de cadascun d’ells. Tampoc s’observa una

relació directa directa entre el rendiment de l’IBI i una major extensió del sòl

urbà (ja que els municipis costaners acostumen a tenir l’IBI més alt en

proporció al sòl qualificat).

4. TRES ESCENARIS POSSIBLES D’ACTUACIÓ COMARCAL COMUNA

4.1. Per la millora de l’entorn construït i de les dotacions urbanístiques i
equipaments col·lectius:

Caldria aplicar els mateixos percentatges en les bonificacions dels sis

municipis per tal d’incentivar la construcció i dotació d’equipaments col·lectius

d’iniciativa privada, aplicació d’energies renovables i un pacte d’uns

estàndards mínims que augmentin els recursos econòmics loclas.

4.2. Per afavorir l’augment del nombre i qualitat dels llocs de treball:

Caldria aplicar bonificacions en determinats impostos i taxes en aquelles

empreses que hagin localitzat noves activitats o incrementat en el nombre de

treballadors amb contracte indefinit.

4.3. Per la provisió de serveis públics locals amb major eficiència:

Caldria homogeneïtzar les taxes a aplicar o unificar serveis per reduir costos,

com la recollida d’escombraries o el transport públic.
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Usos del sòl per activitat de la comarca del Garraf.
Autors: Sara Mur i Joaquim Clusa, economistes.

1. CREIXEMENT RESIDENCIAL, LLOCS DE TREBALL I MOBILITAT
EXTERNA

Tot i que el parc residencial el Garraf ha crescut un 38% entre 1991 (49.000) i

2001 (68.000), continua tenint el seu atractiu residencial com a comarca de la

Regió Metropolitana de Barcelona. En aquest període, la població resident ha

crescut més que els llocs de treball, produint-se una reducció de l’atur,

rejoveniment de la piràmide d’edats i un important creixement del parc

residencial a la comarca. A partir de l’estudi de 2 paràmetres:

1991 2001 Increment

Població ocupada resident 27.000 49.000 81%

Llocs de treball localitzats 25.000 38.000 52%

El balanç entre els llocs de treball localitzats i la població ocupada resident

cada cop és més desequilibrat: els llocs de treball creixen a un ritme inferior al

de la població ocupada resident. Entre 1991 i 2001, hi ha un dèficit del 30%.

Aquest desequilibri ha estat possible gràcies a les millores en la xarxa

ferroviària i viària. Aquest increment de la mobilitat externa s’ha distribuït de la

següent manera: el 20% es mou en transport públic i el 80% en transport

privat.

2. OFERTA DE SÒL PER ACTIVITAT SEGONS EL PLANEJAMENT
VIGENT

Si sumem el sostre edificable per activitat econòmica previst en el sòl urbà no

consolidat i en el sòl urbanitzable, i tenint en compte que un lloc de treball
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industrial ocupa 60 m2 de sostre edificat i un de treball comercial o terciari, 25

m2, el Garraf encara pot créixer en 29.000 nous llocs de treball segons el

planjament vigent.

3. OFERTA DE SÒL PER HABITATGE SEGONS EL PLANEJAMENT
VIGENT

El nombre d’habitatges possibles en el sòl urbà no consolidat i en el sòl

urbanitzable encara pot incrementar-se en 27.000 nous habitatges (sense

comptar el sòl urbà) amb el planjament vigent.

En el període 1991-2001 se n’han construït 18.000. Si se segueix aquest

ritme, hi ha capacitat per a 10 anys (inclosa 2a residència).

Els treballs per al Pla Territorial de la Regió Metropolitana preveuen que en

20 anys es creïn 19.000 habitatges (si es vol créixer un 2,5%/any). Aquest

creixement suposa que la comarca rebi 18.000 immigrants (segons el PT). En

aquest concepte queda al marge la segona residència, que necessitaria una

oferta pròpia.

Si no es comptés la immigració, en 20 anys només es necessitarien 9.000

habitatges, però llavors no es cobririen els llocs de treball suficients per

mantenir el creixement econòmic actual.

4. SÒL QUALIFICAT NECESSARI PER ASSUMIR AQUESTES XIFRES DE

CREIXEMENT

Segons el cadastre, el sostre construït actualment a la comarca destinat a

diversos usos –cultural, comercial, residencial, etc.- és de 13.000 m2, que

dividit entre el nombre de residents dóna un total de 124 m2 de sostre per
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habitant. D’acord amb la distribució que fa el cadastre, aquests 124 m2 es

distribueixen en 82 m2 residencials, 8 m2 per a aparcament, 25 m2 per a

activitat econòmica i 9 m2 per altres usos.

A partir d’aquestes dades, es pot fer una hipòtesi per a l’any 2016. Si s’estima

necessari un creixement anual acumulatiu del 3% -que en deu anys suposa

un increment del 34%-, es pot calcular el sòl necessari en funció de l’índex

d’edificabilitat que es proposi i del “ròssec” (percentatge de sòl qualificat que

no es posarà al mercat) que es pugui estimar en l’oferta de sòl.

Si s’estableix un índex d’edificabilitat d’1 m2 sostre/m2 sòl brut, el sòl

necessari per créixer els propers anys és el 34% (unes 500 ha), que s’hauria

d’incrementar en un 30% (efecte “ròssec”). Si l’índex d’edificabilitat és menor,

caldria incrementar la superfície, i si es millorés la gestió, es podria reduir

l’efecte “ròssec”.



Proposicions per al planejament territorial del Garraf

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

Disseny de la xarxa integrada d’infraestructures de la mobilitat bàsica a
la comarca del Garraf.
Autor: Manuel Herce, enginyer de camins.

1. INDICADORS SOBRE LA MOBILITAT ACTUAL A LA COMARCA

Actualment, el Garraf compta amb una població de 128.000 habitans, dels

quals el 42% viu a la capital (Vilanova i la Geltrú).

La mobilitat per motius de treball s’ha incrementat en un 6,2% anual

acumulatiu entre el 1986 i el 2001, mentre que el creixement de població en el

mateix període ha estat del 2,9%.

La mitjana de viatges/persona/dia ha estat de 2,1 (molt semblant a la de la

resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

La comarca atrau menys llocs de treball que la quantitat de viatges per

treballar a fora que genera.

2. DADES RELLEVANTS SOBRE EL COMPORTAMENT DE LA POBLACIÓ
QUANT A MOBILITAT

La comarca té una oferta de llocs de treball insuficient en relació a la població

extiva resident. El 26% de la població activa treballa a for a i la diferència

entre viatges generats i atrets és 9.478 viatges/ dia.

Només el 28% de viatges es fan a peu (tot i que s’inclouen viatges

intermunicipals). D’aquests viatges, el 60% són viatges per estudis.
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La comarca genera 2.581 viatges/dia a fora per estudis superiors, mentre que

atrau 1.281 viatges/dia. La distribució modal de la mobilitat obligada (per

treball) en mitjans motoritzats és bàsicamenrt en vehicle privat (77%).

3. CONCLUSIONS D’APLICACIÓ A LA PROPOSTA DE XARXA BÀSICA
FUTURA

No són precises grans obres d’infraestructures viària, sinó el reforçament de

la malla de distribució comarcal. Tampoc és necessària l’ampliació de la C-32

que proposa el PITC per a les costes de Garraf; en canvi, caldria fer més clars

els accessos viaris des de Sitges a Cubelles. Es fa poc ús de la C-32 perquè

és molt cara (va mig buida).

És necessària la construcció de l’autovia Vilanova-Vilafranca. Però s’han

d’introduir alteracions al projecte de la DGC per tal d’adequar el seu pas pel

corredor humit de la riera del nord. La xarxa de distribució precisa d’una malla

més completa que possibiliti itineraris alternatius.



Proposicions per al planejament territorial del Garraf

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

Directrius d’ordenació del paisatge del Garraf
Autors: Equip BCpN, Ricard Pié i Josep M. Vilanova, arquitectes

1. INTRODUCCIÓ

En aquest estudi es fa una interpretació de la comarca del Garraf i s’analitza

com s’ocupa i es tensiona el territori, per així poder establir finalment les

estratègies a seguir per a l’elaboració d’una futura carta del paisatge de la

comarca.

El paisatge, segons la definició que fa el Conveni Europeu del paisatge,

aprovat pel Consell d’Europa el dia 20 d’octubre de 2000, és “una àrea, tal i

com la percep la colectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de la

interacció de factors naturals i humans”. Vista la reclamació feta en aquest

Conveni, el Parlament de Catalunya en data de 14 de desembre de 2000

dicideix adherir-s’hi i, per tant, crea la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,

gestió i ordenació del paisatge, que “dota als paisatges catalans de la

protecció jurídica pertinent i estableix els corresponents instruments per a

gestinar-los i millorar-lo”. Igualment, el 19 de setembre de 2006 treu el Decret

343/2006 que pretén desenvolupar la Llei citada anteriorment.

Aquesta Llei del paisatge té per objectiu el “reconeixement, la protecció, la

gestió i l’ordenació del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals,

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

públiques.

Les diferents actuacions sobre el paisatge que queden recollides en aquesta

llei es porten a terme gràcies als catàlegs del paisatge, que tal i com diu

l’article 10 de la Llei de “Catàlegs de paisatge” són “documents de caràcter

descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de
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Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat de conservació i proposen els

objectius de qualitat que han de complir”. És a dir, els catàlegs delimiten les

anomenades unitats de paisatge -àmbits que estructuralment, funcionalment

o visualment són coherents, que tenen una qualitat intrínseca dins seu que és

percebuda per la gent-, i defineixen els objectius de qualitat, que tenen

l’objectiu “d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les

característiques paisatgístiques del seu entorn”.

Segons l’Observatori del paisatge –l’òrgan que coordina i dirigeix la realització

dels catàlegs-, actualment a Catalunya hi ha en projecte l’elaboració de set

catàlegs de paisatge: els del camp de Tarragona i la plana de Lleida, acabats

en la primavera de 2006; els de l’alt Pirineu, les comarques Gironines i les

Terres de l’Ebre, que s’acabaran enguany, i en faltarien dos que encara no

han començat a elaborar-se.

Per tant, el catàleg corresponent a la Regió Metropolitana encara no s’ha

començat a elaborar. Aquest catàleg és el que atorgarà una posició

privilegiada al Garraf, perquè podrà anticipar-se i establir-se quins són -al seu

entendre- els valors i els graus de protecció que cal aplicar en el seu territori.

Hi ha vegades, com és el cas, que les cartes s’anticipen als catàlegs; quan

això succeeix, el que diu la Llei és que en el moment en què es redacti el

catàleg s’ha de recollir i tenir en compte el contingut de la carta del paisatge ja

elaborada. Quan es porti a terme una carta del paisatge, s’haurà de fer una

diagnosi de les dinàmiques del seu paisatge, definir els objectius de qualitat i,

després, elaborar un programa de gestió en el qual es concentrin les accions

específiques a emprendre, tot garantint la participació ciutadana. Tot i que el

present estudi simplement pretén establir criteris d’ordenació per a la comarca

i el seu paisatge, és un punt de partida per fer la diagnosi abans enunciada.
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2. CONSIDERACIONS GENERALS

La primera part de l’anàlisi realitzada explica el relleu. Veient la topografia,

s’observa la plana que va des de Cubelles fins a Sitges i se n’extreuen tots

aquells pendents de més del 20%, que segons la pròpia Llei del Sòl no

podran ser mai urbanitzats. Alhora, en fer el negatiu d’aquesta topografia hi

apareix la xarxa hidrogràfica. Quan es dibuixa aquesta xarxa junt amb els

centres històrics dels sis municipis es pot fer una lectura històrica del territori;

és a dir, els petits nuclis urbans sempre s’han ubicat en les zones planes i

han procurat poder accedir a l’aigua de la forma més fàcil possible. L’últim

element d’aquesta primera part de l’ànalisi és la de les zones potencialment

inundables, els cons de dejecció de les rieres i els antics aiguamolls

dessecats de la part de Cubelles.

La segona anàlisi estudia l’ocupació del sòl; és a dir, les cobertures. La

primera cobertura, relacionada amb la capa dels pendents, és la del bosc o

forestal, que forma una corona que envolta la plana abans citada, i tres

braços connectors que arriben a tocar el mar; tres eixos transversals que

faciliten la connexió mar-muntanya. La següent cobertura és la dels cultius,

que es troben a la plana i es disposen envoltant Sant Pere de Ribes i formant

un arc que baixa fins a Cubelles, passant pel darrere de Vilanova i la Geltrú.

Finalment, l’última cobertura és la pròpia taca edificada, que té les parts més

denses o consolidades col·locades d’acord amb la lògica del territori.

Contràriament, els creixements dispersos no tenen lògica; es distribueixen

formant un arc entre Canyelles i Olivella i una gran esquitxada entorn a

Vilanova. El teixit industrial es concentra vora el nucli de Vilanova i s’ubica al

llarg de les infraestructures viàries, concretament la C-15 i la C-31.

El tercer punt de l’anàlisi se centra en l’accessibilitat del territori. D’aquesta

anàlisi s’observa que el sistema viari i el ferroviari, com a aparadors del
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paisatge, entenen les vies com a recorreguts paisatgístics, que aporten

visuals, peró alhora també les treuen. Les tres grans línies que travessen la

comarca -la C-32, la C-31 i el ferrocarril- suposen grans murs per a les

connexions mar-muntanya. Es tracta de veure com franquejar les tanques i

definir quina és la xarxa viària transversal (primària, secundària i camins) que

trenca aquests forts eixos longitudinals i, així, connecta el territori.

En un quart apartat, l’anàlisi es planteja buscar els límits. Es parteix del fet

que n’hi ha dos que són molt clars, que són els espais que es podrien

considerar continus: el mar, per la part de davant, i el sistema muntanyós, per

la part interior. Tanmateix, així com el primer té molt ben definits els seus

límits, el segon no els té tan clars. Així, es plantegen tres límits per a aquest

espai la corona marcada pels terrenys amb un pendent de més del 20%; els

que tenen algun tipus de protecció i la pròpia xarxa viària.

El cinquè punt busca definir els diferents àmbits del territori dividit per

municipis. Cubelles, per exemple, gira al voltant de la “Y” que forma la seva

xarxa hidrogràfica; Vilanova té una estructura de quadriculació en el territori;

Canyelles està estructurat de forma radial; Sant Pere de Ribes parteix de ser

un nucli rural, en segona línia de mar i entorn al qual gira la plana agrícola;

Olivella és el que queda més aïllat de tots, i Sitges és com una capça

apretada al qual se li tira la topografia a sobre.

En el sisè punt de l’anàlisi s’avaluen quins són els riscos de la comarca,

mitjançant la suma de tots aquells elements que poden arribar a suposar un

risc per al territori; d’aquesta forma, es veuran quines són les seves tensions.

Els riscos venen donats per les zones potencialment inundables, els terrenys

amb pendents de més del 20% de pendent, les activitats extractives, les

barreres circulatòries, els sòls urbanitzables i els altres creixements dispersos.
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Com a centre de la comarca, Vilanova i la Geltrú sembla que tindrà una

embranzida urbanitzadora radial i unes condicions favorables per fer-ho, amb

el nucli disposat a estendre’s en totes direccions; a Cubelles, en canvi, li

queda poc espai per urbanitzar i, a més, hauria de voler protegir la zona

agrícola que encara té; Sitges, amb el nou planejament que tot just s’ha

aprovat, també ha esgotat tot el sòl que li quedava i el propi pla és el que

pretén augmentar la zona de protecció del Parc del Garraf; Olivella i

Canyelles haurien de donar estructura i solució urbanística al sòl residencial

dispers, i finalment, Sant Pere de Ribes, punt central, molt ben col·locat, és un

dels llocs -juntament amb Vilanova- per on s’hauria de créixer. Aquests

semblen els dos municipis estratègics amb més potencial de la comarca.

3. CONCLUSIONS

- En primer lloc, caldria destacar els dos espais de la comarca que sembla

que tenen més potencial urbanístic: la part posterior del nucli de Vilanova i

la corona que envolta Sant Pere de Ribes.

- En segon lloc, caldria potenciar la línia verda que uneix els tres parcs

naturals (Foix, Olèrdola i Garraf). Seria important que la planificació futura

evités que la connexió dels parcs pugés de cota i passés per la carena del

sistema muntanyós. També seria necessari fer créixer els parcs naturals i

tractar d’integrar-los en les urbanitzacions disperses.

- En tercer lloc, s’ha de recalcar l’espai de la plana i el paisatge mixt o

mosaic que sembla que en resultarà. Aquest és un espai que hauria de

combinar el teixit agrícola, les urbanitzacions actualment il·legals, els futurs

equipaments supramunicipals i, a més, hauria de donar resposta a les

pressions urbanístiques que es poden produir en el futur.
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- En darrer lloc, els últims elements que s’assenyalen són els connectors

forestals mar-muntanya o la pròpia xarxa hidrogràfica de la comarca i els

tres parcs naturals.

També es conclou que caldria establir unes formes de finançament i de gestió

comunes; és a dir, desenvolupar una hisenda comarcal i establir una

ordenació de tot el territori des del punt de vista del paisatge. És moment de

projectar el Garraf, de fer les disposicions concretes per a cada municipi, però

també d’establir una sèrie d’estratègies globals, que beneficiïn a tots els

municipis.
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Equipaments supramunicipals de la comarca del Garraf.
Autor: Joan Antoni Páez, arquitecte.

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

L’increment de la població a Catalunya entre 1981 i 2004 ha estat del 14%,

arribant als 7.000.000 d’habitants, sobretot fruit de la immigració estrangera.

En el Garraf, l’increment ha estat del 33%. Els municipis de Canyelles,

Cubelles i Olivella han duplicat la població en 7 anys.

El Pla Territorial Parcial clarifica, assenyala i dóna directrius, però no

classifica, no obliga, no és planejament. Els POUM ordenen el sòl a escala

municipal; són plans locals i temporals, que no ofereixen propostes conjuntes

entre municipis. En els POUM, el sòl destinat a sistemes es pot obtenir per

expropieació o mitjançant el desenvolupament d’àmbits de gestió. Cal ser

prudent a l’hora de zonificar sistemes, ja que els propietaris d’aquells

sistemes que no vagin lligats a sectors poden reclamar-ne l’expropiació.

2. ELS EQUIPAMENTS COMARCALS A LLARG TERMINI

Els equipaments supramunicipals s’han de preveure per un horitzó llunya,

més enllà del 2026 (2050). Quant a la gran reserva de sòl per a futurs

equipaments supramunicipals, s’han fet una sèrie de suposicions:

Localització dels equipaments: Les necessitats d’equipaments

creixen geomètricament amb l’increment de població. Per tant,

aquestes grans reserves de sòl comarcals han d’estar ben

comunicades amb els nuclis existents i futurs, a través de la xarxa

viària i transport públic. La plana del Garraf, entorn a Sitges i Cubelles,

té gairebé tot el sòl esgotat
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Qualificació: A la comarca hi ha una sèrie de mancances (escola

universitària, camp de golf, hospital universitari, etc.). El que és

important és disposar de l’espai necessari per poder implantar aquells

equipaments.

Supòsit de quantificació: Amb una previsió de 40 anys, seria

recomanable preveure uns estàndards per a equipaments

supramunicipals d’1,2 i 2 m2/ habitant. Per a un creixement de 200.000

habitants, la previsió mínima hauria d’ésser de 40-50 ha sòl.

Quins són els sectors més adequats per a la ubicació d’aquestes reserves?

Hi ha dues localitzacions; per un cantó, una sèrie d’espais lliures que estan

ben localitzats en relació als diversos sistemes urbans i les comunicacions, i

per l’altre, les urbanitzacions il·legals que podrien ser susceptibles de

requalificació, passant d’àrees residencials a equipaments, dotant-les de

serveis mínims i reconvertint-les en equipaments supramunicipals.

El Consell Comarcal hauria de fer-se càrrec de la gestió i obtenció d’aquests

equipaments, a través d’un Pla Director Urbanístic.

L’obtenció dels terrenys no hauria de fer-se a través de l’expropiació, sinó que

s’hauria de forçar la cessió com a sistema prioritari.

És de destacar la importància que els sis ajuntaments treballin plegats, per

preservar la plana com a espai per a aquests equipaments, tal i com es va

exposar en la Carta del Paisatge i en l’estudi de les comunicacions. La plana

és la zona més tensionada, amb més bona accessibilitat i que s’haurà de

protegir més. Per tant, s’hauria d’apostar per l’expropiació i per la projecció

d’una plana mixta (equipaments, masies i parcs). S’haurien d’expropiar 2,5

ha/ any, entre el Consell Comarcal i els sis municipis.
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No s’ha d’oblidar el caràcter supramunicipal d’aquests equipaments. Cada

municipi haurà de satisfer les necessitats concretes dels seus habitants.

Correspon a cadascun d’ells cobrir els 8 m2/ sòl per habitant per a

equipaments.
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La qüestió de l’habitatge al Garraf.
Autors: PIVSAM, Carles Babot i Maria Alias Echevarria

1. OBJECTE DE LA REFLEXIÓ

Cal estudiar la realitat des de dos punts de vista. Per un costat, la capacitat

del territori per créixer i generar un nou parc d’habitatges, i per l’altre,

l’obbservació de fins a quin punt aquest parc garantexi el dreta a l’habitatge

de tota la població resident.

2. CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CAPACITAT ACTUAL I
LES POSSIBILITATS QUE OFEREIX EL TERRITORI

2.1. Previsions d’habitatges dels planejaments municipals

El Garraf té 4.597,6 ha (sòl urbà més sòl urbanitzable qualificat) i 630 ha

d’infraestructures. La taca urbanitzada, per tant, és de 5.230 ha (28,41% de la

seva extensió). El potencial del sòl urbanitzable dels 6 municipis és de 290,22

ha (per a noves activitats) i 1,705, 48 ha (per a sòl residencial). Aquest nou

sòl residencial té capacitat per a 30.988 habitatges. Si multipliquem aquesta

xifra per 2,4 persones/ habitatge, dóna un potencial de 74.371 persones.

El potencial del sòl urbà (consolidat i no consolidat) a Vilanova/ Sitges/ Sant

Pere de Ribes, incloses les Unitats d’Actuació i els Plans Especials de Millora

Urbana, ofereix un potencial de 7.500 habitatges, que multiplicat per 2,4

persones/ habitatges dóna un potencial de 18.000 persones.

A aquest Parc d’Habitatges encara s’hi ha d’afegir aquelles segones

residències que passaran a primera. Aquesta transformació pot afectar el

50% dels habitatges, el que suposarà posar al mercat habitatges suficients

per a 8.084 habitants. Això significa un total de 19.400 nous habitatges.



Proposicions per al planejament territorial del Garraf

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

2.2. Necessitat de reconsiderar la densitat del sòl urbanitzable

Actualment, les densitats mitjanes dels sòls urbanitzables són molt baixes:

entre 11 i 40 hab/ ha (la lllei preveu un màxim de 100 hab/ ha). A Vilanova, el

Pla Local d’Habitatge preveu incrementar la densitat d’aquest sòl, del que

resulta un augment de 2.265 unitats; és a dir, 5.436 nous habtitatges.

2.3. Una hipòtesi maximalista

Es pot plantejar un canvi de qualificació d’una part del sòl no urbanitzable

(mantenint sempre un desenvolupament urbanístic sostenible). La superfície

total de la comarca és de 18. 408 ha, de les quals 6.958 ha tenen una

pendent de més del 20% i 5.230 ha estan classificades de sòl urbà,

urbanitzable o infraestructures. La superfície que resta és de 6.220 ha.

En un escenari maximalista, es podria reservar el 30% d’aquestes ha (1.866

ha) per a corredors verds, equipaments supramunicipals i d’altres necessitats;

el 70% (4.350 ha) podria ser susceptible de reclassificació i ser urbanitzat.

Aquesta hipòtesi numèrica, a més d’altres consideracions, hauria d’equilibrar

l’oferta residencial amb la qual fa referència a les activitats econòmiques. A

més, hauria d’eixugar el dèficit actual d’11.000 llocs de treball.

Dels allotjaments generats fins ara en resultaria un increment de població de

117.207 habitants. La meitat estan en edat de treballar (58.600), als quals s’hi

ha d’afegir els 11.000 determinats per l’informe Clusa. Això significa un total

de 69.600 nous llocs de treball. Si calen 43 m2 per treballador, farien falta 290

ha per a sectors de nova activitat. Aquest valor ja ve recolliit en el

planejament actual; per tant, no cal tacar sòl nou.
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3. CONDICIONS D’ACCÉS A L’HABITATGE I DEMANDA EXCLOSA PER
AL MERCAT IMMOBILIARI

El mercat d’habitatge actual a la comarca té la següent mitjana de preus:

- Compra d’obra nova: 3.300 €/ m2 construït (mitjana de 2005)

- Compra de 2a mà: un 15% que el preu d’obra nova.

- Lloguer: 730 €/ mes

Hi ha un 20% de la gent de la comarca que vol accedir al mercat de

l’habitatge:

- 30% de la població que busca casa, cerca el primer habitatge.

- 20% passa d’un habitatge de lloguer a un de propietat.

- 50% busca habitatge per altres raons (inversions, reparacions, etc.)

La mitjana d’ingressos declarats per a les persones implicades en l’adquisició

d’habitatges és de 1.700 €/ mes. Llavors, el 35% de la demanda interna

d’habitatge queda exclosa del mercat per manca de recursos. Entre la

població de menys de 35 anys, el percentatge es duplica (60%). Del 35% de

la demanda que queda exclosa:

- El 30% accedeix a habitatges de preu concertat.

- El 45% accedeix a habitatges de prrotecció oficial.

- El 5% accedeix a habitatges de protecció oficial de règim especial

- El 20% de la demanda queda exclosa del mercat.

4. CONCLUSIONS

Cal fer una decidida intervenció pública per part de l’administració, aplicant

els nous mecanismes que preveu la llei:

- 20% del sostre nou residencial del planejament s’ha destinat a

habitatges de protecció oficial.
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- 10% s’ha destinat a habitatge assequible.

Cal que els sis municipis comparteixin informació sobre els Plans Locals

d’Habitatge 2005-2011.

El nou sòl que es qualifiqui ha de cobrir el 20% de dèficit que encara queda

exclòs i el planejament urbanístic ha d’apostar per la construcció d’habitatge

protegit.
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4. CONCLUSIONS
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4. CONCLUSIONS

4.1. Objectiu del treball i relació amb els treballs de redacció del Pla
Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Aquest estudi es planteja, tal com es diu al començament d'aquest document,

com un treball de reflexió sobre el futur urbanístic i territorial de la comarca del

Garraf, en el moment en què el govern de la Generalitat està redactant els

plans territorials previstos per la llei i ha començat a treballar en el Pla

Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Els punts de partida

d'aquesta reflexió, per tant, són els treballs que està endegant el Departament

de Política Territorial i Obres Públiques -previsions de creixement de

Catalunya i la Regió Metropolitana per a l'any 2026, Pla de carreteres, Natura

2000, etc.- pel que fa a una reflexió general; i el planejament urbanístic

municipal vigent i els estudis endegats pel Consell Comarcal pel que fa al

món local.

Oficialment, no hi ha un document que fixi quines són les previsions de

creixement poblacional de Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona

per als propers vint anys. Només es coneix un estudi del Departament de

caràcter intern, que dibuixa diferents escenaris de futur per a Catalunya i la

Regió Metropolitana, considerat com una declaració d'intencions sobre

aquesta qüestió.

Pel que fa a les previsions fetes des de l'administració local, s'ha considerat el

que diuen els planejaments urbanístics vigents i, de forma especial, els plans

revisats recentment: els plans de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de

Ribes. En tots tres casos, l'opció presa ha estat de contenció i reforçament de

l'estructura actual.

Sense entrar en detall, i avançant-se al que més tard es dirà, sembla que les
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polítiques marcades pels plans urbanístics municipals aparentment no van en

la mateixa direcció que el que preocupa el Departament.

La tesi del Departament és que si es volen mantenir les taxes de creixement

econòmic que Catalunya ha viscut en els darrers anys, cal aturar la caiguda

del creixement demogràfic, preveure que hi haurà un increment de la

inmigració i el que sigui necessari per evitar que aquest creixement es

concentri exclusivament en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tot i que les xifres que es manegen en el document de treball intern de l'equip

redactor del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona són

provisionals i es podrien qüestionar, indiquen clarament quins són els temes

que preocupen la Generalitat i quina és la seva línia de treball. Per al

Departament, Catalunya es pot trobar en una situció molt semblant a la que

es va viure en els anys cinquanta, quan a les portes d'un boom demogràfic

que canviaria l'Àrea Metropolitana de Barcelona no hi va haver capacitat de

resposta a aquesta onada de naixements, perquè no es va preveure ni en la

llei de 1956 ni en el planejament metropolità de 1953 (Plan de Ordenación

Urbana de Barcelona y su comarca).

Bona part del desgavell urbanístic dels anys seixanta va ser culpa de la

situació política i de la corrupció del sistema, però també de la inadequació

d'aquell planejament. Més enllà de l'encert o no de les previsions que

actualment es facin, resulta preocupant que no es posin els mitjans

necessaris per ordenar el que pugui passar i la situació urbanística es faci

insostenible en el futur, sobretot en el continu urbà barceloní i en la resta de la

Regió Metropolitana.



Proposicions per al planejament territorial del Garraf

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

4.2. Previsions de creixement per a la comarca i el conjunt de la Regió
Metropolitana de Barcelona

En l'informe que maneja el Departament de Política Territorial i Obres

Públiques s'estima que en l’any 2026 caldran 600.000 habitatges en la Regió

Metropolitana de Barcelona. Segons el planejament vigent, en l'àmbit de

l'Àrea Metropolitana només hi caben la meitat; l'altra meitat s'hauria de

repartir en altres parts del territori català. Dins de la Regió Metropolitana

sembla que solament els territoris del Vallès Oriental, Martorell i el Garraf

podrien absorbir una part d'aquella demanda. La resta, s'hauria de cobrir en

les comarques centrals i les ciutats intermèdies catalanes.

Si es mantè la dinàmica actual, el Garraf necessitarà 19.000 habitatges nous

per a l'any 2026. El planejament municipal actual en preveu 31.000. Per tant,

hi ha 11.000 més dels necessaris que poden cobrir una part de la demanda

de segona residència. En l'informe del Departament, es proposa que el Garraf

absorbeixi 38.000 habitatges nous d'aquells 300.000 habitatges que l'Àrea

Metropolitana no pot absorbir, una xifra superior als 31.000 habitatges

previstos actualment i en la qual no hi ha oferta per a la segona residència.

No es tracta de discutir les xifres, que es podrien qüestionar per diverses

raons –pel fet d’estar calculades a partir d’una hipòtesi de creixement

econòmic discutible, perquè només comptabilitzen el potencial edificatori en el

sòl net a desenvolupar, perquè no consideren el potencial de substitució o no

valoren les possibilitats de transformació de la segona residència-, sinó

d’entendre que les previsions de creixement dels plans actuals podrien ser

insuficents si es compleixen aquestes previsions.

L'estudi Mur-Clusa xifra el potencial del planejament vigent en 27.000

habitatges, sense comptar el sòl urbà. Si es mantingués la mateixa dinàmica

de creixement que en la dècada 1991-2001, els autors estimen que hi haurà
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una oferta suficient per als propers deu anys, inclosa la de segona residència.

Tanmateix, si això és així s'haurà esgotat l'oferta del planejament vigent i

caldrà plantejar-se una nova estratègia a partir de l’any 2016 per tal d’arribar

al 2026.

En l'estudi de PIVSAM es calcula el potencial residencial de creixement de la

comarca en sòl urbà -Unitats d'Actuació, Plans Especials de Millora i el Parc

d'habitatges de segona residència que passi a residència permanent- en

19.400 habitatges nous; i en el sòl urbanitzable en 30.988, amb un total de

50.388. Si aquesta xifra es redueix en un 30% en aplicació del concepte de

"ròssec" assenyalat per l'estudi Mur-Clusa, quedaria fixada en 38.760

habitatges, una quantitat pràcticament igual a la demanda que preveu la

hipòtesi màxima del Departament.

Sense entrar en la discusió sobre quina és la capacitat màxima que permetria

el Garraf, tal com la calcula l'estudi elaborat per PIVSAM, és evident que si es

vol ordenar correctament la comarca caldrà plantejar-se dos horitzons

temporals: un fins al 2026, en què cal evitar la creació d'espectatives falses, i

un segon per al 2050, perquè no es produeixi un desbordament de les

previsions generals.

Resumint:

- El planejament municipal revisat dels tres municipis més grans de la

comarca ha optat per contenir el creixement, en alguns casos, i en d’altres ha

esgotat el sòl amb capacitat per créixer.

- Les previsions de creixement desitjables a Catalunya per mantenir un grau

de desenvolupament econòmic semblant a l'actual esgoten l'oferta residencial

prevista per als propers vint anys, i deixen fora del continu urbà barceloní una

demanda molt important que es localitzarà en la segona corona al voltant de
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Barcelona, en una distribució que dependrà de les polítiques urbanístiques

que s'endeguin en aquest país.

4.3. Canvis i tendències de l'actual desenvolupament del Garraf

La posició i característiques del Garraf fan que aquesta comarca sigui un

espai atractiu. El Garraf és un territori litoral, introvertit, ben comunicat en tren,

amb un sistema urbà complex i variat, una base industrial històrica que va

potenciar una de les ciutats intermèdies més madures del sistema català,

Vilanova i la Geltrú, i un espai turístic i de segona residència pioner, que gira

entorn a Sitges.

El Garraf és un territori singular perquè tot i estar al costat de Barcelona té

una geografia que l’ha mantingut durant molts anys al marge del sistema

metropolità de Barcelona. El Garraf és un territori tancat sobre si mateix, en el

qual els espadats de la costa han restringit les relacions de la comarca amb

els territoris veïns: el Baix Llobregat i l’Alt i Baix Penedès.

El tren ha estat la infraestructura més decisiva en la època moderna. Gràcies

a l'empenta de la burguesia vilanovina, una de les primeres línies de tren de

Catalunya es va construir per aquesta costa. Mentre que la línia que travessa

el Corredor Prelitoral pel Penedès es va obrir amb una sola via, la línia del

Garraf es va construir amb doble via, convertint-se en el lloc de pas dels

trànsits ferroviaris cap al sud gràcies a aquesta iniciativa. Amb l'obra del tren,

que porta a la ruïna els seus promotors, el poble de pescadors de Sitges -un

reducte inexpugnable- es converteix en un racó per als artistes de principis

del segle XX, mentre que Vilanova i la Geltrú      -una ciutat construïda amb

els excedents que havia produït l'explotació de la vinya al Garraf i al Penedès-

es transforma en un indret on es produeixen importants inversions industrials.

El Garraf ha estat durant molts anys un territori ben connectat en tren i mal
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connectat per carretera, una situació que explica perquè essent un espai tant

proper a Barcelona ha mantingut un grau d'autonomia molt alt. La crisi de les

grans indústries del Garraf i, sobretot, l'obertura de l'autopista, han modificat

substancialment la posició relativa de la comarca en el mapa de la Regió

Metropolitana i la seva dependència amb Barcelona i la seva Àrea

Metropolitana.

En el període 1991-2001 el parc residencial del Garraf ha crescut un 38%, de

49.000 habitatges s'ha passat a 68.000. La millora de les comunicacions ha

facilitat l'augment sustancial de la població resident i de la població ocupada.

El 1991, la població ocupada era de 27.000, i el 2001, de 49.000, un

increment de més del 81%. Els llocs de treball localitzats a la comarca, però,

no han crescut al mateix ritme. Si el 1991 hi havia 25.000 llocs de treball

localitzats a la comarca, al 2001 era de 38.000, un increment de només el

52%. Si l’any 1991 la diferència entre la població ocupada i els llocs de treball

era de 2.000 llocs, el 2001 la diferència és d’11.000. El percentatge de

població ocupada que actualment treballa fora de la comarca és del 26%.

4.4. El projecte territorial de la comarca.

Un projecte territorial per a la comarca passa en primer lloc per reconèixer

quina és la situació, avaluar quines són les causes i analitzar on porta

aquesta dinàmica i, en segon lloc, pel disseny d'una sèrie d'estratègies per

controlar els canvis i corregir els efectes perjudicials o no desitjats.

La situació actual és clara; la comarca s'ha obert, al temps que ha perdut una

certa autonomia econòmica, sobretot pel que fa a les activitats industrials.

Actualment, es troba en una dinàmica de creixement residencial de la qual no

es veuen els seus límits.

Des del punt de vista de l'activitat econòmica i del desequilibri que hi ha entre
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el creixement residencial i els llocs de treballs localitzats a la comarca, s’ha

d’assenyalar que tant des del Consell Comaracal com des de diversos

ajuntaments hi ha vàries iniciatives en marxa (Vilanova i la Geltrú, Sitges i

Sant Pere de Ribes) en termes de promoció i qualificació de l'activitat;

iniciatives molt importants si es vol evitar que la comarca es converteixi en

una comarca dormitori.

Està clar que el detonador del canvi ha estat la construcció de l'autopista. Una

circumstància que ha coincidit amb altres factors: la crisi de la indústria

tradicional, el boom de la ciutat difusa a tota la Regió Metropolitana de

Barcelona o certs canvis en el mercat turístic, que en qualsevol cas fan

necessari repensar aquest territori.

La millora de l'accessibilitat en vehicle rodat ha esta decisiva, tot i ser gràcies

a una autopista de peatge. La qüestió és fins quan durarà aqueste efecte.

Sembla que l'oferta ferroviària de Rodalies no pot augmentar. L'autopista, per

contra, encara no va plena. En direcció a Barcelona encara hi ha capacitat

per absorbir un trànsit un 40% superior a l'actual i en direcció a Tarragona, un

60%. Per aquesta raó, l'informe redactat per Herce no és partidari de

desdoblar la carretera de la costa i entén que la connexió amb Vilafranca és

molt important, no tant pels trànsits que ara puguin passar, sinó pel que

suposa de connexió i relació entre els territoris metropolitants sense travessar

per Barcelona.

L'informe d’Herce sobre accessibilitat territorial prioritza la millora de la xarxa

interna i assenyala que actualment els terrenys més ben connectats de la

comarca són els terrenys no urbanitzables situats entre Vilanova i la Geltrú i

Sant Pere de Ribes. Aquesta qüestió, juntament amb el fet que l'autopista

encara pugui suportar un trànsit superior a l'actual, assenyala que hi ha

terrenys que en el futur poden patir fortes tensions urbanístiques.
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Més enllà del que diguin els plans urbanístics municipals, les espectatives de

creixement de la comarca no depenen de si mateixes, sinó de les oportunitats

que ofereixin els territoris de l'entorn de Barcelona. En el cas del Garraf,

aquesta demanda produirà una pressió més o menys intensa sobre tota la

comarca que s’ahuria de poder ordenar fàcilment i una pressió més intensa

sobre els territoris més ben comunicats i lliures d'edificació.

4.5. Els riscos d'un planejament exclusivament residencial

Si el canvi actual solament es llegeix en termes de creixement residencial i no

es para atenció en el desequilibri que s'està produint quant a a llocs de

treballs localitzats a la comarca i oferta d'habitatges, es pot abocar la comarca

a un model residencial totalment dependent de l'àrea central de la Regió

Metropolitana.

El creixement actual de la població i dels llocs de treballs és desigual no

només perquè un té un índex de creixement superior a l'altre, sinó perquè la

població procedent de l'àrea de Barcelona és més jove i té un grau d'ocupació

superior al que hi havia a la comarca. Això és positiu pel que fa a la

qualificació dels nous vinguts, però agreuja la situació i fa que augmenti la

dependència externa.

El Consell Comarcal i els diferents ajuntaments estan treballant des de fa

temps en aquesta qüestió. En uns casos promoguent centres de producció i

recerca avançada amb la intenció que això incentivi la producció i millori i

augmenti l'activitat econòmica en la comarca.

En l'informe de Pié-Vilanova sobre la “Diagnosi Estratègica del Pacte

Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Garraf”, redactat el juliol de

2004 es defensava la necessitat de reforçar aquesta política local i la de

promoure sòl industrial entorn als eixos en forma de creu que s'estan formant



Proposicions per al planejament territorial del Garraf

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

entre el terme municipal de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, sobre la

via que porta al port i la variant de la carretera a Barcelona, com un espai per

a activitats avançades.

En aquell informe es proposava revisar l'ordenació urbanística d'aquests sòls

perquè eren excessivament genèrics pel que fa a continguts, proposant-se

una ordenació alternativa en favor de les activitats més intenses en llocs de

treball i activitat econòmica. Les zones logístiques s'haurien de limitar a les

estrictament necessàries, tant perquè la comarca està molt a prop de grans

centres logístics -com el port de Barcelona o el futur SIM del Penedès- com

perqué són activitats de poc valor afegit.

La política de promoció de les activitats econòmiques hauria de ser una de les

accions prioritàries per contrarrestar la deriva que ha agafat el procés actual i

assegurar un equilibri suficient entre el creixement residencial i l'activitat

econòmica permanent.

4.6. Ordenar i preveure una fórmula per planificar el futur.

Ja s'ha dit que les previsions de creixement del Departament per al 2026 són

molt semblants a les que preveuen els plans urbanístics municipals aprovats,

tot i que s’hauria d’ajustar el càlcul del potencial estudiant amb més detall el

paper de l'oferta de segona residència i la capacitat de densificació,

substitució i rehabilitació del sòl urbà consolidat, en què operen una gran part

dels petits i mitjants operadors de la comarca.

Si això és així, es podria admetre que la comarca té capacitat per absorbir les

demandes que se li assignen en els estudis elaborats pel Departament, tot i

que en l'informe de Mur-Clusa s’estima que si es considera la segona

residència, només hi ha capacitat per a deu anys. Mentre no estiguin clares

les assignacions finals per a tot Catalunya, es pot admetre que en qualsevol
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escenari hi ha capacitat pel cobrir els propers deu o vint anys, pero caldria

considerar un segon escenari per al 2050 per tal d’evitar inprevistos o

situacions irreversibles d'aquí a pocs anys.

L'ordenació per als propers anys afecta allò que té que veure amb les

necessitats immediates de sòl urbà i urbanitzable, les previsions per al 2050

per allò que afecta més enllà d'aquests sòls. Si es pensa en el segon horitzó,

la preocupació del planificador s'ha de centrar en el tractament del sòl no

urbanitzable i en el paisatge. Tal com diu l’informe d’Herce, les àrees més

accessibles de la comarca estan situades en sòl no urbanitzable i en l'informe

de Páez s’assenyala que alguns d'aquests espais són especialment adequats

per situar-hi els equipaments de caràcter comarcal.

Així doncs, la protecció del territori s'ha de fer en una doble clau: pels seus

valors ecològics i paisatgístics, en uns casos, i pels seus valors estratègics,

en uns altres. En l'informe sobre l'ordenció del sòl no urbanitzable i el paisatge

de Pié-Vilanova, es diferencien clarament aquests dos aspectes.

La capacitat residencial del Garraf no s'esgota només en termes de nova

urbanització o en termes de transformació de sòls urbans obsolets i no

consolidats, sinó també amb la densificació dels teixits extensius existents

dedicats sobretot al turisme i a la segona residència. L'experiència en aquest

camp demostra que no es pot plantejar aquesta qüestió fins que no es

produeixi un canvi d'us. La densificació de les zones turístiques unifamiliars

és mal rebuda pels usuaris de la zona que estimen que aquesta estratègia és

un atac a la qualitat ambiental del sector. La densificació s'accepta quan es

produeix el canvi a residència permanent i és necessari augmentar la densitat

per accedir a certs equipaments comunitaris i donar habitatge als familiars

joves.
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Tornant a les condicions d'ordenació del sòl no urbanitzable, en l'informe Pié-

Vilanova es proposen mesures de protecció ambiental i paisatgística sense

retorn que afecten l'ampliació i connexió entre si dels parcs naturals del Foix,

Olèrdola i Garraf i la configuració i protecció dels connectors forestals i

hidrològics mar-muntanya, i per un altre cantó la necessitat de protegir

estratègicament les planes agrícoles situades entre Vilanova i la Geltrú i Sant

Pere de Ribes i els mosaics paisatgístics situats entre les vies de connexió

paral·leles al mar. Es tracta d'una protecció que entén que hauria de poder

transformar-se en part del sistema urbà, integrant la diversitat i qualitat

paisatgística de l'entorn.

4.7 Conclusions finals.

1. L’oferta residencial de sòl urbanitzable i urbà no consolidat que preveu el

planejament urbanístic municipal és suficient per cobrir les necessitats de

creixement dels propers anys tant en primera com en segona residència.

2. Si l’oferta s’amplia a totes les capacitats del sòl urbà consolidat i es

produeix una transformació important de la segona residència en permanent,

la comarca podria acollir una part del creixement de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona en les xifres que suposen les previsions del Departament de

Política Territorial i Obres Públiques.

3. Aquesta variable pot ser molt canviant i posa en qüestió la capacitat dels

planejaments vigents a partir de 2016 si l’ocupació assoleix les previsions

més optimistes. Si això es produeix, seria aconsellable prendre algunes

mesures per donar sortida a aquesta demanda sense capgirar el planejament

actual: incrementar l’oferta de sòl urbanitzable en els sectors amb bona

accessibilitat territorial, incrementar la densitat del parc d’habitatges de

segona residència i en els processos de transformació de preexistències

encara per legalitzar i augmentar la reforma interior.
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4. Per evitar que la comarca esdevingui una àrea exclusivament residencial i

depenent de l’àrea central de la Regió Metropolitana, és fonamental endegar

una política activa de promoció de la localització a la comarca d’activitats

econòmiques, centrades en tres accions: promoció de centres de recerca i

d’innovació tecnològica, intensificació dels usos de les zones industrials i

promoció de nou sòl industrial.

5. Millorar la connexió amb l’Alt Penedès mitjançant la millora de l’actual

carretera C-15 i del futur ferrocarril de circumval·lació de la Regió

Metropolitana; aprofitar la capacitat de l’autopista i no prendre en consideració

les propostes d’ampliació de la carretera de la costa.

6. Millorar les comunicacions interiors de la comarca per construir

progresivament un sistema urbà integrat.

7. Unir els parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf, i protegir els connectors

forestals i hídrics de connexió mar-muntanya.

8. Protegir els espais estratègics situats entre l’autopista i la C-32b (antiga C-

246) i també entre Vilanova i la Geltrú i St. Pere de Ribes com a reserva de

sòl per a situar els equipaments comarcals i per a futures extensions urbanes.

9. Fer convergir la política fiscal lligada a les qüestions del territori i

l’urbanisme per fer una política conjunta sobre aquest espai.

10. Prosseguir en els propers anys el treball conjunt realitzat entre tots els

municipis del Garraf i el Consell Comarcal i afrontar la redacció de figures de

planejament supramunicipals. Instituir, a més, en el si del Consell Comarcal

una figura específica que impulsi i coordini aquest treball.
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11. Finalment; en realció a cada municipi:

- A Vilanova i la Geltrú, assegurar l’articulació dels territoris que

l’envolten amb el nucli edificat per facilitar l’ordenació del seu potencial

en el futur.

- A Cubelles, aprofitar les darreres oportunitats de consolidar el nucli i

completar l’ordenació de la façana marítima de la comarca.

- A Sant Pere de Ribes, punt central del territori interior, preservar els

terrenys estratègics com a espais de referència per al sistema urbà de

futur.

- A Sitges, consolidar el planejament aprovat i reservar les pedreres

com a espais estratègics per a usos metropolitans.

- A Olivella i Canyelles, donar estructura i solució urbanística al sòl

residencial dispers.


