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 Presentació
La Cambra de Comerç de Barcelona ha mantingut des de sempre el compromís
d’impulsar les actuacions necessàries en infraestructures i ordenació del territori que
garanteixin el desenvolupament econòmic i social de Barcelona i Catalunya. Aquest
desenvolupament depèn, en bona part, que siguem capaços de crear les condicions
de competitivitat apropiades per generar nova activitat econòmica i d’incrementar la
productivitat de les empreses; fet que requereix, entre altres coses, de disposar d’una
dotació adequada d’infraestructures i de serveis de transport.
L’anàlisi de les infraestructures i dels serveis de transport actuals, i l’elaboració de
propostes de futur, comporten la consideració de diferents escales territorials i temporals,
tenint en compte, però, que les solucions locals s’han d’emmarcar sempre en un context
global. En aquest sentit, el creixement i bon funcionament de les nostres empreses
implica conèixer les oportunitats i amenaces que s’albiren en un món cada vegada més
globalitzat i, alhora, ser conscients de les fortaleses i febleses de l’àmbit territorial on es
troben ubicades.
L’objectiu de la Cambra en el moment d’iniciar aquesta sèrie d’informes territorials ha
estat, precisament, apropar-se a la realitat del territori de cadascuna de les seves
Delegacions, oferint informació completa i exhaustiva del seu àmbit territorial; perquè
un coneixement més detallat del nostre entorn immediat ens permeti arribar encara
més lluny.
Aquest informe s’estructura en dues parts: una primera d’anàlisi general de dades
territorials, de mobilitat i d’infraestructura (capítols 1, 2 i 3); i una segona d’estudi
monogràfic sobre el Port de Vilanova i la Geltrú (capítol 4).
Pel que fa a la primera part, les dades de mobilitat analitzades reflecteixen el procés de
transformació que el Garraf ha experimentat en les seves dinàmiques territorials: les
pautes residencials han canviat, les magnituds dels municipis han variat i l’accessibilitat
ha millorat, bàsicament gràcies a la millora de les infraestructures viàries.
Per les seves condicions orogràfiques, les comunicacions del Garraf amb les comarques
veïnes han estat històricament difícils. La construcció de l’autopista C-32 a principis
dels anys noranta va suposar una millora molt esperada en aquest sentit. Tanmateix,
encara hi ha problemes de congestió a la comarca, a causa dels intensos vincles de
mobilitat amb el Baix Llobregat, el Barcelonès i l’Alt Penedès, i també internament, entre
municipis com Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.
D’igual manera, està sotmès a una gran pressió el servei ferroviari de rodalies R2 de Renfe,
que connecta el Garraf amb el Baix Llobregat i el Barcelonès, i és el de més demanda
de tota la xarxa de rodalies de Barcelona.
Sota un escenari tendencial, es preveu que continuï l’actual creixement en la mobilitat
intercomarcal i, en conseqüència, la demanda d’infraestructures i serveis de transport
que facilitin les connexions amb la Regió Metropolitana de Barcelona.
L’estudi monogràfic s’ha dedicat al Port de Vilanova i la Geltrú perquè els ports, molt
especialment per la seva activitat comercial associada, són infraestructures de gran
interès per a la Cambra. I aquest port en particular no és una excepció, especialment
en el moment actual, amb l’execució d’un Pla Especial determinant per al seu desenvolupament futur.
MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES
DE TRANSPORT
3

00 Inf Garraf.qxp :Garraf

23/2/10

17:43

Página 4

L’objectiu principal del monogràfic ha estat analitzar el potencial del Port de Vilanova dins
l’àmbit comercial, tenint en compte la seva especialització actual en mercaderia general
no conteneritzada, el fet de compartir rerepaís amb els dos grans ports comercials de
Barcelona i Tarragona, i la seva vocació, ja provada, per oferir un servei amb excel·lència
dins del context internacional.
Confio que aquest estudi, per la informació i el coneixement que aporta, es pugui convertir
en un instrument al servei del progrés social i econòmic de la comarca del Garraf i de
Catalunya, tasca amb la qual hem d’estar tots compromesos i il·lusionats.
Miquel Valls i Maseda
President de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
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 1. Dades bàsiques de la comarca
1.1. Territori
El Garraf, amb una extensió de 185,3 km2, ocupa una franja estreta de terreny a l’extrem
més meridional de la província de Barcelona. Quant a la superfície, és la segona
comarca menys extensa de Catalunya, per darrere del Barcelonès, amb una superfície
que representa un 0,6 % del territori català.
La comarca limita a llevant amb Begues, Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat), al nord
amb els municipis més meridionals de l’Alt Penedès (Avinyonet del Penedès, Olèrdola i
Castellet i la Gornal) i a ponent amb Cunit (Baix Penedès).
La comarca agrupa sis municipis: tres són costaners (Cubelles, Sitges i Vilanova i la Geltrú,
que és la capital comarcal) i dos, interiors (Canyelles i Olivella); Sant Pere de Ribes, tot i
que té una petita franja costanera, té diversos nuclis de població, tots interiors.
En general, els termes municipals tenen una extensió mitjana; dos d’ells tenen entre 10 i
15 ha (Cubelles i Canyelles) mentre que els quatre restants tenen entre 30 i 50 ha; Cubelles
és el municipi menys extens, amb 13,67 km2, i Sitges, el més extens, amb 43,85 km2.
Des del punt de vista morfològic, la comarca comprèn bona part dels terrenys
muntanyosos més meridionals de la serralada Litoral, coneguts amb el nom de massís
del Garraf. Aquest massís, format principalment per roca calcària, és l’element que
dóna identitat a la comarca i la separa de la depressió del Penedès. El punt més alt de
la comarca es troba en aquest massís i té una altitud de 535 m (puig de la Mola).
El relleu del massís del Garraf es caracteritza per les formacions geològiques típiques
de les regions calcàries com ara les coves, els avencs i les dolines, que es creen per
processos de dissolució de la pedra calcària. D’altra banda, la vegetació que
caracteritza aquest massís és un matollar dens en el qual dominen el garric i el llentiscle
i en el qual creixen, entre altres, el margalló i el càrritx, espècies de procedència africana.

 Figura 1. Situació del Garraf
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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Les administracions públiques han volgut conservar i preservar aquest massís, ja que es
tracta d’un espai de molt interès paisatgístic, cultural i, molt especialment, biològic (s’hi
desenvolupen espècies insòlites a Catalunya, amb una vegetació característica de zones
més meridionals). En aquest sentit, i amb l’objectiu de protegir-ne el valor natural, el Pla
d’espais d’interès natural de Catalunya1 (PEIN) inclou 14.809 ha d’aquest massís. Més
de la meitat d’aquesta superfície (8.068,7 ha) es troba a la comarca del Garraf, mentre
que la resta es distribueix entre les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.
D’altra banda, el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona gestiona 12.820 ha
d’aquest espai protegit, que es coneix amb el nom de Parc del Garraf. La gestió es duu a
terme amb la col·laboració dels municipis que formen part del parc (Avinyonet del Penedès,
Begues, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges).
A la figura següent s’observen els espais de la comarca inclosos al PEIN. La major part
(95,8 %) de la superfície protegida forma part del massís del Garraf.

 Figura 2. Espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2007)

1.2. Població
A continuació es presenten algunes dades bàsiques referents a la població del Garraf i
a la seva capital, comparades amb les del conjunt de Catalunya.
1
El Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) és un element de planificació territorial amb categoria de pla
territorial sectorial que defineix i delimita 145 espais naturals a Catalunya.

INFORME TERRITORIAL
DE LA COMARCA
DEL GARRAF 2009
8

01 Inf Garraf Dades.qxp:Garraf

23/2/10

17:46

Página 9

Dades de població bàsiques

Vilanova
i la Geltrú

Garraf

Catalunya

64.905
63.196
53.421
0,88 %
2,70 %
21,50 %
1.909,5
34,0

140.412
136.328
107.147
1,91 %
3,00 %
31,05 %
757,8
185,3

7.364.078
7.210.508
6.361.365
100 %
2,13 %
15,76 %
229,0
32.106,5

Població (any 2008)
Població (any 2007)
Població (any 2001)
Percentatge sobre la població total de Catalunya (2008)
Taxa de creixement de la població (2007-2008)
Taxa de creixement acumulada (2001-2008)
Densitat de població (h./km2) (2008)
Superfície (km2)

Font: IDESCAT

Segons les dades de l’any 2008, el Garraf és la vint-i-novena comarca catalana més
poblada i concentra l’1,91 % de la població de Catalunya. De les set comarques que
formen la regió metropolitana de Barcelona és la segona menys poblada i se situa per
davant de l’Alt Penedès (101.758 habitants).
Tot i que és la segona comarca més petita de Catalunya quant a extensió, és la cinquena
més densament poblada amb 757,8 h./km2, i se situa per darrere del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme.
Vilanova i la Geltrú, que és la capital comarcal, és el municipi més poblat (64.905 habitants
l’any 2008, que pràcticament representen la meitat de la població de la comarca) i, alhora,
el municipi amb una densitat de població més alta, amb 1.909,5 h./km2.

1.2.1. Evolució de la població (1981-2008)
A la figura següent es pot apreciar com, al llarg dels darrers 27 anys, la comarca ha
experimentat un creixement demogràfic molt important, amb un augment de la població
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 Figura 3. Evolució de la població al Garraf (1981-2008)
Font: IDESCAT
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de 71.328 persones (ha passat de 69.084 a 140.412), xifra que representa un creixement
relatiu del 103 % entre els anys 1981 i 2008 i un creixement anual acumulatiu del 2,7 %.
En relació amb el conjunt de la població de Catalunya, la població de la comarca ha
anat guanyant pes en les dues darreres dècades i ha passat de representar l’1,2 % de
la població catalana (1981) a representar-ne l’1,9 % (2008).
Pel que fa al ritme de creixement quinquennal, a la figura següent s’observa que el del
Garraf sempre ha estat superior al de Catalunya i que no ha estat constant sinó que
s’ha accelerat amb el pas dels anys i ha passat del 4,0 % en el període 1981-1986 al
31 % en el període 2001-2008.
Cal destacar que l’acceleració del ritme de creixement a partir de la dècada dels
noranta va coincidir amb la millora de l’accessibilitat a la comarca gràcies a la construcció de l’autopista C-32. Aquest fet va coexistir amb l’inici del fenomen de dispersió
de la població catalana pel territori, des de les àrees urbanes i densament poblades,
especialment Barcelona i la seva àrea metropolitana, cap a poblacions properes amb
bona accessibilitat. Entre altres, les poblacions del Garraf han estat receptores d’aquesta
població.
En relació amb la resta de comarques catalanes, en els darrers cinc anys el creixement
de població a la comarca ha estat molt espectacular; en termes percentuals ha estat el
tercer més elevat del territori català (31 %), tan sols superat per la Selva (37,3 %) i el
Baix Penedès (58,4 %), mentre que, en termes absoluts, ha estat la desena comarca
que ha guanyat més habitants amb un increment de 33.265 nous residents.
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 Figura 4. Creixement de la població a la comarca del Garraf (1981-2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
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1.2.2. Distribució de la població i evolució demogràfica per municipis
(1981-2008)
Tal com es mostra a la Figura 5, bona part de la població comarcal es troba a la franja
costanera, ja que els 64.905 habitants de Vilanova i la Geltrú, la capital comarcal, i els
27.070 de Sitges representen el 65,5 % de la població del Garraf. Un segon focus de
concentració de la població es troba al municipi d’interior de Sant Pere de Ribes, on hi
viu el 20 % dels habitants de la comarca (28.066 l’any 2008).
D’altra banda, la població dels municipis d’interior de Canyelles i Olivella, amb 4.005 i
3.123 habitants respectivament, té un pes menys destacat en el conjunt de la població
de la comarca (5 %), així com la de Cubelles, que, tot i que és a la costa, concentra el
9,5 % de la població comarcal (13.243 habitants).

Olivella
3.192

Canyelles
4.005
Sant Pere de Ribes
28.066

Sitges
27.070

Vilanova i la Geltrú
64.905
Cubelles
13.243

 Figura 5. Distribució de la població per municipis (2008)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

En relació amb la densitat de població, tal com s’ha comentat anteriorment, Vilanova i
la Geltrú és el municipi amb més densitat de població (1.909,5 h./km2); el segueixen
Cubelles, amb 981,7 h./km2; Sant Pere de Ribes, amb 687,9 h./km2, i Sitges, amb
617,3 h./km2. A l’interior de la comarca, en canvi, la densitat és molt més baixa: a
Canyelles hi ha 281,4 h./km2 i a Olivella 80,6 h./km2.
Pel que fa a la dinàmica de creixement de la població dels municipis de la comarca en el
període 1981-2008, aquesta no ha estat homogènia a tots els municipis. Les poblacions
que han experimentat un creixement relatiu més elevat han estat les que tenen menys
habitants (Olivella, Canyelles i Cubelles), amb unes taxes de creixement anual acumulat
superiors al 6,5 %, molt per sobre del 2,7 % del conjunt de la comarca. D’altra banda, la
població de Sant Pere de Ribes i Sitges també s’ha incrementat amb unes taxes de
creixement anual acumulat del 3,8 % i 3,1 %, respectivament, mentre que Vilanova i la
Geltrú ha estat la que ha experimentat el creixement més feble (1,5 % interanual).
A la figura següent, que presenta l’evolució de la població dels municipis de la comarca
en nombres índex (1981=100), s’observa el creixement expansiu dels municipis menys
poblats de la comarca en relació amb el de la resta.
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 Figura 6. Evolució de la població per municipis (1981-2008) - (població 1981 = 100)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Si es té en compte el creixement en valors absoluts durant el mateix període (19812000), els municipis amb més habitants han estat els que han experimentat més
creixement de la població; en contraposició, en els municipis més petits l’augment de
població no ha estat tant important.

Olivella
3.012

Canyelles
3.440
Sant Pere de Ribes
17.549

Sitges
15.226

Vilanova i la Geltrú
21.072
Cubelles
11.029

 Figura 7. Creixement absolut de població per municipis (1981-2006)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
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D’altra banda, els factors que contribueixen a l’increment de la població, és a dir, els
que en determinen la taxa de creixement, són els següents:
䡲 Creixement natural, resultat del balanç entre naixements i defuncions.
䡲 Creixement migratori intern, resultat de les altes i les baixes als padrons municipals
per moviments migratoris amb destinació o origen a altres municipis de Catalunya
o d’Espanya.
䡲 Creixement migratori extern, vinculat a la immigració de fora d’Espanya.
A la comarca del Garraf el factor que més ha contribuït a l’increment poblacional
aquests darrers anys ha estat el fenomen migratori, mentre que el de la natalitat ha
tingut un paper menys destacat (vegeu la Figura 8).

45

Taxa de creixement (‰)

40
35
30

19,34

22,93
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16,88
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15,45
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12,96
7,02

5
0

4,41

5,12

4,58

2005
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Creixement migratori extern

Creixement migratori intern

Creixement natural

 Figura 8. Evolució de les taxes de creixement de població (2005-2007)
Nota: el procediment de càlcul ha estat diferent al de les taules i les figures anteriors, amb
períodes d’anàlisi no coincidents.
Font: IDESCAT

En el fenomen migratori, tant el saldo de les migracions internes com el de les externes
ha estat positiu.
La immigració procedent de la resta de Catalunya ha estat, en conjunt, més important
que la procedent de l’estranger, tot i que en els darrers dos anys s’ha invertit aquesta
tendència.
En relació amb la taxa de creixement natural, aquesta ha evolucionat de manera
positiva i creixent, gràcies al ritme de creixement diferent al qual han evolucionat
la natalitat i la mortalitat; l’enregistrada el 2007 ha estat del 4,6 ‰, la dotzena més
alta de Catalunya en l’àmbit comarcal (la més elevada ha estat la del Vall d’Aran, que
ha estat del 7,83 ‰).
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Taxa bruta de
creixement natural (‰)

1.206
1.342
1.446
1.504
1.529
1.611
1.626

936
941
1.010
913
965
929
1.002

2,5
3,6
3,7
4,8
4,4
5,1
4,6

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Font: IDESCAT

1.2.3. Estructura de la població
La distribució de la població per grups d’edat (any 2008) mostra que la franja de
població més nombrosa se situa entre els 30 i 40 anys i coincideix amb la generació
del baby boom.
Els canvis en l’estructura de la població en el període 2000-2008 es veuen reflectits en
la forma de la piràmide de població (vegeu la Figura 9). En relació amb l’any 2000, s’ha
produït un increment de la població infantil (fins als 4 anys) a causa de l’increment de
la natalitat; en canvi, disminueix la població dels grups d’edat compresos entre els 10
i els 29 anys.
Després d’una sèrie d’anys en què la població de menys edat perdia pes, aquest
procés s’ha invertit. A la piràmide, aquest fet es pot veure reflectit en l’increment de la

85 o més
de 80 a 84 anys
de 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
de 65 a 69 anys
de 60 a 64 anys
de 55 a 59 anys
de 50 a 54 anys
de 45 a 49 anys
de 40 a 44 anys
de 35 a 39 anys
de 30 a 34 anys
de 25 a 29 anys
de 20 a 24 anys
de 15 a 19 anys
de 10 a 14 anys
de 5 a 9 anys
de 0 a 4 anys
12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2%

Homes
Catalunya 2008

4%

6%

8%

10% 12%

Dones
Garraf 2000

Garraf 2008

 Figura 9. Piràmide de població del Garraf sobreposada (2000-2008) i comparada
amb la de Catalunya (2008)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
INFORME TERRITORIAL
DE LA COMARCA
DEL GARRAF 2009
14

01 Inf Garraf Dades.qxp:Garraf

23/2/10

17:46

Página 15

població d’entre 5 i 9 anys respecte de la població d’entre 10 i 14 anys; aquest
increment s’explica perquè les persones nascudes en l’època del baby boom ja tenen
prou edat per tenir els seus propis fills, als quals cal afegir els de la població immigrant
instal·lada a la comarca.
En el cas dels grups d’entre 30 i 49 anys, l’augment de la proporció de persones
d’aquesta edat també es deu a les migracions. Així, doncs, es tracta de població nova
que va a viure a la comarca i es troba en edat de treballar i també de tenir descendència
(tal com s’ha comentat anteriorment).
L’índex d’envelliment de la població és del 84,9 % (per cada 100 persones d’entre 0 i
14 anys, n’hi ha gairebé 85 de més de 65 anys).
La comparació amb la distribució de la població catalana mostra una població
lleugerament menys envellida, la qual cosa es reflecteix en un percentatge més baix de
població que es troba per sota dels 50 anys al Garraf que a Catalunya. Si la comparació
es focalitza en la franja compresa per sota dels 14 anys, la població del Garraf és més
jove que la del conjunt de Catalunya.

1.2.4. Població estacional
La comarca del Garraf té poblacions turístiques de gran tradició, especialment a la
franja costanera, com ara Sitges, Vilanova i la Geltrú o Cubelles.
Per tal de fer una estimació de la magnitud d’aquesta població estacional s’ha utilitzat
com a font d’informació les dades de població estacional en termes d’equivalència a
temps complet anual (ETCA). Aquestes dades, que es recullen a la taula següent, estan
disponibles per a municipis de més de 5.000 habitants i indiquen el nombre de
persones residents no presents al municipi, el nombre de persones presents no
residents i el balanç de totes dues xifres. El terme equivalència a temps complet anual
significa que la xifra de població estacional s’expressa, segons el cas, com si
permanentment faltés o hi fos present un nombre determinat de persones durant tot
l’any.
Així, per exemple, en el cas de Sitges, trobem una població no resident present (ETCA)
de 6.846 persones, cosa que significa que el nombre de visitants que rep aquest
municipi durant l’any equivaldria a la presència permanent de 6.846 habitants. Al
 Població estacional i total (ETCA) a municipis del Garraf (any 2003)

Municipi
Cubelles
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú

Població no
resident present
(ETCA)

Població resident
no present
(ETCA)

Població
estacional
(ETCA)

Població
total
(ETCA)

1.774
2.017
6.846
6.059

1.292
3.883
2.963
6.583

482
–1.866
3.883
–524

9.030
22.875
26.508
56.776

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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mateix municipi trobem una població resident no present de 2.963 persones (ETCA), i
el balanç de les dues xifres dóna com a resultat una població estacional de 3.883
persones. Si s’afegeix aquesta població estacional a la població fixa resident s’obté, en
aquest cas, una població total de 26.508 persones en termes d’equivalència a temps
complet anual.
S’observa que Sitges és el municipi que té la població estacional més nombrosa. Crida
l’atenció que la població estacional (ETCA) de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú
és negativa, la qual cosa significa que la població resident no present és superior al
nombre de visitants (població no resident present) que reben aquests municipis durant
l’any.
Si s’agafa el valor de la població estacional en termes d’equivalència a temps complet
anual i se suposa que aquesta es concentra en tres mesos a l’estiu (hipòtesi raonable
per a nuclis de la costa), es pot obtenir una estimació de la població estacional
instantània en temps de màxima afluència del turisme als municipis costaners del
Garraf. Amb aquesta hipòtesi s’han obtingut els resultats que es presenten a la taula
següent, en la qual s’ha calculat el factor d’estacionalitat per a cadascun dels
municipis.
 Població estacional i total (ETCA) estimada a l’estiu als municipis costaners
del Garraf (any 2003)

Municipi
Cubelles
Sitges
Vilanova i la Geltrú

Població no
resident present
estimada
a l’estiu

Població
estacional
estimada
a l’estiu

Població
fixa
(2003)

Població
total
estimada
a l’estiu

Factor
d’estacionalitat

7.096
27.384
24.236

1.928
15.532
–2.096

8.548
22.625
57.300

10.476
38.157
55.204

1,23
1,69
0,96

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’IDESCAT

D’aquesta manera s’obté que Sitges és el municipi amb més població estacional a
l’estiu, tot i que aquesta és menys nombrosa que la població fixa, present a l’hivern; en
canvi, la població estacional a l’estiu de Vilanova i la Geltrú és negativa, ja que bona
part de la població fixa no hi és present a l’estiu. Tot i això, tenint en compte l’estimació
feta, Vilanova i la Geltrú és el municipi més poblat de la comarca, tant a l’estiu com a
l’hivern.
L’error que es pot atribuir a aquesta estimació és que a la població estacional (ETCA)
es resta la població resident no present (ETCA) i, si es concentra en tres mesos
a l’estiu, s’està suposant que la població resident que marxa del municipi també
concentra la seva absència en aquests tres mesos, hipòtesi que podria ser discutible.
L’error pot ser més important al municipi de Vilanova i la Geltrú, on la població resident
no present és més elevada.
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1.2.5. Previsions de futur
Pel que fa a les previsions de creixement de la població de la comarca, a la taula
següent es recullen les projeccions elaborades per l’IDESCAT. Segons l’escenari,
es preveuen creixements que oscil·len entre el 5,7 % i el 17 % entre els anys 2008 i
2015.

Escenari
Any
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Baix

Mitjà baix

Mitjà alt

Alt

130.988
130.217
129.363
128.443
127.447
126.354
125.169
123.853

144.564
142.982
141.315
139.565
137.730
135.791
133.731
131.512

153.830
151.466
149.028
146.513
143.904
141.218
138.422
135.463

166.546
163.473
160.329
157.083
153.679
150.151
146.418
142.412

Font: IDESCAT

Metodològicament, l’IDESCAT ha elaborat aquestes projeccions de població mitjançant
el mètode dels components, que consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida
els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i
emigracions). La piràmide de partida de les noves projeccions és la població estimada
el 31 de desembre del 2002, calculada a partir de la informació del cens de població
del 2001.
Per fer els càlculs, s’han tingut en compte diferents hipòtesis per determinar l’evolució
futura dels components: se n’han definit tres per a la fecunditat (alta, mitjana i baixa) i
dues per a l’esperança de vida (alta i baixa). Pel que fa a la migració, s’ha tingut en
compte la migració de Catalunya en relació amb dos territoris: la resta d’Espanya
(hipòtesi alta i baixa) i l’estranger (hipòtesi alta, mitjana i baixa). En les projeccions
territorials, que comprenen l’àmbit comarcal, s’han tingut en compte tres hipòtesis de
migració interna (alta, mitjana i baixa).
Cadascuna de les projeccions està definida a partir de la combinació d’una sèrie
d’hipòtesis, que es coneix amb el nom d’escenari. L’IDESCAT ha definit quatre
escenaris; cadascun d’ells contempla les hipòtesis següents:
䡲 L’escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació d’una fecunditat
mitjana, una esperança de vida alta i una migració alta (mitjana en relació amb
l’estranger i alta en relació amb la resta d’Espanya). Aquest escenari pretén
reflectir l’evolució del creixement i l’estructura demogràfica a Catalunya que es
considera més probable d’acord amb les dades recents.
䡲 L’escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una
esperança de vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix en relació amb la resta
d’Espanya i mitjà en relació amb l’estranger). Els resultats són un creixement més
baix que en el cas de l’escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura demogràfica menys envellida.
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䡲 En l’escenari alt (o jove) es combinen una fecunditat alta i una esperança de
vida baixa amb migració molt alta (alta en relació amb Espanya i alta en relació
amb l’estranger). Pel que fa al creixement, es considera que és un escenari molt
alt.
䡲 L’escenari baix (o vell) inclou una migració baixa (en relació amb la resta
d’Espanya i amb l’estranger), una fecunditat baixa i una esperança de vida alta.
Aquest escenari és el que implica menys creixement.
䡲 Els escenaris alt (o jove) i baix (o vell) es consideren menys probables, però
ofereixen la possibilitat d’avaluar els nivells d’envelliment màxim i mínim que la
piràmide de Catalunya podria presentar en el futur.

1.3. Economia
A la taula següent es presenten les dades macroeconòmiques per al Garraf i el conjunt
de Catalunya.

Magnituds econòmiques bàsiques

Garraf

PIB per sectors (2007)
Primari
Indústria
Construcció
Serveis

0,9
21,5
10,6
67,1

%
%
%
%

Catalunya

1,5
24,5
8,6
65,4

%
%
%
%

Taxa de creixement del PIB

2,7

3,5

Taxa de creixement per sectors
Primari
Indústria
Construcció
Serveis

0,1
1,8
3,9
2,9

–3,5
2,0
3,6
4,3

Taxa de creixement del PIB per sectors (periode 2001-2007)*
Primari
Indústria
Construcció
Serveis

1,6
1
4,7
3,5

0,5
1,1
5,5
3,6

Taxa d`atur registrada

1,7

–1,7

11,2

11,7

Renda bruta familiar disponible per habitant (milers d`euros), any 2002, base 1995

*Taxa mitjana interanual
Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2008), base de dades de l’IDESCAT

1.3.1. Composició i evolució del PIB comarcal
L’any 2007, l’aportació majoritària al PIB comarcal va ser la del sector dels serveis amb
un 67,06 % del total; en segon lloc, destaca la del sector industrial, amb un 21,48 %
(valor que se situa per sota del de la mitjana catalana, que va ser del 24,5 %). Les
aportacions del sector de la construcció i del sector primari van ser considerablement
inferiors, tot i que el pes de la construcció en el conjunt de l’estructura productiva
(10,56 %) és força superior al de la mitjana catalana (8,58 %).
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Garraf

Catalunya

0,90%

1,54%
21,48%

24,50%

10,56%

67,06%

8,58%

65,37%

Primari

Indústria

Construcció

Serveis

 Figura 10. Distribució sectorial del PIB (2007)
Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2008)

L’any 2007 l’activitat econòmica va créixer un 2,7 % respecte de la de l’any anterior,
una taxa inferior a la del conjunt de Catalunya (3,54 %) i a la del 2006 (4,27 %). En
relació amb el ritme de creixement de la resta de comarques de Catalunya, la taxa del
Garraf (2,7 %) ha estat l’onzena més baixa; en canvi, el 2006 va ser la dissetena més
alta.
El 2007 el creixement del Garraf va ser del 2,72 %, la qual cosa implica una desacceleració
respecte al 3,97 % del 2006.

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
2004

2005
Catalunya

2006

2007

Garraf

 Figura 11. Taxa de variació real del PIB en % (2004-2007)
Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2008)
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Aquest comportament es deu a la disminució de les aportacions de tots els sectors
productius respecte de l’any anterior.
Els sectors en què es nota més la variació són el primari, que va passar d’un creixement
de 10,36 % el 2006 a un creixement de solament el 0,1 % el 2007, i la indústria, que va
passar de 4,71 % el 2006 a 1,78 % el 2007.
El sector de la construcció va tenir un creixement del 3,89 % durant el 2007, mentre
que el 2006 va registrar un creixement del 6,49 %. El sector dels serveis va ser el que
va presentar menys reducció: va passar del 3,58 % el 2006 al 2,88 % el 2007.

6
4
2
0
Indústria

Construcció

Serveis

–2
–4

Primari
Garraf

Catalunya

Total Garraf

Total Catalunya

 Figura 12. Creixement del PIB per sectors en % (2007)
Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2006)

Les característiques principals de cadascun del sectors a la comarca del Garraf són les
següents:
Primari: l’aportació d’aquest sector al PIB comarcal és molt poc significativa, ja que se
situa per sota de l’1 %. A la comarca, el subsectors de la pesca i el vi i els seus
subproductes són els més rellevants d’aquest sector, amb unes aportacions al PIB
primari del 62,5 % i el 19,2 %, respectivament.
Durant el període 2001-2007, el PIB primari va enregistrar un augment interanual de
l’1,6 %, superior al del conjunt de Catalunya (0,5 %).
Indústria: el subsector industrial més rellevant és el del material de transport amb
el 20,5 %, el subsector d’equipament elèctric, electrònic i òptic representa el 15 % i el
de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, el 11,8 %. L’aportació de cadascun dels
subsectors industrials es presenta a la figura següent.
Aquest sector econòmic ha presentat un creixement interanual mitjà de l’1 % durant el
període 2001-2007, lleugerament més baix que el del conjunt de Catalunya (1,1 %).
El creixement global de la indústria a la comarca s’ha vist frenat per la davallada de tres
subsectors: el de l’energia, l’aigua i les activitats extractives (–5,7 %), el del tèxtil, el cuir
i el calçat (–8,6 %) i el del cautxú i el plàstic (–4,2 %).
Construcció: el ritme de creixement d’aquest sector el 2007 s’ha reduït respecte de
l’any anterior (un 3,9 % enfront del 5,0 % del 2006).
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Altres
6,2%

Energia, aigua i
extractives
7,1%
Aliments, begudes i tabac 4,7%
Tèxtil, cuir i calçat 3,6%
Fusta i suro 0,8%

Material de transport
20,5%

Paper, arts gràfiques
4,2%
Cautxú i plàstic
7,1%
Altres minerals no
metál·lics
5,6%

Equipament elèctric,
electrònic i òptic.
15%
Maquinària i
equipament mecànic
8%

Química 5,5%

Metal·lúrgia i productes
metál·lics
11,8%

 Figura 13. Distribució del PIB industrial per branques d’activitat (2007)
Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2008)

El nombre d’habitatges iniciats el 2007 ha presentat una reducció del -28 % en relació
amb el del 2006 i el nombre d’habitatges acabats s’ha incrementat un 14,8 %. Els
habitatges en construcció durant el 2007 solament presentaven una variació del 3,1 %
respecte de l’any anterior.
El ritme de creixement d’aquest sector en el període 2001-2007 ha estat més feble a
la comarca que al conjunt de Catalunya (4,7 % interanual enfront del 5,5 %).
Serveis: l’augment del valor afegit d’aquest sector el 2007 respon al creixement
dels seus subsectors principals: l’administració pública, la sanitat i l’educació; el
sector immobiliari i els serveis empresarials; els transports i les comunicacions, i
l’hostaleria, que van presentar, respectivament, creixements del 3,8 %, el 3,0 %, el
8,1 % i el 3,8 %.
En relació amb el ritme de creixement d’aquest sector durant el període 2001-2007,
aquest va ser del 3,5 % interanual, molt semblant al 3,6 % corresponent al conjunt de
Catalunya.

1.3.2. El mercat de treball a la comarca
L’activitat econòmica generada a la comarca l’any 2007 va ocupar 29.608 treballadors
afiliats al règim general de la Seguretat Social, la qual cosa representa un creixement
del 2,4 % respecte de l’any 2006 (valor que se situa per sota de la mitjana catalana,
que va ser del 3,1 %).
La distribució per sectors s’observa a la Figura 14. Percentualment, un 66 % dels
assalariats va treballar en el sector dels serveis, un 16,3 % ho va fer en el de la indústria
i un 17,4 % ho va fer en el de la construcció. D’altra banda, el sector primari només va
absorbir un 0,28 % del total dels assalariats a la comarca.
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Variació Interanual

 Figura 14. Nombre d’afiliats al règim de la Seguretat Social i variació
interanual en % per sectors (2007)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya
(2008)

En relació amb la variació interanual del mercat de treball en l’àmbit sectorial, les dades
del 2007 mostren que el sector dels serveis ha estat el que més capacitat ha demostrat
per crear nous llocs de treball, ja que el nombre de treballadors en aquest sector ha
augmentat un 1,1 % respecte de l’any 2006 (vegeu la Figura 14). El sector de la
construcció també ha experimentat una tendència positiva amb un creixement del
7,4 % i el sector industrial ha crescut un 6,3 %, mentre que l’any 2006 va ser de -4,3 %.
D’altra banda, el nombre d’assalariats del sector primari ha augmentat un 40 %. No
obstant, cal destacar que, com que es tracta d’un sector amb un nombre molt reduït
d’assalariats (84 l’any 2007), tot i que en valors absoluts les variacions són poc rellevants,
des d’un punt de vista relatiu les oscil·lacions que es produeixen són importants.

1.3.3. Localització de l’activitat
L’activitat econòmica de la comarca es concentra bàsicament a Vilanova i la Geltrú,
Sitges i Sant Pere de Ribes, tant pel que fa al nombre d’empreses com el d’assalariats
(vegeu les figures 15 i 16).

Vilanova i la Geltrú
Sitges
Sant Pere de Ribes
Olivella
Cubelles
Canyelles
0%

10%

20%
Assalariats

30%

40%

50%

60%

Empreses

 Figura 15. Municipis amb més pes relatiu d’empreses i més nombre
d’assalariats a la comarca (2006)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Iniciatives Econòmiques, Mancomunitat
Penedès-Garraf (2006)
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Vilanova i la Geltrú destaca com a pol productiu principal: a la capital comarcal hi
treballen 15.284 assalariats, el 53,5 % del total de la comarca, i hi ha gairebé la meitat
(47,8 %) de les empreses (any 2006), que en valors absoluts representen 2.108
empreses d’un total de 4.406.
Tot i que Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes concentren bona part de
l’activitat econòmica del Garraf, en el període 2000-2006 la implantació empresarial a
la resta de municipis de la comarca ha estat força destacada.
En aquest sentit, tal com es presenta a la Figura 16, el creixement relatiu del nombre
d’empreses implantades a Olivella, Canyelles i Sant Pere de Ribes durant aquest període
ha estat molt més elevat que el que s’ha produït a la resta de municipis de la comarca.
El creixement en números absoluts en l’àmbit municipal, però, ha estat inferior.
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 Figura 16. Evolució del nombre d’empreses per municipis (2000-2006)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Iniciatives Econòmiques, Mancomunitat
Penedès-Garraf

1.3.4. Distribució i evolució de la taxa d’atur
A la comarca del Garraf hi va haver 5.358 aturats l’any 2007, que van representar el
2,1 % del total de Catalunya. La taxa d’atur registrada a la comarca l’any 2007 va ser
de l’1,7 %, superior a la corresponent al conjunt de Catalunya (–1,7 %).
Per sectors d’activitat econòmica, el nombre més alt d’aturats es va concentrar en el
sector dels serveis, amb un total de 3.743 aturats, que representaven més d’un 69,9 %
del total d’aturats de la comarca.
La comarca presenta per a l’any 2007 una taxa de creixement per al sector primari de
–13,46 %; en el sector industrial, la variació és del 8,54 %. En la construcció i en els
serveis, en canvi, el nombre d’aturats va créixer un 1,91 % i un 2,54 % respectivament,
mentre que el grup de SOA (sense ocupació anterior) va ser l’únic que va reduir el
nombre d’aturats amb una caiguda del 9,95 %.
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Sector d’activitat

Nre. aturats

% aturats

Primari
Indústria
Construcció
Serveis
SOA

45
813
585
3743
172

0,8
15,2
10,9
69,9
3,2

Total

5358

100

Taxa de variació interanual
–13,5
8,5
1,9
2,5
–9,9

%
%
%
%
%

2,70 %

Font: Anuari Econòmic Comarcal, Caixa Catalunya (2008)

A la figura següent es mostra l’evolució del nombre d’aturats a la comarca en el període
1983-2007. Entre l’any 1983 i el 1986 l’atur registrat va créixer d’una manera considerable
i va passar de 5.115 a 7.048 aturats; durant la segona meitat dels vuitanta (19861990), en canvi, l’atur es va reduir gairebé a la meitat fins a arribar a la xifra de 3.928
aturats.
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 Figura 17. Evolució del nombre d’aturats a la comarca (1983-2007)
Font: IDESCAT

En començar la dècada dels noranta, la tendència es va tornar a invertir i l’atur registrat
va créixer considerablement fins a arribar a 5.189 aturats. A la segona meitat dels
noranta el nombre d’aturats va tornar a experimentar un descens important fins a
arribar al mínim històric del període, 2.801 aturats.
Des de principis de l’any 2000 aquesta tendència s’ha invertit i l’atur registrat ha
evolucionat d’una manera creixent fins a arribar a la xifra de 5.358 l’any 2007; l’única
excepció va ser la de l’any 2004, quan es va produir una caiguda de gairebé el 4 %
respecte de l’atur registrat l’any anterior.
A la figura següent es presenta l’evolució de l’atur registrat per sectors d’activitat
econòmica en el període 2000-2007. En aquesta tendència recent de creixement de
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 Figura 18. Evolució de l’atur registrat per sectors d’activitat econòmica
(2000-2007)
Font: web del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya

l’atur, hi tenen un paper molt important els desocupats procedents del sector dels
serveis, ja que ha estat el sector que ha anat guanyant més pes relatiu en el repartiment
de l’atur generat amb un increment de més d’1,5 punts en aquest mateix període (va
passar del 68,39 % el 2000 al 69,86 % l’any 2007).
El sector de la indústria, encara que va presentar un augment el 2003 i un descens el
2005, es manté amb molt poca variació.
Tant el sector de l’agricultura com el de la construcció representen una part molt menys
significativa de l’atur comarcal (0,84 % i 10,92 % l’any 2007) i les variacions enregistrades
en aquest període han estat menys importants que en els casos anteriors, amb valors
inferiors als 2 punts.

1.4. Urbanisme
1.4.1. Introducció
A continuació es presenta una taula amb dades bàsiques relacionades amb la
disponibilitat de sòl al Garraf i a Catalunya tenint en compte el règim del sòl.

Garraf
Catalunya
% Garraf/Catalunya

Superfície total
(ha)

Sòl urbà
(ha)

Sòl urbanitzable
(ha)

Sòl no urbanitzable
(ha)

18.530
3.210.946

2.602
115.022

1.973
61.358

13.935
3.034.566

0,58 %

2,26 %

3,22 %

0,46 %

Font: Direcció General d’Urbanisme (2006)
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El Garraf, la segona comarca catalana amb menys extensió (18.530 ha), ocupa el
0,6 % del territori català. En el cas del sòl urbà, aquest representa un 2,3 % del sòl
urbà de Catalunya, mentre que l’extensió del sòl urbanitzable, que ocupa un 3,2 %
d’aquest tipus de sòl a Catalunya, és, en l’àmbit comarcal, la tretzena més extensa de
Catalunya.
En l’àmbit comarcal, el sòl urbà representa al voltant del 14 % de la superfície total i
l’urbanitzable, un 11 % aproximadament, mentre que el no urbanitzable és el més
extens, amb un 75,3 % del territori comarcal.
A la taula de la pàgina següent, i d’acord amb la normativa vigent, es mostra la
qualificació urbanística del sòl de cadascun dels municipis de la comarca; a més, s’hi
ha inclòs informació addicional sobre els tipus de plans urbanístics vigents i el nombre
d’habitants de cada municipi.
Amb la informació de la taula es posa en relleu que l’extensió dels municipis de la
comarca és força heterogènia. En primer lloc, destaca que Olivella, el municipi menys
poblat de la comarca (3.123 habitants l’any 2008) és el tercer més extens, amb 3.876
ha que representen el 21,2 % del total de la superfície comarcal. D’altra banda,
Canyelles i Cubelles són els menys extensos i ocupen, respectivament, el 7,7 % i el
7,3 % del total de sòl comarcal. La resta de municipis de la comarca són força més
extensos i tenen una superfície que oscil·la, segons el municipi, entre el 18,4 % i el
23,7 % del total de la comarca; entre ells hi ha la capital comarcal, Vilanova i la Geltrú,
que, amb 3.350 ha, ocupa el 18,4 % del sòl comarcal.
Quant al tipus de regulació del planejament urbanístic, Olivella és l’únic municipi que
disposa de normes subsidiàries; la resta tenen un pla general (PG), que ha estat revisat
(pla general revisat, PGR). D’acord amb la nova Llei d’urbanisme 2/2002, els plans
generals revisats després de l’aprovació de la Llei han passat a anomenar-se plans
d’ordenació municipal (POUM), com ara en el cas de Sitges, que va revisar el PG el
2006.

Sòl total

Municipi
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i La Geltrú
Total Garraf

Habitants
2008

Sòl urbà

% sobre
Superfície superfície
(ha) comarcal

Superfície
(ha)

Sòl urbanitzable

% sobre % sobre
superfície sòl urbà
municipal comarcal

% sobre % sobre sòl
superfície superfície urbanitzable
(ha) municipal
comarcal

4.005
13.243
3.123
27.070
28.066
64.905

1.423
1.349
3.876
4.079
4.385
3.399

7,7
7,3
20,9
22,0
23,7
18,4

192
274
388
403
680
665

13,5
20,3
10,0
9,9
15,5
19,6

7,4
10,5
14,9
15,5
26,1
25,6

320
172
139
639
171
532

22,5
12,8
3,6
15,7
3,9
15,7

16,2
8,7
7,0
32,4
8,7
27,0

140.412

18.528

100

2.602

14,1

100

1.973

10,7

100,0

Tipus
de pla
PGR
PGR
NSB
PGR
POUM
PGR

Font: Direcció General d’Urbanisme (2006)
Nota: la superfície total de sòl comarcal en aquesta taula pot ser inferior a la de les taules anteriors, ja que, en alguns casos concrets (municipis sense planejament,
amb expedients que no s’adapten a la base de dades de la DGU o sense nucli urbà pròpiament dit perquè és dispers, etc.), la base de dades de la DGU no
disposa de dades de sòl urbà i/o urbanitzable que haurien de computar en el sòl total.
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1.4.2. Règim del sòl
䡲 Sòl actual (urbà i no urbanitzable)
Els municipis que disposen de més sòl urbà a la comarca són Sitges (680,3 ha) i
Vilanova i la Geltrú (664,6 ha), que tenen unes extensions que en conjunt representen
més de la meitat del sòl urbà comarcal (51,2 %). Menys significativa és la superfície de
sòl urbà dels municipis d’interior (Canyelles amb 192 ha i Olivella amb 388,1 ha), que
en conjunt concentren el 22,3 % del sòl de la comarca.

Olivella
368,1

Canyelles
192,0

Sant Pere de Ribes
403,2
Sitges
680,3
Vilanova i la Geltrú
664,6

Cubelles
273,9

Olivella
10,0 %

Canyelles
13,5 %

Sant Pere de Ribes
9,9 %
Sitges
15,5 %
Vilanova i la Geltrú
19,6 %

Cubelles
20,3 %

 Figura 19. Distribució del sòl urbà en l’àmbit municipal en termes
absoluts i relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)
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Si es compara l’extensió de la superfície urbanitzada en l’àmbit municipal en relació
amb la superfície municipal, s’observa que els municipis costaners són els més
urbanitzats. El cas més representatiu és el de Cubelles, on aquest tipus de sòl ocupa
el 20,3 % de la superfície del municipi.
La figura següent, que mostra la relació en l’àmbit municipal entre el nombre d’habitants
i l’extensió de sòl urbà, posa de manifest que la capital comarcal és el municipi que
presenta l’estructura urbana més compacta de la comarca amb 97,6 h./ha. També cal
destacar la densitat de població en sòl urbà de Sant Pere de Ribes (66,6 h./ha).
En canvi, els municipis d’interior d’Olivella i Canyelles presenten una estructura urbana
molt menys compacta i amb densitats considerablement més baixes que en el casos
anteriors (6,5 h./ha i 17,9 h./ha, respectivament).
En relació amb el sòl no urbanitzable, aquest ocupa gairebé 13.936 ha, que representen un 75 % del sòl comarcal. Aquesta superfície és la que es vol preservar del
procés d’urbanització perquè es considera que té un elevat valor agrícola, ecològic i/o
paisatgístic.

Olivella
8,0

Canyelles
20,9
Sant Pere de Ribes
67,2

Sitges
41,3

Vilanova i la Geltrú
97,6
Cubelles
48,3

 Figura 20. Densitat de població en sòl urbà
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)

L’extensió de sòl no urbanitzable del Garraf és la tercera més elevada de les comarques
de la regió metropolitana de Barcelona, se situa per darrere de la del Vallès i la de l’Alt
Penedès (on ocupa, respectivament, el 92,1 % i el 83,7 % de la superfície de la
comarca).
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D’altra banda, destaca el fet que més de la meitat del sòl no urbanitzable de la comarca
(el 60,4 %) és sòl protegit inclòs al PEIN. Aquest percentatge és el més elevat de les
comarques de l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona.
A la taula següent es mostren les extensions de sòl no urbanitzable en l’àmbit
municipal, així com l’extensió i el nom dels espais protegits inclosos a cadascun d’ells.
A Sitges i Olivella la superfície protegida representa un percentatge molt elevat del sòl
no urbanitzable (superior al 75 %), mentre que a Cubelles aquest percentatge és molt
poc representatiu (2,6 %).

Municipi

Sòl no
urbanitzable
(ha)

Canyelles

911

Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Garraf

Superfície
inclosa al
PEIN (ha)

Nom de
l’espai inclòs
al PEIN

903
3.349
3.037
3.534
2.202

9,4
329,5
23,4
2.613
1.733,9
3.108,1
604

Massís del Garraf
Olèrdola
El Foix
Massís del Garraf
Massís del Garraf
Massís del Garraf
Massís del Garraf

13.936

8.421,3

% de sòl no
urbanitzable
inclòs al PEIN
37,2
2,6
78,0
57,1
87,9
27,4
60,4

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2007), Direcció General d’Urbanisme (2006)

Els municipis amb els percentatges més elevats de sòl no urbanitzable en l’àmbit
comarcal se situen al massís del Garraf. Sitges és el municipi que en té més (3.533,7 ha
que representen el 25 % d’aquest tipus de sòl a la comarca), i el segueixen Olivella
(3.348,5 ha) i Sant Pere de Ribes (3.037,3 ha), amb superfícies que representen, respectivament, el 24,0 % i el 21,5 % del sòl no urbanitzable del Garraf.
En relació amb la superfície municipal, Olivella i Sitges són els municipis que tenen més
superfície municipal coberta per sòl no urbanitzable. En el primer cas, aquest tipus de
sòl ocupa un 86 % del municipi, mentre que en el segon, un 81 %; Canyelles, en canvi,
presenta el percentatge menys significatiu amb només un 64 % de la superfície
municipal.
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Olivella
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Canyelles
910,6
Sant Pere de Ribes
3.037,3

Sitges
3.533,7

Vilanova i la Geltrú
2.202,7
Cubelles
903,5

Olivella
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Canyelles
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Sant Pere de Ribes
74,5 %

Sitges
80,6 %

Vilanova i la Geltrú
64,8 %
Cubelles
67,0 %

 Figura 21. Distribució del sòl no urbanitzable en l’àmbit municipal en
termes absoluts i relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)

䡲 Sòl futur (urbanitzable)
D’acord amb els diferents planejaments municipals, es preveu que el sòl urbanitzat de
la comarca augmenti 1.973 ha, la qual cosa significa un increment molt notable (del
76 %) de la superfície urbanitzada actual.
En l’àmbit municipal, destaquen les superfícies de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la
Geltrú, amb 638,5 ha i 531,8 ha respectivament, extensions que, en conjunt, representen més de la meitat (59,3 %) del sòl urbanitzable de la comarca. Aquesta disponibilitat
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de sòl posa de manifest que, de cara al futur, bona part de les transformacions territorials
més importants lligades al creixement urbanístic a la comarca es concentraran en aquests
dos municipis.
Els municipis on l’extensió de sòl urbanitzable és més significativa en l’àmbit municipal
són Cubelles i Sant Pere de Ribes, on aquest tipus de sòl representa el 22,5 % i el
15,7 % respectivament. Aquesta dada contrasta amb el fet que, en l’àmbit municipal,
aquests dos municipis se situen entre els tres que tenen menys superfície de sòl urbà
(vegeu les figures 19 i 21).

Olivella
139,4

Canyelles
320,4
Sant Pere de Ribes
638,5

Sitges
171,0

Vilanova i la Geltrú
531,8

Cubelles
171,5

Olivella
3,6 %

Canyelles
22,5 %
Sant Pere de Ribes
15,7 %

Sitges
3,9 %

Vilanova i la Geltrú
15,6 %
Cubelles
12,7 %

 Figura 22. Distribució del sòl urbanitzable en l’àmbit municipal en termes
absoluts i relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)
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Cal comentar que Olivella és el municipi amb l’extensió de sòl urbanitzable menys
significativa, tant en termes absoluts (139,4 ha que representen un 7,1 % del sòl
urbanitzable comarcal) com en termes relatius (només representa un 3,6 % de la
superfície municipal). Això indica que, en l’àmbit comarcal, aquest municipi és el que
fomenta menys la urbanització.

1.4.3. Caracterització dels municipis segons els usos de sòl actual
i futur
䡲 Sòl actual (urbà)
A la taula següent es presenta la distribució dels usos del sòl actual, tant en l’àmbit
municipal com comarcal. Els usos que s’han diferenciat han estat el residencial,
l’industrial, el terciari, el de sistema i altres (que agrupa la resta d’usos).
A la comarca del Garraf, la superfície actual que es destina a l’ús residencial és la que
ocupa més extensió, amb un total de 1.557 ha que representa gairebé el 9 % de la
superfície comarcal; la superfície que es destina a usos industrials, en canvi, és molt
menys significativa (229,5 ha), amb només un 1,2 % del sòl comarcal.

Usos del sòl urbà al Garraf (ha)
Municipi

Superfície total

Residencial

Industrial

Terciari

Sistema

Altres

Total

1.404,7
1.363,3
3.866,1
4.078,0
4.411,7
3.398,3

126,6
177,7
301,1
214,3
328,4
408,9

5,5
0,0
0,0
23,0
39,7
161,2

2,8
0,0
7,2
1,9
12,7
2,3

50,9
63,9
70,3
84,2
231,7
79,2

1,5
12,0
0,3
17,3
71,9
12,9

187,4
253,6
378,8
340,7
684,4
664,6

18.522,0

1.557,1

229,5

26,9

580,2

115,9

2.509,5

8,4

1,2

0,1

3,1

0,6

13,5

Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Total Garraf
% respecte superfície comarcal

Font: Direcció General d’Urbanisme (2000)2 i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2007)

Les extensions de sòl urbà segons els usos en l’àmbit municipal es mostren a la figura
següent. Gairebé la meitat (47,4 %) del sòl residencial actual del Garraf es troba a
Vilanova i la Geltrú i a Sitges, que tenen 408,9 ha i 328,1 ha, respectivament.
D’altra banda, l’activitat industrial està implantada bàsicament a la capital comarcal,
que té 161,2 ha d’aquest tipus de sòl, que representen al voltant del 70 % del sòl
industrial comarcal. Aquesta dada posa de manifest un desequilibri força considerable
en la distribució territorial de l’activitat industrial al Garraf.
2

En relació amb la superfície municipal, s’aprecien lleugeres diferències entre les dades d’aquesta taula i les anteriors.
Aquest fet és degut a dos motius: el primer és que es tracta de dades d’anys diferents (2000 i 2006); el segon és que les
dades no provenen de la mateixa font (les d’aquesta taula provenen d’expedients urbanístics, mentre que per obtenir les
de les altres, a més d’expedients, també s’han utilitzat arxius gràfics per determinar la superfície de cadascun dels usos
del sòl).
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 Figura 23. Distribució municipal del sòl urbà segons els usos
Font: Direcció General d’Urbanisme (2000)3 i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2007)

A la Figura 24 s’han representat les extensions de sòl urbà residencial i industrial en
relació amb la superfície municipal. Pel que fa al sòl residencial, les extensions més
significatives d’aquest tipus de sòl es troben a Cubelles i a Vilanova i la Geltrú, on
ocupen, respectivament, el 13 % i el 12 % de la superfície municipal. Tal com s’observa
a la Figura 25, en aquests municipis hi ha un nombre molt important d’urbanitzacions.
D’altra banda, Cubelles i Olivella es presenten com a municipis únicament residencials,
ja que no disposen de superfície destinada a activitat industrial.
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’activitat industrial de la comarca es localitza
bàsicament a Vilanova i la Geltrú, on el sòl destinat a aquest tipus d’activitat ocupa un
4,7 % del terme municipal; a la resta de municipis de la comarca aquest percentatge
no arriba a l’1 %.

3

En relació amb la superfície municipal, s’aprecien lleugeres diferències entre les dades d’aquesta taula i les anteriors.
Aquest fet és degut a dos motius: el primer és que es tracta de dades d’anys diferents (2000 i 2006); el segon és que les
dades no provenen de la mateixa font (les d’aquesta taula provenen d’expedients urbanístics, mentre que per obtenir les
de les altres, a més d’expedients, també s’han utilitzat arxius gràfics per determinar la superfície de cadascun dels usos
del sòl).
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 Figura 24. Distribució del sòl urbà residencial i industrial en l’àmbit
municipal en termes relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la DGU (2000) i de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú (2007)

 Figura 25. Localització de l’activitat residencial i industrial al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient

䡲 Sòl futur (urbanitzable)
A la taula següent es presenta la distribució dels usos del sòl futur, tant en l’àmbit municipal
com comarcal. Els usos que s’han diferenciat han estat el residencial, l’industrial, el terciari
i el mixt.
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Usos del sòl urbanitzable al Garraf (ha)
Municipi
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Total Garraf

Superfície total

Residencial

Industrial

Terciari

1.404,7
1.363,3
3.866,1
4.078,0
4.411,7
3.398,3
18.522,0

320,1
143,5
139,4
553,5
146,0
316,5
1.619,0

0,3
22,3
0,0
53,6
17,3
104,7
198,3

0,0
0,0
0,0
31,3
7,7
0,0
39,0

8,7

1,1

0,2

% respecte superfície comarcal

Mixt

Total

0,0
320,4
5,7
171,5
0,0
139,4
0,0
638,5
0,0
171,0
110,6
531,8
116,3 1.972,7
16,3

10,7

Font: Direcció General d’Urbanisme (2006)

D’acord amb les reserves de sòl previstes als plans generals vigents dels municipis de
la comarca, la superfície de sòl per a noves residències és de 1.619 ha, que
representen gairebé el 9 % de la superfície comarcal i equivalen a més del doble
(104 %) del sòl residencial actual (vegeu la Figura 26).
La reserva de sòl industrial és comparativament molt menys significativa, amb un total
de 198,3 ha que representen l’1,1 % del sòl comarcal. L’extensió del sòl industrial futur
representa un 86 % del sòl industrial actual.
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 Figura 26. Distribució comarcal del sòl actual i futur (ús residencial i
industrial)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)

Les extensions de sòl urbanitzable segons els usos en l’àmbit municipal es mostren a
la figura següent. En relació amb l’ampliació del sòl residencial actual, Sant Pere de
Ribes és el municipi que preveu destinar més superfície a aquest tipus d’ús (553,3 ha
que representen gairebé el 35 % del sòl urbanitzable residencial de la comarca); el
segueixen Canyelles i Vilanova i la Geltrú amb 320,1 ha i 316,5 ha respectivament.
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 Figura 27. Distribució municipal del sòl urbanitzable segons els usos
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)

En relació amb l’ampliació de l’activitat industrial, Vilanova i la Geltrú és l’impulsor
principal d’aquesta activitat a la comarca, amb una reserva de 104,7 ha que
representen més de la meitat (53,8 %) del sòl industrial futur de la comarca.
A la figura 28 s’han representat les extensions de sòl urbanitzable residencial i industrial
en relació amb la superfície municipal.
La superfície més destacada de sòl residencial nou en l’àmbit municipal és la de
Canyelles, que preveu ocupar gairebé el 23 % de la superfície municipal (actualment,
només n’ocupa el 8,1 %). A Sitges i Olivella, en canvi, el potencial de creixement
urbanístic de caràcter residencial és molt més baix, ja que les reserves d’aquest tipus
de sòl representen, en cada cas, menys del 4 % de la superfície municipal.
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 Figura 28. Distribució per municipis del sòl urbanitzable (2006)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)
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En relació amb les ampliacions de sòl industrial, a Vilanova i la Geltrú es preveu ocupar
un 3,1 % del terme, el percentatge més elevat de la comarca, mentre que les
ampliacions de Cubelles i Sant Pere de Ribes n’ocuparan, respectivament, l’1,6 % i
l’1,3 %.
D’altra banda, en relació amb els tipus d’ús del sòl futur (vegeu la Figura 29), Vilanova
i la Geltrú és el municipi que més preveu diversificar-ne els usos (59,6 % per a noves
residències, 19,6 % per a la indústria i 20,8 % de caràcter mixt). En canvi, el creixement
urbanístic de Canyelles i Olivella s’orienta exclusivament a noves residències (tot i que
Canyelles té 0,3 ha per a ús industrial).
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 Figura 29. Distribució municipal del sòl urbanitzable segons els usos (2005)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Urbanisme (2006)
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 2. Anàlisi de la mobilitat
En aquest apartat s’analitzen les relacions de mobilitat internes de la comarca, així com
les relacions amb la resta de comarques de Catalunya. S’hi inclouen tres aspectes
bàsics:
䡲 Quantificació del nombre de viatges segons els motius.
䡲 Identificació de les relacions de mobilitat principals, amb l’anàlisi del caràcter
generador o atraient de viatges dels municipis i les comarques.
䡲 Repartiment dels desplaçaments en diferents mitjans de transport (privat,
col·lectiu, altres).
La mobilitat té dos components principals: la mobilitat obligada (per motius de feina i
estudis) i la mobilitat no obligada (associada a motius personals o d’oci). Per tal
d’analitzar-los, s’han estudiat els resultats de dues enquestes.
Per a l’àmbit territorial de la comarca del Garraf, les dades disponibles referents a la
mobilitat obligada corresponen a l’Enquesta de mobilitat obligada (EMO). L’EMO es duu
a terme cada cinc anys en paral·lel amb el cens de població i està actualitzada fins a
l’any 2001.
D’altra banda, l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ), feta per l’Autoritat
Metropolitana del Transport (ATM), recull tots els viatges que es fan de manera habitual
durant la setmana, tant per motius obligats com no obligats. El seu àmbit d’estudi són
els municipis de la regió metropolitana de Barcelona ampliats fins als límits dels serveis
ferroviaris de rodalies.
A la figura següent es mostra la distribució horària de la mobilitat al llarg del dia, amb
una concentració a les hores punta, durant les quals resulten més visibles les
mancances de capacitat dels eixos viaris i dels serveis de transport públic (vegeu la
Figura 30).
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 Figura 30. Distribució horària de la mobilitat
Font: ATM
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La mobilitat obligada es concentra d’una manera força marcada en dues franges
horàries que corresponen a les hores punta del matí (6-9 h) i de la tarda (13-15 h), més
un parell de nivells màxims amb menys intensitat a les 17 h i a les 20 h. La mobilitat no
obligada, en canvi, es distribueix d’una manera més homogènia al llarg del dia, amb
dos períodes punta més suaus que en el cas de la mobilitat obligada, de 9 a 13 h i de
16 a 21 h.
L’anàlisi de la mobilitat que es fa en aquest informe territorial s’estructura en tres parts:
la primera, dedicada a la mobilitat obligada, analitza les principals dades d’interès que
es poden extreure de l’EMO de l’any 2001. A la segona part, s’analitzen les dades
principals de l’EMQ i es comenten d’una manera general les característiques més
rellevants de la mobilitat total (obligada i no obligada) en l’àmbit comarcal. Finalment, la
tercera es dedica a les tendències futures de la mobilitat intermunicipal, que és la més
vinculada a les necessitats de dotació d’infraestructures i serveis de transport fora de
l’àmbit estrictament urbà.

2.1. Anàlisi de la mobilitat obligada
2.1.1. Desplaçaments totals
L’Enquesta de mobilitat obligada (EMO) és una enquesta feta de manera paral·lela amb
el cens que recull les dades del primer desplaçament del dia que fan els residents majors
de 16 anys per motiu obligat, és a dir, per anar a treballar o a estudiar. Són, per tant,
xifres diàries que només corresponen als dies feiners i es refereixen aproximadament a
la meitat de la mobilitat obligada de tot el dia, ja que només comptabilitzen el primer
viatge del matí, però no la tornada a casa des del lloc de treball o d’estudi.
Per a l’anàlisi de l’EMO 2001 s’ha tingut en compte tant la mobilitat obligada
intracomarcal (els desplaçaments urbans i interurbans que es produeixen dins de la
comarca) com la intercomarcal (desplaçaments amb origen o destinació a altres
comarques).1
L’any 2001 es van fer un total de 53.835 desplaçaments diaris en dies feiners amb
origen o destinació a la comarca per motius obligats (feina o estudis).

Tipus de mobilitat

Nombre de desplaçaments/dia

Intracomarcal

Urbana
Interurbana
Subtotal

24.634
8.452
33.086

Intercomarcal

Origen Garraf (generació)
Destinació Garraf (atracció)
Subtotal

15.739
5.028
20.767

Total

53.853

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

1

Totes les taules i les figures d’aquest apartat sobre la mobilitat obligada són d’elaboració pròpia a partir de les dades de
l’EMO del 2001.
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Si s’analitzen els desplaçaments obligats en funció de l’origen i la destinació (vegeu la
Figura 31), els aspectes més destacats són els següents:
䡲 En el conjunt de la mobilitat de la comarca, els desplaçaments intracomarcals (els
que tenen com a origen i destinació la comarca del Garraf) tenen un pes molt més
significatiu que els intercomarcals (un 61 % respecte un 39 %).
䡲 Quant a la mobilitat intracomarcal, els desplaçaments en l’àmbit municipal
(mobilitat urbana) són molt més significatius que els que es fan entre municipis
(els primers representen un 46 % de la mobilitat total i un 74 % de la mobilitat
intracomarcal, mentre que en els segons aquests percentatges són del 26 % i el
14 %, respectivament).
䡲 Pel que fa a les relacions amb l’exterior, la comarca genera més mobilitat que no
pas n’atreu. El 76 % de la mobilitat externa (15.739 desplaçaments) correspon a
residents del Garraf que es desplacen a altres municipis de fora de la comarca
per treballar o estudiar; en canvi, els fluxos de mobilitat de residents de fora de la
comarca que vénen a treballar o a estudiar al Garraf són molt menys intensos
(5.028 desplaçaments).

Desplaçaments externs amb
destinació al Garraf 9%

Desplaçaments externs amb
origen al Garraf 29%

Desplaçaments urbans interns
de la comarca 46%

Desplaçaments interurbans interns
de la comarca 16%

 Figura 31. Distribució de la mobilitat obligada segons el tipus de flux
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Si s’analitzen els desplaçaments obligats en funció del motiu del desplaçament (vegeu
la figura 32) s’observa el següent:
䡲 Bona part (un 75 %) dels desplaçaments diaris que es produeixen amb destinació
cap al Garraf per motius obligats per part de persones que no resideixen a la
comarca es fan per motius de feina, la qual cosa representa diàriament 3.755
desplaçaments.
䡲 La mobilitat dels residents per motius de feina a l’interior de la comarca genera
30.026 desplaçaments diaris. D’altra banda, hi ha 13.198 desplaçaments de
veïns i veïnes del Garraf cap a fora de la comarca per motius de feina. A partir
d’aquesta dada s’obté que un 69 % de la població activa ocupada del Garraf
treballa a la comarca.
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 Figura 32. Distribució de la mobilitat obligada segons el tipus de flux i el
motiu del desplaçament
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

䡲 Dels estudiants de 16 anys o més residents al Garraf, un 55 % es queden a la
comarca per estudiar, la qual cosa representa 3.060 desplaçaments diaris; la resta
es desplacen fora de la comarca per fer-ho i generen 2.541 desplaçaments diaris.
D’altra banda, el 29 % dels estudiants dels centres educatius del Garraf provenen
d’altres comarques i generen 1.273 desplaçaments diaris per anar a estudiar.

2.1.2. Mobilitat obligada intracomarcal
Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, el 61 % de la mobilitat obligada (33.086
desplaçaments diaris) de la comarca del Garraf té l’origen i la destinació a la mateixa
comarca.
䡲 Tipus de flux de la mobilitat obligada intracomarcal
A continuació es presenta la matriu origen-destinació intracomarcal elaborada a partir de
les dades de l’EMO del 2001; només s’hi inclou el primer viatge del dia en dies feiners per
motiu obligat i no els desplaçaments de tornada a casa des del lloc de treball o estudi.

Mobilitat intracomarcal

Municipi d’origen
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Total

Municipi destinació
Sant Pere
Vilanova
Canyelles Cubelles Olivella de Ribes Sitges i la Geltrú
191
7
2
30
7
81
318

7
1.054
2
75
9
334
1.481

0
1
193
9
1
5
209

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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51
79
57
3.691
260
1.212
5.350

24
109
22
1.207
4.404
1.214
6.980

274
572
38
2.290
473
15.101
18.748

Total
547
1.822
314
7.302
5.154
17.947
33.086
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A partir de les dades de la matriu s’ha elaborat la taula següent, en què es presenten
les relacions intracomarcals per mobilitat obligada més significatives.
El nombre més elevat de desplaçaments intracomarcals correspon als desplaçaments
urbans de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes, amb 15.101, 4.404 i 3.691
desplaçaments diaris, respectivament. La mobilitat urbana d’aquestes tres ciutats
acapara més del 70 % dels desplaçaments intracomarcals totals.
 Relacions principals de mobilitat obligada intracomarcal

Municipi de
destinació

Nre. de desplaçaments
(1er desplaçament
dia feiner)

% sobre el total de
desplaçaments
intracomarcals
interurbans

Vilanova i la Geltrú
Sitges
Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Sitges
Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles
Vilanova i la Geltrú
Total

15.101
4.404
3.691
2.290
1.214
1.212
1.207
1.054
572
30.745

45,6
13,3
11,2
6,9
3,7
3,7
3,6
3,2
1,7
92,9

Municipi d’origen
Vilanova i la Geltrú
Sitges
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes
Cubelles
Cubelles

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

 Figura 33. Mobilitat obligada intracomarcal urbana
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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La distribució territorial de la mobilitat urbana a la comarca es presenta a la figura
anterior. Es pot apreciar que les intensitats més significatives es concentren en els
municipis més poblats i, molt especialment, a la capital comarcal, on els desplaçaments
urbans representen gairebé la meitat (46 %) dels desplaçaments intracomarcals.
A la figura següent es mostren d’una manera esquemàtica les relacions intracomarcals
entre municipis (que representen el 26 % de la mobilitat intracomarcal total amb 8.452
desplaçaments diaris). Cal recordar que aquestes dades, extretes de l’EMO del 2001,
no inclouen els viatges de tornada des del lloc de treball o estudi cap al lloc de
residència, de manera que queden clarament definits els centres i els subcentres
d’atracció i generació de mobilitat dins de la comarca del Garraf.

 Figura 34. Relacions de mobilitat obligada intracomarcal interurbana
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

La distribució territorial de les relacions principals de mobilitat entre municipis del Garraf
posa de manifest que l’estructura de la comarca no és de tipus centralista, és a dir, que
no hi ha un centre neuràlgic clar, sinó que es detecten diversos municipis que generen
relacions importants entre ells. En aquest sentit, s’identifiquen tres pols principals de
mobilitat: Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, que concentren, respectivament, el 39 %, el 31 % i el 20 % dels desplaçaments intermunicipals de la comarca
(tenint en compte tant els generats com els atrets).
La relació generació-atracció més destacada és la de Vilanova i la Geltrú - Sant Pere
de Ribes amb un total de 3.502 desplaçaments diaris (que són la suma dels desplaçaments
en tots dos sentits). Cal tenir en compte que la morfologia urbana d’aquestes dues
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poblacions és la d’un continu urbà, la qual cosa facilita i potencia els desplaçaments
entre tots dos municipis.
El principal pol d’atracció de mobilitat intermunicipal al Garraf és Vilanova i la Geltrú,
que absorbeix el 43 % de la mobilitat generada pels municipis de la comarca, la qual
cosa correspon a 3.647 desplaçaments diaris per motius obligats. D’altra banda, Sant
Pere de Ribes és el principal pol generador de mobilitat amb 3.611 desplaçaments
diaris per motius obligats (el 43 % de la mobilitat intracomarcal generada entre municipis),
un volum de desplaçaments superior al dels habitants de la capital comarcal (Vilanova
i la Geltrú), que cada dia en fan 2.846 cap a altres municipis de la comarca.
En general, les relacions intermunicipals dels municipis de l’interior de la comarca són
molt més febles que les que hem comentat anteriorment (menys de 100 desplaçaments
diaris si es té en compte la suma dels desplaçaments en tots dos sentits); només és
considerablement més intensa la de Canyelles amb Vilanova i la Geltrú amb un total de
355 desplaçaments diaris (suma dels desplaçaments en tots dos sentits).
䡲 Repartiment modal de la mobilitat obligada intracomarcal
Per a l’anàlisi del repartiment modal s’han utilitzat dos conceptes diferents: desplaçament
i viatge. S’entén per desplaçament l’acció de desplaçar-se des d’un origen (en aquest
cas, la residència) fins a una destinació (en aquest cas, el lloc de treball o el centre
d’estudis). S’utilitza viatge per anomenar cadascuna de les etapes d’un mateix desplaçament que es fa amb un mitjà de transport diferent, incloses les etapes a peu quan
tinguin una duració de més de cinc minuts. En aquest sentit, el nombre total de viatges
sempre és superior al nombre total de desplaçaments. Per tant, cal entendre que un
viatge en tren, per exemple, representa que una persona ha fet una etapa del seu
desplaçament en tren, però no vol dir que únicament hagi utilitzat aquest mitjà de
transport des de l’origen fins a la destinació.
Els resultats globals del repartiment modal dels desplaçaments interns a la comarca
s’han resumit a la Figura 35. S’observa que la distribució dels viatges entre els diferents
mitjans de transport varia considerablement si es tracta de mobilitat urbana o
interurbana.

Mobilitat urbana
Bicicleta
1,7%

Mobilitat interurbana
Altres mitjans
0,7%
Bicicleta
A peu
0,5%
1,1%

Transport públic
5,9%

Altres mitjans
0,7%
Transport privat
motoritzat
79,6%
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 Figura 35. Distribució modal de la mobilitat obligada intracomarcal
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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En la mobilitat urbana del Garraf, que representa el 46 % de la mobilitat generada i
atreta a la comarca, s’observa que el nombre de desplaçaments fets amb un vehicle
privat i el dels fets a peu són força equilibrats; la meitat (50,3 %) es fan amb el primer
mitjà i una mica menys de l’altra meitat (41,4 %) es fan a peu, com es mostra a la Figura
35. Els desplaçaments amb transport públic i amb bicicleta tenen molt poca importància, ja que tan sols representen, respectivament, el 6 % i el 2 % dels desplaçaments
interns.
Pel que fa als desplaçaments entre els diferents municipis de la comarca, que
representen el 16 % de la mobilitat comarcal, hi ha una diferència considerable quant
al mitjà de transport utilitzat respecte a la mobilitat urbana. El vehicle privat és el mitjà
de transport predominant en el 79,6 % dels casos i els desplaçaments a peu i en
bicicleta són pràcticament insignificants, mentre que els desplaçaments en transport
públic tenen un pes més rellevant (18,1 %) que en el cas dels desplaçaments urbans.
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 Figura 36. Repartiment modal dels viatges intracomarcals en termes
absoluts
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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 Figura 37. Repartiment modal dels viatges intracomarcals en termes relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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Si s’analitza el repartiment modal de la mobilitat urbana per municipis (vegeu la figura
38) es detecta un predomini del transport privat motoritzat a tot arreu, tot i que
s’aprecien diferències considerables entre els municipis de l’interior i els de la costa.
L’excepció és Sitges, on la quota més elevada correspon als desplaçaments a peu.
El model d’urbanització predominant als diferents municipis de la comarca pot explicar,
en part, aquest tipus de repartiment modal. En aquest sentit, a Sitges i a Vilanova i la
Geltrú, que són els que presenten una estructura urbana més compacta, és on els
desplaçaments a peu són més freqüents (superen el 40 % dels desplaçaments urbans
en tots dos casos).
En canvi, als municipis petits d’interior de Canyelles i Olivella, que es caracteritzen per
tenir un casc urbà molt petit i un nombre elevat d’urbanitzacions disperses per tot el
municipi, els desplaçaments a peu representen menys del 15 % de la mobilitat urbana.
Aquesta ocupació extensiva del territori obliga els residents a utilitzar el vehicle privat
per fer desplaçaments urbans (amb una quota superior al 75 % en tots dos casos), ja
que les distàncies són massa grans per poder fer el trajecte a peu.
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 Figura 38. Repartiment modal dels viatges urbans per municipis en
termes relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

En la mobilitat interurbana (vegeu la figura 39), el vehicle privat motoritzat és el mitjà
més utilitzat a tots els municipis, amb una quota superior al 75 %. Als pobles d’interior
de Canyelles i Olivella, on l’accessibilitat a la xarxa de transport públic és pitjor que a
la resta de municipis de la comarca (especialment pel que fa a la xarxa de ferrocarril),
la quota del vehicle privat s’enfila per sobre del 90 %.
Pel que fa a l’ús del transport públic, destaca l’ús del ferrocarril en els municipis
costaners (per on passa la línia R2 de Renfe), que s’utilitza en entre un 16 % i un 23 %
dels desplaçaments.
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 Figura 39. Repartiment modal dels viatges intracomarcals interurbans per
municipis en termes relatius
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Característiques principals de la mobilitat obligada intracomarcal al Garraf:
䡲 El 61 % dels desplaçaments obligats es fan a l’interior de la comarca.
䡲 Vilanova i la Geltrú és el municipi amb més desplaçaments urbans obligats (15.101
desplaçaments diaris).
䡲 En relació amb la mobilitat intracomarcal intermunicipal, la capital comarcal és el
principal pol d’atracció de mobilitat amb un total de 3.647 desplaçaments diaris i
Sant Pere de Ribes és el municipi que genera més desplaçaments (3.611 diàriament).
䡲 El 90 % de la mobilitat intracomarcal es concentra en l’àmbit territorial definit per
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges.
䡲 En els desplaçaments urbans, els que es fan amb vehicle privat superen els que
es fan a peu (50,1 % enfront d’un 41,4 %) i, pel que fa als desplaçaments
interurbans, predominen els que es fan en vehicle privat (79,6 %).
䡲 Els residents que més es desplacen a peu per la seva ciutat per motius obligats
són els de Sitges, amb una quota del 50,70 %. Els veïns de Sitges també són els
que més utilitzen el transport públic per desplaçar-se a altres municipis de la
comarca (29 %); els de Canyelles, en canvi, són els que menys utilitzen aquest
mitjà de transport per a aquest tipus de desplaçaments (6 %).

2.1.3. Mobilitat obligada intercomarcal
L’any 2001 es van fer 20.767 desplaçaments intercomarcals per mobilitat obligada amb
origen o destinació al Garraf. Al final d’aquest capítol s’inclouen dues matrius amb totes
les relacions dels municipis del Garraf amb la resta de comarques de Catalunya.
A la taula següent, tal com ja s’ha comentat a l’apartat 1.1 d’aquest capítol, s’observa
que el Garraf és una comarca predominantment generadora, ja que atrau 5.028 desplaçaments diaris i en genera 15.739.
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 Distribució de la mobilitat obligada intercomarcal segons els àmbits territorials

Origen Garraf

Destinació Garraf

Total desplaçaments
(1r desplaçament/
dia feiner)

Àmbit metropolità
Camp de Tarragona
Comarques centrals
Resta de l’Estat
Comarques gironines
Àmbit de Ponent
Terres de l'Ebre
Estranger
Àmbit de l’Alt Pirineu

13.837
1.357
218
148
62
44
27
27
19

4.030
904
67
*
8
11
5
*
3

17.867
2.261
285
148
70
55
32
27
22

Total general

15.739

5.028

20.767

Àmbits territorials

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

En aquesta mateixa taula queda palesa la importància de l’àmbit metropolità: el 86 %
dels desplaçaments intercomarcals totals del Garraf (17.867 desplaçaments diaris)
tenen com a origen o destinació aquest àmbit territorial. Més concretament, el 88 %
dels residents al Garraf que es desplacen fora de la comarca per motius obligats ho fan
a l’àmbit metropolità i el 80 % dels residents de fora de la comarca que s’hi desplacen
també provenen d’aquest àmbit.
Al marge de l’àmbit metropolità, el Camp de Tarragona és l’altre àmbit territorial que
concentra més desplaçaments en la mobilitat intercomarcal, amb un total de 2.261
desplaçaments diaris, que representen gairebé l’11 % dels desplaçaments externs del
Garraf.
Les relacions més significatives en l’àmbit comarcal es resumeixen a la taula de la
pàgina següent, on s’observa que més de la meitat dels desplaçaments intercomarcals
(54 %) tenen com a origen o destinació la comarca del Barcelonès. Així mateix, també
destaquen les relacions existents amb el Baix Llobregat i l’Alt Penedès, que representen,
respectivament, el 16 % i l’11 % dels desplaçaments intercomarcals, però són menys
significatives que les del Barcelonès.
Cal destacar que el desequilibri que s’observa entre els desplaçaments generats i
atrets cap al Garraf i des del Garraf indica la funció residencial que té la comarca
respecte de, principalment, l’àrea metropolitana de Barcelona.
A la figura 40 es mostren gràficament les destinacions principals dels desplaçaments
generats al Garraf cap a altres comarques catalanes. S’observa que el Barcelonès és
la destinació principal, amb el 59 % dels desplaçaments generats a la comarca; a més
distància hi ha els desplaçaments cap a les comarques veïnes del Baix Llobregat i l’Alt
Penedès, cap on s’adrecen el 13 % i l’11 % de la mobilitat intercomarcal generada al
Garraf.
* Informació no inclosa a l’EMO del 2001, ja que només es disposa d’informació dels residents a Catalunya.
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 Distribució de la mobilitat obligada intercomarcal segons les comarques

Comarca

Origen Garraf

Destinació Garraf

Total desplaçaments
(1r desplaçament/
dia feiner)

9.289
2.076
1.726
852
550
374
156
716

1.912
1.158
595
737
159
116
117
234

11.201
3.234
2.321
1.589
709
490
273
950

15.739

5.028

20.767

Barcelonès
Baix Llobregat
Alt Penedès
Baix Penedès
Vallès Occidental
Tarragonès
Vallès Oriental
Resta de comarques
Total general

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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 Figura 40. Principals relacions de mobilitat intercomarcal amb origen al
Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Quant a la mobilitat provinent d’altres comarques que atrau el Garraf, a la Figura 41 es
presenten les intensitats dels fluxos principals. El Barcelonès és la comarca que
genera més desplaçaments cap al Garraf, que en total representen un 38 % de la
mobilitat atreta a la comarca; menys significatius, però també destacats, són els
desplaçaments amb origen al Baix Llobregat, al Baix Penedès i a l’Alt Penedès (que
representen, respectivament, el 23 %, el 15 % i el 12 % de la mobilitat atreta a la
comarca).
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 Figura 41. Principals relacions de mobilitat intercomarcal amb destinació
al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Si s’analitza la mobilitat intercomarcal prenent com a referència els municipis de la
comarca, a la Figura 42 s’observa que la capital comarcal concentra pràcticament la
meitat (46 %) dels desplaçaments externs, seguits a bastant més distància de Sitges i
Sant Pere de Ribes, que en concentren, respectivament, el 26 % i el 17 %.
En comparar les dades de mobilitat intracomarcal amb les intercomarcals, destaca el fet
que Sitges i Sant Pere de Ribes presenten comportaments de mobilitat oposats. Així,
mentre que en el cas de la mobilitat intracomarcal, Sant Pere de Ribes concentra més
desplaçaments que Sitges (5.270 enfront de 3.326, tenint en compte tant els atrets com
els generats a la comarca i sense incloure-hi els desplaçaments urbans), en el cas dels
desplaçaments intercomarcals Sitges en concentra més que Sant Pere de Ribes (5.334
enfront de 3.439, tenint en compte tant els atrets com els generats a la comarca).

Canyelles 2%

Olivella 1%

Cubelles 8%

Sant Pere de Ribes 17%
Vilanova i la Geltrú 46%

Sitges 26%

 Figura 42. Distribució de la mobilitat obligada intercomarcal per zones
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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D’altra banda, els desplaçaments externs de Cubelles i dels municipis d’interior
(Canyelles i Olivella) representen una part relativament petita de la mobilitat exterior, ja
que entre tots tres només concentren el 12 % de la mobilitat intercomarcal.
Tal com s’ha comentat anteriorment, pel que fa a la mobilitat intercomarcal, el Garraf és
una comarca clarament generadora de desplaçaments. Tots els pobles de la comarca
tenen un comportament anàleg al comarcal, ja que tots generen més desplaçaments
dels que atrauen, tal com es presenta a la Figura 43.
Vilanova i la Geltrú és el municipi on la diferència entre els desplaçaments generats cap
a altres comarques i els atrets des d’altres comarques és més àmplia, ja que genera
3.711 desplaçaments més dels que atrau; Sant Pere de Ribes i Sitges presenten valors
inferiors però similars entre ells (2.678 i 2.685, respectivament). En valors relatius, el
cas més extrem és el d’Olivella, que genera 15 vegades més desplaçaments dels que
atrau (en aquest cas, però, es tracta de fluxos de mobilitat molt més dèbils que els
anteriors, ja que el municipi genera 270 desplaçaments i només n’atrau 18). Gràficament,
aquestes dades es presenten a la figura següent.
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 Figura 43. Distribució de la mobilitat obligada intercomarcal per
municipis segons el tipus de flux
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Pel que fa a la generació de desplaçaments, Vilanova i la Geltrú concentra el 42 % de
la mobilitat intercomarcal generada a la comarca, que representa 6.647 desplaçaments
diaris per motius obligats. Si, a més, també es tenen en compte els generats a Sitges
i a Sant Pere de Ribes (4.006 i 3.062, respectivament), s’observa que gairebé 9 de
cada 10 desplaçaments generats cap a altres comarques s’originen en l’àmbit territorial
definit per aquests tres municipis. Crida l’atenció que, en la mobilitat intracomarcal
(vegeu la figura 34), també són aquests tres municipis els que concentren 9 de cada
10 desplaçaments efectuats dins de la comarca (tant atrets com generats).
En relació amb la mobilitat que atrau la comarca, la distribució territorial per municipis
és més heterogènia que la dels desplaçaments intercomarcals generats. En aquest cas,
gairebé el 90 % dels 5.028 desplaçaments diaris per motius obligats que provenen de
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fora de la comarca es dirigeixen cap a Vilanova i la Geltrú o cap a Sitges; la capital
comarcal és el pol d’atracció principal (amb un 58 % del total dels desplaçaments
atrets) mentre que Sitges n’atreu un 24 %. Cal comentar que la capacitat d’atracció de
la capital comarcal està molt relacionada amb el fet que la meitat (48 %) de les
empreses de la comarca es troben implantades en aquesta ciutat.
D’altra banda, la capacitat d’atracció de l’interior de la comarca és pràcticament
insignificant: menys de l’1 % dels desplaçaments de fora de la comarca es dirigeixen
cap a Canyelles o cap a Olivella. Cal tenir en compte que es tracta de municipis amb
molt pocs habitants on, a més, la implantació empresarial no arriba al 2 % comarcal.
Pel que fa a les relacions de mobilitat preferents dels desplaçaments intercomarcals,
tant dels generats cap a la resta de comarques com dels atrets, s’observen diferències
notables entre els municipis de la comarca.
Quant a les destinacions (vegeu la figura 44), a l’apartat anterior s’ha comentat que la
comarca amb més poder d’atracció de mobilitat intercomarcal provinent del Garraf és
el Barcelonès, cap on es dirigeixen 6 de cada 10 dels desplaçaments generats. En el
cas de Sitges, aquest percentatge és molt més alt, ja que el Barcelonès és la comarca
de destinació del 74 % de la mobilitat generada al municipi; a Sant Pere de Ribes i a
Vilanova i la Geltrú, tot i que aquest també és el flux principal, la intensitat no és tant
elevada (representa, respectivament, el 57 % i el 54 % dels desplaçaments generats en
aquests municipis).
D’altra banda, es detecten diferències territorials pel que fa a les segones destinacions
més importants d’aquests tres municipis. En el cas de Sant Pere de Ribes i Sitges, al
voltant d’un 15 % dels desplaçaments generats en l’àmbit municipal tenen com a
destinació el Baix Llobregat, mentre que en el cas de Vilanova i la Geltrú aquest
percentatge és del 10 %. La capital comarcal, en canvi, genera més desplaçaments
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 Figura 44. Principals destinacions comarcals de mobilitat obligada dels
municipis del Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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cap a l’Alt Penedès (15 %), una destinació molt menys freqüent dels desplaçaments
generats a Sitges (només un 4 %).
Per als municipis de l’interior de la comarca, i a diferència del que succeeix als
municipis costaners i a Sant Pere de Ribes, l’Alt Penedès també és una destinació
principal, ja que en cada cas concentra al voltant d’un 30 % dels desplaçaments que
s’hi generen. Aquestes relacions s’entenen si es té en compte que la configuració de la
xarxa viària permet que des dels municipis d’interior s’accedeixi més ràpidament a l’Alt
Penedès que no pas a la resta de comarques veïnes. Tot i així, en el cas d’Olivella
també destaquen els desplaçaments cap al Baix Llobregat (27 %).
Respecte a la mobilitat que atrauen els municipis del Garraf, a la figura 45 es
representen les relacions principals. El Barcelonès és l’origen principal en l’àmbit
comarcal (representa el 38 % dels viatges atrets per la comarca) i en l’àmbit municipal
també ho és en tots els casos (representa al voltant d’un 40 % dels desplaçaments
atrets) excepte en el cas de Cubelles i Olivella.
En aquests darrers municipis, i per una qüestió de proximitat geogràfica, el flux principal
prové del Penedès: del Baix Penedès en el cas de Cubelles (el 40 % dels viatges atrets)
i de l’Alt Penedès en el d’Olivella (56 %). En el cas de Canyelles, i també per una
qüestió de proximitat geogràfica, el pes relatiu dels desplaçaments amb origen a l’Alt
Penedès també és força significatiu (31 %), tot i que la majoria dels desplaçaments
atrets pel municipi no provenen d’aquesta comarca.
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 Figura 45. Principals relacions de mobilitat intercomarcal amb destinació
als municipis del Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Per analitzar el grau de dispersió o concentració de la mobilitat intercomarcal en l’àmbit
municipal s’ha elaborat la figura 46, en la qual s’analitzen conjuntament tant els desplaçaments atrets com els generats. A continuació se’n descriuen les característiques
principals:
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䡲 Barcelona concentra pràcticament la meitat dels desplaçaments obligats per
motius de feina i estudis; concretament, el nombre de primers desplaçaments del
dia que es produeixen en relació amb Barcelona és de 10.079 (8.862 amb origen
al Garraf i 1.397 amb destinació cap aquesta comarca).
䡲 Hi ha un segon grup de poblacions, més nombrós però amb menys desplaçaments
(entre 500 i 1.500 desplaçaments diaris). En conjunt són cinc municipis i sumen el
19 % dels desplaçaments per mobilitat obligada. En aquest grup destaca Vilafranca
del Penedès amb 1.424 desplaçaments (1.125 de generats des del Garraf i 255
d’atrets); la resta, es produeixen al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Baix Penedès,
les comarques que geogràficament són més properes al Garraf.
䡲 Hi ha un tercer grup de 16 municipis, més dispersos en el territori que els del grup
anterior, que també concentra al voltant del 19 % dels desplaçaments intercomarcals. Entre ells destaquen Cunit i dos capitals de comarca, el Vendrell i
Tarragona.
䡲 Finalment, el quart grup està format per 336 municipis amb un pes de desplaçaments que no arriba al 14 % del total, la qual cosa suposa que el nombre de
primers desplaçaments del dia per mobilitat obligada de cadascuna d’aquestes
poblacions en relació amb el Garraf no arriba al centenar.

 Figura 46. Principals relacions de mobilitat intercomarcal en l’àmbit
municipal
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

Repartiment modal de la mobilitat intercomarcal
En el repartiment modal de la mobilitat intercomarcal del Garraf, representat
gràficament a la Figura 47, destaca el fet que el transport públic és el mitjà més utilitzat
per desplaçar-se fins a o des de la resta de comarques catalanes. En concret, el
transport públic s’utilitza en gairebé la meitat dels viatges efectuats (50,6 %), mentre
que la quota dels vehicles privats és lleugerament inferior (48,6 %).
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Altres mitjans 0,4%

A peu 0,4%

Transport privat
motoritzat 48,6%
Transport
públic 50,6%

 Figura 47. Distribució modal de la mobilitat obligada intercomarcal
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

La distribució modal de les principals relacions de mobilitat obligada intercomarcal del
Garraf es representa a la Figura 48, en la qual es distingeix la distribució dels viatges
per mitjans de transport per a cadascuna de les relacions de mobilitat externes més
significatives de la comarca.
El major ús del transport públic té lloc en la relació amb el Barcelonès i el Tarragonès;
en tots dos casos, les quotes d’aquest mitjà de transport (67 % i 54 %, respectivament)
superen les del vehicle privat (33 % i 46 %, respectivament). En aquestes relacions
intercomarcals, el servei de Renfe és, amb diferència, el mitjà de transport públic que
s’utilitza més (aproximadament en un 50 % del total de viatges efectuats); l’autobús, en
canvi, només absorbeix al voltant del 6 % dels viatges.
En els viatges amb origen o destinació a la resta de comarques, i a diferència del que
succeeix a les esmentades anteriorment, el vehicle privat és el mitjà de transport que
s’utilitza amb més freqüència (com a mínim en un 75 % dels viatges); en el cas de
l’Anoia aquest percentatge arriba al 87 %. Aquesta situació es deu al fet que tant el
nivell d’oferta com la freqüència dels serveis de transport públic que connecten el Baix
Llobregat amb el Garraf i el Barcelonès són molt superiors als dels que connecten el
Baix Llobregat amb la resta de comarques.
Característiques principals de la mobilitat obligada intercomarcal al Garraf:
䡲 La comarca genera més mobilitat externa (15.739 desplaçaments diaris) que no
pas n’atrau (5.028 desplaçaments diaris).
䡲 En l’àmbit territorial, les relacions de mobilitat més intenses es donen amb la regió
metropolitana de Barcelona (86 % del total), seguides, a molta distància, per les
del Tarragonès (11 %).
䡲 Els fluxos de la mobilitat intercomarcal mostren la funció residencial de la
comarca, respecte, principalment, de l’àrea metropolitana.
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 Figura 48. Distribució modal de les principals relacions de mobilitat
obligada intercomarcal (viatges generats i atrets)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)

䡲 La capital comarcal concentra la major part de la mobilitat intercomarcal i hi tenen
origen o destinació el 46 % dels desplaçaments intercomarcals; en concret,
Vilanova i la Geltrú genera el 42 % dels desplaçaments amb origen a la comarca
i n’atrau el 58 % dels que s’hi dirigeixen.

2.1.4. Evolució de la mobilitat laboral (1991-2001)
Tal com s’ha explicat en el primer capítol d’aquest informe territorial, el Garraf ha estat
una comarca que els darrers anys ha viscut un procés important de transformació
en la utilització del territori: les pautes residencials i les dimensions dels municipis han
canviat i l’accessibilitat ha millorat, bàsicament gràcies a la millora de les infraestructures viàries.
En aquest apartat es descriuen els canvis en les pautes de la mobilitat laboral del Garraf
en el període 1991-2001, tenint en compte que les transformacions que s’han produït
en la utilització del territori poden ser una de les causes que expliquin l’evolució de la
mobilitat laboral a la comarca al llarg d’aquests 10 anys.2
Evolució del nombre de desplaçaments
A la comarca, les dades de mobilitat laboral del període 1991-2001 indiquen un
augment del nombre de desplaçaments i de la distància recorreguda. En concret, aquest
augment equival a 22.834 desplaçaments diaris, la qual cosa representa que l’any 2001
es van fer un 77,1 % més de desplaçaments que el 1991 per motius de feina. Aquest
2

S’analitza l’evolució de la mobilitat laboral (el component més important de la mobilitat obligada), atès que les diferències
en el disseny mostral de l’EMO de l’any 2001 respecte del dels anys anteriors provoquen que les xifres corresponents a
la mobilitat per motiu d’estudis no siguin comparables a les enquestes dels anys anteriors.
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 Evolució de la mobilitat obligada per motius de feina (1991-2001)

Garraf

Província de Barcelona

1991
1996
2001

29.626
35.886
52.460

2.035.182
2.020.132
2.139.905

Variació 1991-2001

77,1%

5,1%

Font: IDESCAT

increment és notablement superior al que es va enregistrar durant el mateix període en
el conjunt de la província de Barcelona (5,1 %).
Per tal de tenir un element de referència a l’hora d’avaluar el creixement de la mobilitat
laboral, cal destacar l’evolució de les dades de població, que indiquen un creixement
del nombre d’habitants del 39,3 % en aquests 10 anys.
Evolució del nombre de desplaçaments segons el tipus de flux
Quant a la tipologia d’aquests desplaçaments, tal com es mostra a la taula següent,
els desplaçaments interurbans han estat els que han augmentat més. La dada més
destacable correspon a la dels desplaçaments amb origen a la comarca, que han
augmentat un 251 %. En canvi, els desplaçaments urbans s’han incrementat un percentatge força inferior (33 %).
Per tant, en aquest període ha augmentat el nombre de residents a la comarca, però
encara ha crescut més el de residents que es desplacen diàriament cap a una altra
comarca per anar a treballar. Aquest increment de mobilitat s’ha produït paral·lelament
a una millora de l’accessibilitat de la comarca, que s’ha centrat bàsicament en la millora
de les infraestructures i que ha permès que la distància real hagi disminuït, tot i que hi
ha una llunyania física.
 Evolució de la mobilitat obligada per motius de feina i tipus de flux (1991-2001)

Urbans
Interurbans intracomarcals
Externs origen Garraf
Externs destinació Garraf
Total generats
Total atrets
Diferència atrets/generats

Font: IDESCAT
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1991

1996

2001

Variació
1991-2001 (%)

17.809
4.543
4.861
2.413
27.213
24.765
–2.448

17.585
5.896
9.403
3.002
32.884
26.483
–6.401

23.643
7.840
17.042
3.935
48.525
35.418
–13.107

32,8
72,6
250,6
63,1
78,3
43,0
435,4
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D’altra banda, el desequilibri que hi havia l’any 1991 entre els desplaçaments atrets i
els generats a la comarca ha tendit a accentuar-se, fet que denota que el Garraf s’ha
convertit en una comarca bàsicament residencial. Així doncs, el procés de transformació
territorial descrit anteriorment ha tendit a augmentar el grau d’especialització funcional
d’aquest territori i ha implicat que la població i l’activitat hagin seguit pautes de localització diferents.
Pel que fa a la destinació dels desplaçaments intercomarcals generats, l’any 2001 el
Barcelonès continuava sent la comarca que rebia més desplaçaments laborals dels
habitants de la comarca del Garraf. Tot i així, en 10 anys el seu pes relatiu s’ha reduït,
ja que ha passat d’un 57,8 % del total de desplaçaments generats a la comarca a un
44,3 %. Aquesta tendència negativa es repeteix en moltes altres comarques (excepte
al Baix Llobregat i l’Alt Penedès), ja que, en relació amb les dades del 1991, les del
2001 inclouen una categoria nova (a diferents municipis), la qual cosa fa baixar els
nombres relatius de cadascuna.
Bàsicament, els desplaçaments es dirigeixen a quatre comarques (Barcelonès, Baix
Llobregat, Alt Penedès i Baix Penedès), que es mantenen al llarg del període analitzat.
L’any 2001, el 71,3 % dels desplaçaments generats al Garraf van tenir com a destinació
una d’aquestes quatre comarques, mentre que el 1991 aquest percentatge va ser del
87,9 %. Tal com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta dada mostra que l’augment de
mobilitat ha estat associat a un increment del nombre de destinacions.
Entre aquestes quatre comarques, la del Barcelonès és la que ha experimentat un
increment més gran del nombre de desplaçaments que provenen del Garraf en el
període analitzat, amb un increment de 4.730 desplaçaments; l’augment relatiu més
important l’ha experimentat el Baix Llobregat amb un creixement del 271,9 %, que
representa un increment de 1.498 desplaçaments.
A la taula següent es representa l’evolució del nombre de desplaçaments de la comarca
del Garraf cap a altres comarques en el període 1991-2001.
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 Evolució de la mobilitat laboral intercomarcal dels desplaçaments amb origen
al Garraf (1991-2001)

1991

%

Barcelonès
Baix Llobregat
Alt Penedès
Baix Penedès
Vallès Occidental
Tarragonès
Vallès Oriental
Baix Camp
Anoia
Bages
Osona
Maresme
Conca de Barberà
Alt Camp
Selva
Gironès
Segrià
Ripollès
Baix Ebre
Baix Empordà
Resta de Catalunya
Fora de Catalunya

2.812
551
476
435
151
96
51
32
20
16
16
15
11
9
9
8
8
7
5
4
20
109

57,8
11,3
9,8
8,9
3,1
2,0
1,0
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
2,2

Total

4.861

100,0

Comarca

Comarca
Barcelonès
Baix Llobregat
Alt Penedès
Baix Penedès
Vallès Occidental
Tarragonès
Vallès Oriental
Anoia
Osona
Bages
Baix Camp
Maresme
Alt Camp
Segrià
Gironès
Alt Empordà
Baix Ebre
Cerdanya
Selva
Segarra
Resta de Catalunya
Fora de Catalunya
Desplaçaments a diversos municipis

2001

%

7.546
2.049
1.711
847
459
223
163
72
68
55
49
43
36
17
15
11
11
10
10
9
48
506
3.084
17.042

44,3
12,0
10,0
5,0
2,7
1,3
1,0
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
3,0
18,1
100,0

Font: IDESCAT

Pel que fa a l’evolució dels desplaçaments amb destinació al Garraf en el període 19912001, aquests han augmentat un 63,1 % (han passat de 2.413 a 3.935). En 10 anys,
la comarca del Barcelonès s’ha mantingut com a procedència principal dels
desplaçaments laborals amb destinació al Garraf; a més, el pes relatiu en el total dels
desplaçaments atrets per la comarca s’ha mantingut pràcticament estable (ha passat
del 35,6 % el 1991 al 35,9 % el 2001).
Tant el 1991 com el 2001, els desplaçaments que es dirigeixen al Garraf provenen
principalment de quatre comarques (Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Baix
Penedès). En 10 anys, el seu pes relatiu en el conjunt de desplaçaments amb
destinació al Garraf ha augmentat: el 1991, el 80,5 % dels desplaçaments que es
dirigien al Garraf provenien d’una d’aquestes quatre comarques, mentre que el 2001
aquest percentatge era del 86 %.
Anàlogament al que succeeix amb els desplaçaments amb origen al Garraf, entre
aquestes quatre comarques, el Barcelonès és la que, en el període analitzat, ha
experimentat l’augment més important del nombre de desplaçaments al Garraf, amb un
increment de 552 desplaçaments; l’augment relatiu més important l’ha experimentat el
Baix Penedès amb un creixement del 113 %.
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A la taula següent es representa l’evolució del nombre de desplaçaments de la comarca
del Garraf cap a altres comarques en el període 1991-2001.
 Evolució de la mobilitat laboral intercomarcal dels desplaçaments amb
destinació al Garraf (1991-2001)

Comarca
Barcelonès
Baix Llobregat
Baix Penedès
Alt Penedès
Vallès Occidental
Tarragonès
Segrià
Berguedà
Anoia
Baix Camp
Baix Ebre
Vallès Oriental
Bages
Maresme
Osona
Alt Camp
Montsià
Alt Empordà
Noguera
Ribera d'Ebre
Resta de Catalunya
Total

1991

%

859
536
299
248
108
85
33
27
24
24
20
20
19
15
13
8
8
6
6
6
49
2.413

35,6
22,2
12,4
10,3
4,5
3,5
1,4
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
2,0
100

Comarca
Barcelonès
Baix Llobregat
Baix Penedès
Alt Penedès
Vallès Occidental
Tarragonès
Maresme
Vallès Oriental
Anoia
Baix Camp
Bages
Segrià
Berguedà
Osona
Alt Camp
Montsià
Noguera
Gironès
Baix Ebre
Pallars Jussà
Resta de Catalunya

2001

%

1.411
841
637
495
132
85
66
61
30
30
20
16
11
11
10
10
8
7
6
6
42
3.935

35,9
21,4
16,2
12,6
3,4
2,2
1,7
1,6
0,8
0,8
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1,1
100

Font: IDESCAT

Cal destacar que el Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Baix Penedès
apareixen com a comarques capdavanteres tant pel que fa a l’origen com a la
destinació dels desplaçaments laborals. Per tant, es pot afirmar que hi ha una forta
interrelació entre el Garraf i aquestes quatre comarques i que aquesta relació s’ha
mantingut i, fins i tot, s’ha enfortit en el període 1991-2001.
Evolució dels llocs de treball localitzats i de la població ocupada resident
L’anàlisi de la mobilitat laboral relaciona els llocs de treball i els de residència, alhora
que permet determinar els municipis on es concentra l’ocupació (llocs de treball
localitzats, LTL) i els municipis que són emissors de població ocupada resident (POR) i
que, per tant, tenen una funció principalment residencial.
En concret, entre el 1991 i el 2001, la POR del Garraf ha augmentat 21.312 persones,
cosa que implica un increment del 78,3 %; en canvi, el percentatge de gent que viu i
treballa a la comarca s’ha reduït notablement en el mateix període, ja que ha passat del
82,1 % el 1991 al 64,9 % el 2001 (en total, 9.131 residents menys). Aquesta tendència
ha implicat, consegüentment, un augment del percentatge de residents al Garraf que
es desplacen diàriament a fora de la comarca per anar a treballar (s’ha passat del
21,7 % l’any 1991 al 54,1 % el 2001).
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Pel que fa als LTL a la comarca del Garraf, que són els que generen desplaçaments interns
i també des d’altres comarques, en el període 1991-2001 s’han incrementat en 10.653
llocs, el 85,7 % dels quals han estat ocupats per gent de la comarca i el 14,3 % restant
per gent de fora. Del total de LTL a la comarca, el 2001 el 88,9 % eren ocupats per gent
de la comarca, mentre que el 1991 aquest percentatge era lleugerament superior (90,3 %).
En conjunt, doncs, en el període analitzat la comarca ha adquirit una funció
marcadament residencial, ja que la relació entre els LTL i la POR ha estat favorable a
aquesta darrera, que va ha passat de 2.448 persones el 1991 a 13.107 el 2001.

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

 Figura 49. Evolució de la diferència entre llocs de treball localitzats (LTL) i
població ocupada resident (POR)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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A la Figura 49 s’observa que aquest procés ha afectat tots els municipis de la comarca,
ja que a tots s’ha accentuat el desequilibri entre la POR i els LTL. L’any 2001 tots es
caracteritzen per ser emissors de POR.
D’altra banda, l’anàlisi de la mobilitat laboral mitjançant la POR i els LTL també es
pot fer utilitzant dos indicadors, les taxes d’autocontenció i autosuficiència, que es
defineixen de la manera següent:
䡲 Autocontenció: correspon al percentatge de població ocupada resident en un
municipi que treballa al mateix municipi; per tant, es pot entendre com la
capacitat d’una zona per retenir al seu interior la població ocupada.
䡲 Autosuficiència: mesura quin percentatge dels llocs de treball localitzats d’un
municipi és cobert per població resident al mateix municipi; indica la capacitat
d’una zona per ocupar els llocs de treball amb la població que hi resideix.
Aquests dos indicadors tenen una relació directa amb l’equilibri o el desequilibri existent
entre els llocs de treball i la població ocupada resident que s’ha comentat anteriorment.
La taula que s’adjunta a continuació mostra com durant el període 1991-2001 la comarca
del Garraf ha perdut capacitat per retenir la població ocupada resident, ja que s’ha produït
un decreixement tant de la taxa d’autocontenció com de la d’autosuficiència.
Aquest procés, tal com s’ha vist a l’apartat anterior, ha provocat un increment de la
mobilitat per motius laborals, ja que l’entrada i la sortida de treballadors de la comarca
ha esdevingut més permeable, fet que ha repercutit en un augment de les distàncies
recorregudes.
 Evolució de les taxes d’autocontenció i d’autosuficiència (1991-2001)

Any
1991
1996
2001

POR

LTL

(%) Taxa
d’autocontenció

(%) Taxa
d’autosuficiència

27.213
32.884
48.525

24.765
26.483
35.418

82,1
71,4
64,9

90,3
88,7
88,9

Font: IDESCAT

Les taxes d’autocontenció en l’àmbit municipal dels anys 1991 i 2001 es presenten a
la figura 50. A excepció d’Olivella, la caiguda d’aquest indicador ha estat generalitzada
i Canyelles ha estat el municipi més afectat (la taxa passa del 47,3 % el 1991 al 23 %
el 2001).
Aquest fet es pot associar, en part, al creixement de població que han experimentat
aquests municipis en aquest període (vegeu el capítol 1 d’aquest informe), que no ha anat
acompanyat d’un increment dels llocs de treball localitzats i que, per tant, ha provocat un
increment de la mobilitat laboral, és a dir, un descens de la taxa d’autocontenció.
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Pel que fa a les dades del 2001, a quatre dels sis municipis de la comarca la taxa
d’autocontenció se situa entre el 25 % i el 45 %, percentatges que denoten que
aquests municipis són bàsicament emissors de població ocupada que s’ha de
desplaçar a altres municipis de la comarca o bé a altres comarques per anar a treballar.
En canvi, Vilanova i la Geltrú i Sitges són els municipis que es caracteritzen per tenir
més llocs de treball en relació amb la seva població ocupada resident (tenen les taxes
d’autocontenció més elevades de la comarca) i, per tant, tenen més capacitat per
retenir la seva força de treball.

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

 Figura 50. Taxa d’autocontenció per municipis (1991 i 2001)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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La taxa d’autosuficiència, igual que la d’autocontenció, també ha tendit a disminuir en
aquests 10 anys i ha passat del 90,3 % al 88,9 %. Per tant, la capacitat de la comarca
per ocupar els llocs de treball amb la població resident ha disminuït, fet que també
implica el desplaçament obligat de la població cap a altres comarques.
En l’àmbit municipal, les davallades més accentuades s’han registrat a Sitges i Vilanova
i la Geltrú (9,6 i 5,8 punts, respectivament). En el cas de Sitges, dels 3.042 nous llocs
de treball creats entre el 1991 i el 2001, només un 38 % han estat coberts per residents
al municipi. D’altra banda, els municipis d’interior (Canyelles, Olivella i Sant Pere de Ribes)

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

Olivella

Canyelles

Sant Pere de Ribes
Sitges

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

 Figura 51. Taxa d’autosuficiència per municipis (1991 i 2001)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMO del 2001 (IDESCAT)
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han estat els que han demostrat més capacitat de retenció de la seva població resident
en el període analitzat, ja que han registrat un increment positiu de la taxa d’autosuficiència.
L’any 2001, la taxa d’autosuficiència més alta correspon a Olivella (88,6 %); es tracta
d’un municipi petit de difícil accessibilitat que té un mercat de treball reduït que queda
bàsicament cobert per residents del mateix municipi. En canvi, Sitges i Canyelles tenen
les taxes d’autosuficiència més baixes (54,2 % i 55,5 %, respectivament); aquests dos
municipis tenen mercats de treball atractius per a residents de fora la comarca i, per
tant, presenten un grau important d’obertura vers l’exterior.
Evolució en la distribució modal dels desplaçaments
D’altra banda, pel que fa a l’evolució del repartiment modal dels desplaçaments, en 10
anys la quota del transport privat ha augmentat clarament respecte de la resta de
mitjans.
 Evolució del repartiment modal dels desplaçaments per motius de feina (1991-2001)

1991
1996
2001
Variació 1991-2001

Privat

Col·lectiu

Altres

31.102
21.706
15.254
143,2%

7.923
5.832
4.736
67,3%

7.435
8.348
9.636
–22,8%

Font: IDESCAT

Diversos factors han afavorit aquest canvi en la distribució modal del desplaçaments:
䡲 L’allargament de les distàncies recorregudes ha propiciat l’augment del transport
mecànic.
䡲 Les diferents pautes de localització que han seguit els nous desenvolupaments
residencials i d’activitat productiva han donat com a resultat l’increment de les
distàncies que s’han de recórrer entre el lloc de residència i el de treball.
䡲 La posada en servei del tram inicial de la C-32 (Castelldefels-Sitges) l’any 1992
va fer augmentar l’ús del vehicle privat per sobre de l’ús del transport públic, tot
i les millores efectuades en els diferents tipus de transport públic que donen
servei a la comarca (especialment pel que fa a la freqüència).
䡲 A més, la manca d’accessibilitat amb transport públic a molts dels nous
desenvolupaments residencials (en especial als que tenen una densitat més baixa
desenvolupats als municipis d’interior de Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles)
ha potenciat l’ús del transport privat enfront del públic.
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2.2. Anàlisi de la mobilitat quotidiana
L’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ), duta a terme per l’Autoritat Metropolitana del
Transport als residents de quatre anys o més a l’àmbit ATM,3 no només se centra en
els viatges motivats pel desplaçament al lloc de treball o d’estudi que recull l’EMO, sinó
que pretén reflectir tots els viatges que es fan de manera habitual durant la setmana,
incloent, per tant, els que es fan per motius personals o d’oci (compres, visites,
acompanyament de familiars i altres), i la mobilitat per tornar a casa també s’inclou com
a mobilitat no obligada.
En relació amb la mobilitat obligada, es pot dir que l’EMO proporciona informació més
fiable que l’EMQ, ja que tant la mostra com l’enquesta és molt més àmplia que la de
l’EMQ. És per aquest motiu que s’ha analitzat detalladament la mobilitat obligada
comarcal a l’apartat anterior d’aquest capítol.
A continuació s’analitzen les dades de l’EMQ del 2006 amb l’objectiu de descriure,
d’una banda, la mobilitat comarcal total i, de l’altra, la mobilitat no obligada en l’àmbit
comarcal.
Cal destacar que des de finals del mes de juny del 2008 es poden consultar els primers
resultats de l’EMQ del 2006, que per primera vegada s’ha estès a totes les
demarcacions del territori català. En aquests moments, les dades accessibles no
permeten una anàlisi detallada de la mobilitat quotidiana en l’àmbit comarcal, és per
aquest motiu que en aquest capítol s’ha fet una estimació a partir de les dades de
l’EMQ del 2001 i les tendències que es poden observar en les dades de l’EMQ del 2006
que s’han publicat fins ara.

2.2.1. Mobilitat comarcal total
Al llarg de la setmana es fan 3.162.757 desplaçaments amb origen i/o destinació al
Garraf. La mitjana de desplaçaments setmanals d’un resident del Garraf és de 12,98,
que en l’àmbit comarcal representa la mobilitat més elevada de tota l’RMB.
 Distribució dels desplaçaments quotidians setmanals per comarca de residència

Comarca
Garraf
Barcelonès
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Maresme
Vallès Oriental
Alt Penedes
Total

Total desplaçaments

%

Mitjana per habitant

3.162.757
52.790.705
19.617.339
17.846.364
9.831.814
9.012.046
2.409.994

2,76
46,04
17,11
15,56
8,57
7,86
2,10

24,95
24,58
24,68
24,43
25,20
25,53
26,20

114.671.019

100,00

25,08

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

3

Inclou l’àmbit de les set comarques de l’RMB ampliat fins als límits dels servei de rodalies de RENFE.
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Fluxos de la mobilitat comarcal total
Si s’analitzen aquests desplaçaments en funció de la localització dels orígens i les
destinacions (vegeu la figura 52) ens trobem amb una mobilitat que presenta les
característiques següents:
䡲 Els viatges que tenen com a origen i destinació la pròpia comarca (2.365.761)
són notablement superiors als que es fan en relació amb l’exterior de la comarca
(796.991).
䡲 La comarca genera molts més viatges (88,8 %) que no pas n’atrau (11,2 %).
䡲 El grau d’autocontenció que presenta la comarca (74,8 %) és el segon més alt de
les comarques de l’RMB, després del Barcelonès (77,3 %).

2.500.000

34.789

2.000.000

1.500.000
2.330.972
1.000.000
320.339
500.000
476.652
0
Desplaçaments interns

Desplaçaments externs

Residents al Garraf

Residents a altres comarques

 Figura 52. Distribució dels desplaçaments setmanals quotidians segons
el tipus de flux al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

 Distribucio dels desplaçaments quotidians setmanals externs per comarca

Comarca

Total desplaçaments

%

Barcelonès
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Maresme
Vallès Oriental
Alt Penedes
Fora RMB

318.212
29.363
144.076
5.343
14.528
92.914
192.555

39,93
3,68
18,08
0,67
1,82
11,66
24,16

Total

796.991

100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM
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䡲 Pel que fa als desplaçaments amb origen o destinació a altres comarques,
aquests representen un 25,2 % del total de desplaçaments. La relació
intercomarcal principal es produeix amb el Barcelonès, amb un total de 318.212
desplaçaments setmanals (40 % del total). A part del Barcelonès, l’àmbit de fora
de l’RMB i el Baix Llobregat són els àmbits geogràfics amb més capacitat
d’atracció i generació de desplaçaments (amb un 24 % i un 18 % del total,
respectivament). Les relacions exteriors amb la resta de comarques de l’RMB són
menys importants.
Repartiment modal de la mobilitat quotidiana comarcal total
La mobilitat al Garraf en funció dels diferents mitjans de transport utilitzats presenta les
característiques següents:
䡲 Pràcticament la meitat dels desplaçaments dels residents a la comarca es fan a
peu, la qual cosa representa una quota del 40 %, la més alta de l’RMB.
䡲 Pel que fa l’ús del vehicle privat, aquest mitjà de transport absorbeix prop de la
meitat dels desplaçaments setmanals (51 %).
䡲 Cal destacar que l’ús del transport públic a la comarca presenta la quota més
baixa dins de l’àmbit de l’RMB, amb només el 9 %.

Transport públic; 9%

No motoritzats 40,0%

Transport privat; 50,9%

 Figura 53. Distribució dels desplaçaments segons el mitjà de transport
principal
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

Les dades referents al transport públic mostren que el mitjà més utilitzat és el tren, que
s’utilitza en un 69 % dels desplaçaments fets en transport públic (aquesta és la quota
més elevada de les comarques de l’RMB). L’autobús regular ocupa la segona posició
amb una quota del 20 %.
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Altres 11,29%

Total autobús
19,69%
Total mitjans ferroviaris
69,03%

 Figura 54. Distribució modal del transport públic
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

Dels desplaçaments fets amb transport públic, la majoria (75 %) van cap a l’exterior de
la comarca, tal com s’observa a la figura següent. Aquesta dada mostra que en la
demanda de transport públic del Garraf tenen més importància els desplaçaments
externs; per contra, en el cas del transport privat tenen més importància els desplaçaments interns (64 %).

100%
90%
579.027

80%
70%
60%

213.938

50%
40%
1.032.166

30%
20%
10%

70.834

0%
Transport públic

Transport privat
Externs

Interns

 Figura 55. Autocontenció comarcal segons el mitjà de transport en els
desplaçaments quotidians
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

2.2.2. Mobilitat comarcal no obligada
El nombre de desplaçaments setmanals per mobilitat no obligada a la comarca (que
inclou tots els que no són per motiu obligat i els que no fan referència a la tornada a
casa) és de 1.020.697, que representen un 32,3 % dels desplaçaments quotidians
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totals. D’altra banda, la mobilitat obligada comarcal representa 595.905 desplaçaments.
Aquestes dades, corresponents a l’any 2006, mostren un predomini de la mobilitat no
obligada respecte de l’obligada. La mitjana de desplaçaments setmanals per motius no
obligats d’un resident del Garraf és d’1,15, que és la més elevada en el conjunt de les
comarques de l’RMB.
 Distribució dels desplaçaments setmanals quotidians no obligats per comarca
de residència

Total desplaçaments

%

Mitjana per habitant

Garraf
Barcelones
Valles Occidental
Baix Llobregat
Maresme
Vallès Oriental
Alt Penedès

Comarca

1.020.697
15.957.038
5.988.141
5.343.714
3.111.763
2.633.961
698.539

2,94
45,91
17,23
15,38
8,95
7,58
2,01

1,15
1,06
1,08
1,04
1,14
1,07
1,08

Total

34.753.853

100,00

1,09

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

Quant a la distribució d’aquesta mobilitat al llarg de la setmana, el 69 % dels
desplaçaments no obligats es fan en dies feiners i un 31 % es concentren en dissabtes
i festius.
Fluxos i motius de la mobilitat comarcal no obligada
Si s’analitzen aquests desplaçaments (vegeu la figura 56) en funció de la localització
dels orígens i les destinacions ens trobem amb una mobilitat que presenta les
característiques següents:
䡲 Els desplaçaments intracomarcals (82,9 % del total) tenen un pes relatiu molt més
alt que els intercomarcals (17,1 % del total).
䡲 El grau d’autocontenció, definit com el pes dels desplaçaments interns fets pels
residents a la comarca en relació amb el total de desplaçaments, és del 85,2 %,
el segon més alt de totes les comarques de l’RMB després del Barcelonès
(90,3 %). El grau d’autocontenció en dies feiners (86,4 %) és més alt que el que
s’enregistra en diumenges i festius (74,1 %).
Pel que fa als desplaçaments setmanals per mobilitat no obligada entre comarques,
representen un 18 % del total de desplaçaments. Els fluxos més intensos són amb el
Barcelonès i el Baix Llobregat (en conjunt representen el 62,4 % de la mobilitat
intercomarcal no obligada). En el cas del Barcelonès, la comarca és més generadora
(65 %); en el cas del Baix Llobregat, en canvi, la comarca té molta més capacitat
d’atraure (67 %) que no pas de generar mobilitat (33 %).
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1.000.000
17,221

500.000
869.277

73.979
108,320
0
Desplaçaments interns

Desplaçaments externs

Residents al Garraf

Residents a altres comarques

 Figura 56. Distribució dels desplaçaments setmanals quotidians per
motius no obligats segons el tipus de flux al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

 Distribució dels desplaçaments setmanals quotidians externs per mobilitat
no obligada per comarca

Comarca

Total desplaçaments

%

74.708
38.167
6.915
24.841
5.735
30.519

41,3
21,1
3,8
13,7
3,2
16,9

180.885

100,0

Barcelonès
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Alt Penedès
Valles Oriental
Fora RMB
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

Els desplaçaments per mobilitat no obligada a la comarca es distribueixen segons el
motiu de la manera següent:
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Menjar fora (no per oci)
2%
Formació no reglada
3%
Metge/hospital
4%

Altres 2%
Compres quotidianes
18%

Gestions personals
8%
Compres no quotidianes
5%
Visita amic/familiar
13%

Acompanyar a algú
12%

Passejar
15%

Oci/diversió
18%

 Figura 57. Distribució de la mobilitat no obligada segons el motiu de
desplaçament
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM

Repartiment modal de la mobilitat comarcal quotidiana no obligada
El repartiment modal en els desplaçaments per mobilitat no obligada dels residents a la
comarca del Garraf es presenta a la figura següent:
䡲 Els mitjans no motoritzats són el mitjà de transport predominant, ja que representen més de la meitat dels desplaçaments per motiu no obligat (52,7 % del
total).
䡲 La quota del transport públic en els desplaçaments quotidians per mobilitat no
obligada a la comarca és només del 5,8 %.

Transport privat
41,5%
Mitjans no motoritzats
52,7%

Transport públic
5,8%

 Figura 58. Distribució dels desplaçaments segons el mitjà de transport
principal
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ del 2006, ATM
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2.3. Tendències de futur de la mobilitat
Per estimar l’evolució de la mobilitat dels municipis de l’RMB, el Pla director de
mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona (a partir d’ara, PDM) ha basat les seves
previsions en el model V15CAT, que treballa amb l’horitzó del 2016. Aquest model
determina escenaris demogràfics futurs a partir d’hipòtesis d’evolució econòmica i en
funció d’unes variables determinades (estructura d’edats de la població, disponibilitat
de sòl, pautes d’emancipació, necessitat d’habitatge) aplicades a diversos àmbits
territorials de Catalunya.
El supòsit de partida per definir els escenaris demogràfics del territori és que la variable
independent que determina l’evolució demogràfica és la dinàmica de desenvolupament
econòmic (evolució del PIB anual) i, més concretament, la part d’aquest desenvolupament que correspon a l’increment de llocs de treball. En relació amb la mobilitat,
l’escenari té en compte un manteniment de la tendència de les taxes d’autocontenció
en l’àmbit municipal.
Les estimacions del model V15CAT per al conjunt de la regió metropolitana són les
següents:
䡲 Un creixement de la població de 569.755 habitants (12,71 %), fins a situar-se en
5.052.392.
䡲 Un creixement de 371.100 ocupats residents (17,99 %), fins a arribar a
2.433.929.
䡲 Un creixement de 538.431 llocs de treball (27,72 %), fins a arribar a 2.481.050.
El PDM suposa que, lògicament, aquests creixements implicaran un increment de la
mobilitat laboral en termes absoluts, ja que, fins i tot si es mantenen els nivells d’autocontenció actuals, un nombre més alt d’efectius implica necessàriament un increment
dels desplaçaments.
Per a l’àmbit comarcal del Garraf, una extrapolació de les taxes de creixement de
l’autocontenció laboral dels municipis de la comarca per a l’any 2016 (totes negatives),
portaria a les següents estimacions de creixement de la mobilitat per al període 20012016:
䡲 L’increment de població ocupada resident (POR) se situaria en un 136,51 %.
䡲 L’increment de la mobilitat laboral en l’àmbit municipal se situaria en un 52,95 %.
䡲 La mobilitat extramunicipal, és a dir, la generada pels residents a la comarca que
treballen fora del municipi de residència, augmentaria gairebé un 216 % i implicaria
78.607 moviments de sortida.
Aquesta evolució en les pautes de mobilitat de la població treballadora del Garraf posa
de manifest que el procés de descentralització de la residència i de l’activitat productiva
és un fenomen que, en principi, es preveu que continuï a la comarca, com a mínim, fins
a l’any 2016.
Aquests serien uns resultats possibles de l’escenari tendencial, és a dir, si no hi hagués
un planejament territorial que coordinés les polítiques urbanístiques dels 164 municipis
de la regió metropolitana de Barcelona.
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A la taula següent es mostra l’evolució de la mobilitat prevista per a l’any 2016 per als
municipis del Garraf.
 Estimació de l’evolució de la mobilitat dels municipis del Garraf (2016)

Municipi

Any 2001
Taxa creixement
Residents
anual acumulatiu
Residents
Total que treballen que treballen Autoconautocontenció AutoconPOR
al municipi
fora
tenció
(1986-2001)
tenció

Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú

959
3.334
683
10.492
9.077
23.980

221
1.111
218
3.573
4.366
14.154

738
2.223
465
6.919
4.711
9.826

Total Garraf

48.525

23.643

24.882

Increment 2001-2016 (%)

0,23
0,33
0,32
0,34
0,48
0,59

–0,0649
–0,0446
–0,0149
–0,0209
–0,0302
–0,0190

0,084
0,168
0,255
0,248
0,304
0,443

Any 2016
Residents
Total que treballen
POR
al municipi

Residents
que treballen
fora

18.721
4.698
6.579
17.082
14.969
52.719

1.577
789
1.676
4.236
4.548
23.335

17.144
3.908
4.903
12.847
10.421
29.384

114.768

36.161

78.607

136,51

52,95

215,92

Font: PDM
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Olivella
Sant Pere de Ribes

2

0

355

5
11

11

73
10

0

449

0

107

Maresme

Gironès

Garrotxa

Garrigues

Conca de Barberà

Cerdanya

746

Berguedà

140

134

Barcelonès

9

252

Baix Penedès

58
1

1

1

170 1.747

1

2

13

Sitges

6

0

146

13

4

6

0

1

569

45

2.952

2

1

7

5

Vilanova i la Geltrú

25

19

961

2

40

22

51

10

5

675

494 3.597

4

9

5

7

5

10

21

Total

39

21

1.726

2

71

53

79

10

7

2.076 852 9.289

6

11

6

7

5

19

40
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70

Baix Llobregat

8

Baix Empordà

4

9

Baix Ebre

2

3

Baix Camp

4

82

Bages

112

Anoia

2

Alt Urgell

3
3

Alt Penedès

Canyelles
Cubelles

Origen Garraf,
destinació altres
comarques

Alt Empordà

Alt Camp

 Matriu de la mobilitat obligada intercomarcal. Origen als municipis del Garraf i destinació a altres comarques (any 2001)

1

Estranger

Total

3

6

54

8

19

0

1.390

11

2

0

0

270

0

120

34

36

15

3.062

1
0

13

1

1

1

5

30

2

1

3

7

85

3

2

1

1

0

67

364

1

1

5

0

1

1

44

0

0

135

28

19

4

4.006

7

9

2

5

12

5

2

227

4

4

1

211

81

68

8

6.647

7

10

3

11

14

7

3

374

4

4

1

550

156

148

27

15.739

11

1

1

Resta de l’Estat

Vallès Oriental

19

Vall d’Aran

2
34

Urgell

Vallès Occidental

1

Terra Alta

1

0

Tarragonès

1

Solsonès

Selva
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Priorat

Pla d’Urgell
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Pallars Sobirà
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2

Pallars Jussà
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Alt Camp
Alt Penedès

1

Total

Vilanova i la Geltrú
9

11

34

68

89

380

595

1

1

5

3

23

33

Bages

1

2

6

10

19

Baix Camp

8

1

4

27

40

0

1

2

3

Baix Ebre
Baix Llobregat

1

50

3

62

457

585

1.158

Baix Penedès

5

134

1

42

106

449

737

17

63

3

155

538

1.136

1.912

1

0

0

2

3

6

1

2

3

Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Garrigues

0

1

1

Gironès

2

3

5

27

55

89

0

1

0

2

Maresme

1

6

Montsià

1

Noguera

2

0

3

2

1

9

1

0

1

1

0

1

0

2

4

1

2

3

9

84

116

3

3

Osona

2

Ribera d'Ebre

1
0

Segarra
Segrià

2

Selva
Tarragonès

18

5

Urgell

0

Vallès Occidental

4

7

15

57

76

159

Vallès Oriental

1

5

8

20

83

117

45

324

377

1.328

2.936

5.028

Total
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1

14

Anoia

10

Sitges

Sant Pere de Ribes

Olivella

Cubelles

Destinació Garraf,
origen altres
comarques

Canyelles

 Matriu de la mobilitat obligada intercomarcal. Origen a altres comarques i destinació als municipis
del Garraf (any 2001)

18

03 Inf Garraf Infraest.qxp:–

23/2/10

17:51

Página 79

 3. Infraestructures i serveis de transport
La configuració de la xarxa de comunicacions que travessa la comarca està determinada, lògicament, per l’alineació orogràfica del seu territori. Tot i que el Garraf és una
comarca costanera, la comunicació natural pel corredor del litoral està interrompuda
per la presència del massís del Garraf, que arriba fins al litoral.

3.1. Xarxa viària
En aquest apartat es fa una descripció dels eixos principals de la xarxa viària de la
comarca, així com de les seves característiques tècniques i de les actuacions previstes.

3.1.1. Descripció de les infraestructures
Les infraestructures viàries principals de la comarca prenen dues direccions preferents,
la paral·lela a la franja costanera (per on passen, entre altres, l’autopista C-32 i la
carretera C-31) i la perpendicular a la costa, que correspon a les vies que s’endinsen
cap a l’interior de la comarca. Aquesta última és la que prenen la carretera C-15 i la C15b. La carretera C-246a també és paral·lela a la franja costanera i travessa tres
municipis (Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles).
A causa dels motius orogràfics comentats anteriorment, les comunicacions amb les
comarques veïnes (tant cap a llevant, amb el Baix Llobregat i el Barcelonès, com cap
a l’interior, amb l’Alt Penedès, tot i que en menor mesura) han estat històricament
difícils. Durant molts anys, la C-31, una via plena de revolts coneguda popularment
com a les Costes del Garraf, va ser la via principal de comunicació de la comarca amb
el Barcelonès, però amb la construcció de l’autopista C-32 a principis dels anys
noranta l’accessibilitat de la comarca va experimentar una millora important, especialment pel que fa a les comunicacions amb Barcelona i la seva àrea metropolitana.
A la Figura 59 s’esquematitzen els eixos viaris principals i secundaris de la xarxa viària
que s’inclouen a l’àmbit d’estudi.

 Figura 59. Corredors de la xarxa viària del Garraf
Font: Elaboració pròpia

A continuació es descriuen els eixos viaris principals i secundaris del Garraf, classificats
segons les dues direccions preferents anteriorment esmentades.
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Eixos principals (xarxa bàsica):
䡲 C-32: autopista que travessa la comarca, paral·lelament a la costa, i la connecta,
en sentit est, amb Barcelona i el seu continu urbà i, en sentit oest, amb el Vendrell,
on s’enllaça amb l’autopista AP-7. En tot l’àmbit comarcal l’autopista és de
peatge i dóna accés a les poblacions de Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la
Geltrú i Cubelles.
La construcció del tram Barcelona-Vendrell es va dur a terme en dues fases: la
primera, de Barcelona a Sitges, va entrar en servei el 1992 i la segona, de Sitges
al Vendrell, es va acabar el 1998.
䡲 C-31: carretera convencional que circula paral·lela a l’autopista C-32 unint totes
les poblacions costaneres entre Barcelona i el Vendrell i servint a un trànsit menys
de pas que la C-32.
Dins de la comarca del Garraf, en sentit est enllaça amb la C-32 a l’alçada de les
Botigues de Sitges i permet la comunicació amb el Baix Llobregat i el Barcelonès;
en sentit oest, permet accedir al Baix Penedès entrant per Cunit.
䡲 C-15: carretera convencional que connecta la comarca del Garraf amb la de
l’Anoia passant per Vilafranca del Penedès i que en l’àmbit d’estudi enllaça
Vilanova i la Geltrú amb el municipi d’interior de Canyelles.
䡲 C-15B: carretera convencional de traçat força sinuós que permet accedir al
municipi de Canyelles des de Sant Pere de Ribes. Per l’extrem nord comunica
amb la C-15.
Eixos secundaris (xarxa comarcal i local):
䡲 BV-2111: carretera convencional local que comunica Sant Pere de Ribes amb el
municipi d’Olivella, a l’interior.
䡲 BV-2112: eix local que permet accedir a Vilanova i la Geltrú des de Sant Pere de
Ribes.
䡲 BV-2113: carretera convencional local que enllaça Sant Pere de Ribes amb el
nucli de Roquetes, dins del terme municipal de Sant Pere de Ribes, i comunica
amb Vilanova i la Geltrú.
䡲 BV-2115: carretera convencional comarcal que permet accedir des de la capital
comarcal (Vilanova i la Geltrú) a la comarca veïna de l’Alt Penedès passant pel
pantà de Foix.
䡲 BV-2415: carretera convencional local que inicia el recorregut al terme municipal
d’Olivella i permet la comunicació amb Sant Pere Molanta, a tocar de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès), on enllaça amb l’N-340.
䡲 C-246: carretera convencional que comença a la urbanització de Rocamar
(Sitges) i recorre el nucli de Roquetes (Sant Pere de Ribes) i Vilanova i la Geltrú,
des d’on continua, paral·lela a la costa, fins a l’inici del nucli urbà de Cubelles, on
enllaça amb la C-31.
Tot seguit hi ha una taula resum de les vies esmentades.
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 Eixos viaris del Garraf

Classificació

Peatges

Nombre
de carrils

Des de l’enllaç de la C-32 amb la C-15b a Sant Pere de Ribes fins
al límit T.M. Sant Pere de Ribes/ Sitges

Carretera convencional

–

2

BV-2111

Enllaça Sant Pere de Ribes amb Olivella

Carretera convencional

–

2

BV-2112

Enllaça Sant Pere de Ribes amb Vilanova i la Geltrú

Carretera convencional

–

2

BV-2113

Enllaça el nucli de Ribes amb el de les Roquetes (T. M. de Sant Perede Ribes)

Carretera convencional

–

2

BV-2115

Des de Vilanova i la Geltrú fins al límit comarcal Garraf/Alt Penedès

Carretera convencional

–

2

BV-2415

Des de l’urbanització Can Surià (T.M. d’olivella) al límit comarcal Garraf/Alt Penedès

Carretera convencional

–

2

C-15

Des de l’enllaç de la C-31 amb la B-2112 a Vilanova i la Geltrú fins al límit
comarcal Garraf/Alt Penedès (Canyelles)

Carretera convencional

–

2

C-15B

Des de l’enllaç de la B-211 amb la C-32 a Sant Pere de Ribes fins a la
intersecció amb la C-15 (Canyelles)

Carretera convencional

–

2

–

2

Des del límit municipal de Sant Pere de Ribes fins l’enllaç amb la C-31
(Cubelles) - PK 42+760 - 48+835

–

2

Des del límit comarcal Baix Penedès/Garraf fins a la C-32 a St. Pere
de Ribes (inci superposició amb C-32) PK 146+127 - 157+876

–

2

–

2

Túnels
del Garraf

4

Carretera

Tram

B-211

C-246a

C-31

Des de Sitges fins l’encreuament amb la BV-2113, rotonda (Sant Pere de Ribes) PK 38+200 - 41+000

Carretera convencional

Carretera convencional

Des de la C-32 a Sitges est (final de la superposició amb la C-32) fins a les
Botigues de Sitges (inci de la superposició amb C-32) PK 163+130 - 176+822
C-32

Des del límit comarcal Baix Penedès/Garraf fins al límit comarcal
Garraf/Baix Llobregat

Autopista

Font: DGC de la Generalitat de Catalunya

3.1.2. Trànsit
Trànsit actual. Anàlisi dels aforaments de la xarxa de carreteres
Per tal de conèixer el nivell de servei de les carreteres existents, així com per avaluar la
necessitat de millorar la xarxa, és fonamental disposar de dades sobre el nombre de
vehicles que hi circulen. Amb aquesta finalitat hi ha un conjunt d’estacions d’aforament,
repartides per tota la xarxa.
No totes les estacions d’aforament són del mateix tipus ni permeten disposar de dades
sobre el trànsit amb la mateixa freqüència i fiabilitat. Així, doncs, a les vies més importants és on habitualment s’instal·len les més precises i on es fa el registre de dades més
continu i fiable, mentre que a les vies de menys categoria es fan registres amb una
freqüència més baixa i amb mètodes més simples.
Les estacions d’aforament poden ser dels tipus següents:
䡲 Permanents: permeten l’obtenció de dades contínues sobre el trànsit durant totes
les hores de l’any i, d’aquesta manera, proporcionen informació molt detallada
sobre el trànsit d’un tram de carretera i la seva evolució temporal.
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䡲 Estacions de control primàries: en aquests tipus d’estacions es duen a terme
aforaments continus durant tots els dies d’una setmana sencera, amb una
freqüència d’un cop cada dos mesos, és a dir, sis cops l’any.
䡲 Estacions de control secundàries: en aquestes estacions es fan comptatges al
llarg de dos dies feiners amb una freqüència d’un cop cada dos mesos.
䡲 De cobertura: es fa un sol aforament anual amb una durada de 24 hores.
Els registres que proporcionen aquestes estacions d’aforament permeten obtenir
paràmetres fonamentals per a la planificació i el disseny de les vies, com ara la intensitat mitjana diària dels vehicles que hi circulen (IMD) i la intensitat mitjana diària dels
vehicles pesants.
A continuació es presenta una recopilació de dades de sobre el trànsit del conjunt de
les vies indicades a l’apartat 1.1.1 com a eixos principals i eixos secundaris. Aquestes
dades procedeixen de tot tipus d’aforaments efectuats per les administracions titulars
de les vies, que són el Ministeri de Foment i el DPTOP de la Generalitat de Catalunya,
segons la carretera de què es tracti. Les diputacions, tot i que no són titulars de cap
via, tenen assignada la gestió d’alguna d’elles (entre altres, fan tasques de control de
trànsit); en aquest cas, es diu que aquestes carreteres «pertanyen» a la diputació. Els
resultats que es presenten per a cadascuna de les estacions són la intensitat mitjana
diària del total de vehicles que circulen per aquell punt de la via i la intensitat mitjana
diària dels vehicles pesants.
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 Intensitats mitjanes diàries a les carreteres del Garraf

Carretera

Titularitat

PK

Any

B-211 (**)

Diputació

9+215

2006

7+060

2006

7+550

2006

12+615

2007

13+000

2007

1+935

2008

4+510

2007

0+630

2007

2+090

2008

2+800

2008

2+000

2005

5+000

2005

Diputació

6+000

2007

Autonòmica

1+500

2006

8+000

2006

4+000

2006

148+319

2006

151+035

2006

156+684

2006

164+186

2006

Diputació
BV - 2111
Diputació

BV - 2112

BV - 2113

BV - 2115 (*)

BV - 2415

Diputació

Diputació

Autonòmica

C-15

C-15b

C-31

C-32

C-246a (**)

Autonòmica

Autonòmica

Autonòmica

Diputació

176+297

2006

13+435

2006

13+824

2006

21+561

2006

30+975

2006

40+460

2008

codi estació
i tipus
EA00695
Secundària
EA00225
Secundària
EA00226
Secundària
EA00227
Secundària
EA00228
Secundària
EA00229
Secundària
EA00632
Secundària
EA00230
Secundària
EA00231
Primària
EA00628
Primària
EA00232
Secundària
EA00233
Secundària

Municipi

IMD total

IMD pesants

Sant Pere de Ribes

8.990

1.584

Sant Pere de Ribes

5.388

383

Sant Pere de Ribes

3.628

240

Olivella

2.717

251

Olivella

450

62

Sant Pere de Ribes

2.205

116

Sant Pere de Ribes

2.079

186

Sant Pere de Ribes

10.367

697

Sant Pere de Ribes

11.313

1.587

Sant Pere de Ribes

17.510

1.590

Vilanova i la Geltrú

6.362

892

Cubelles

1.509

129

Olivella

2.163

272

Vilanova i la Geltrú

21.978

1.452

Canyelles

22.242

1.745

Sant Pere de Ribes

5.071

96

Cubelles

17.985

751

Vilanova i la Geltrú

21.010

884

Sant Pere de Ribes

25.702

717

Sitges

14.309

709

EA00314
Secundària
32445008
Permanent
30150808
Secundària
30152408
Cobertura
140-208
Secundària
96-308
Secundària
139-08
Primària
182-08
Primària
7-308
Permanent
33214c08
Cobertura
33221c08
Cobertura
33231c08
Cobertura
33242c08
Cobertura
32461398

Sitges

18.111

3.042

Cubelles

23.723

1.791

Cubelles

55.197

3.587

Vilanova i la Geltrú

52.715

3.305

Sitges

43.814

2.628

Vilanova i la Geltrú

8.925

690

* Carreteres recentment transferides de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya
** Carreteres la gestió de les quals s’ha transferit recentment de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment, el DPTOP i la Diputació de Barcelona
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Les figures següents mostren d’una manera esquemàtica les intensitats mitjanes diàries
(IMD) del total de vehicles i dels vehicles pesants a la xarxa viària del Garraf.
La via que suporta la intensitat de trànsit més elevada de l’àmbit d’estudi, amb valors
de més de 55.000 vehicles diaris, és l’autopista C-32. Pel que fa les carreteres
convencionals, destaca el tram de la C-31 entre Cubelles i l’enllaç d’aquesta via amb
la C-32, amb trànsits que oscil·len entre els 21.000 i 26.000 vehicles diaris, així com la
C-15, per on circulen diàriament al voltant d’uns 22.000 vehicles.
La xarxa secundària de la comarca absorbeix intensitats molt inferiors a les
comentades anteriorment, amb valors generalment inferiors als 10.000 vehicles diaris.
Amb una IMD més elevada que la resta, destaca el tram de la C-31 a Cubelles en sentit
Calafell i entre Sitges i les Botigues de Castelldefels (conegut com a les costes del
Garraf), amb un trànsit que oscil·la entre els 14.000 i 18.000 vehicles diaris, així com el
tram de la BV-2113 entre Sant Pere de Ribes i l’enllaç amb la C-32, amb una IMD entre
10.000 i 15.500 vehicles diaris.

 Figura 60. IMD totals a la xarxa bàsica del Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment, el DPTOP i la Diputació de
Barcelona

A la figura següent s’observa que els vehicles pesants circulen principalment per
l’autopista C-32, on el tram comprès entre Cubelles i Sant Pere de Ribes és el que
suporta més trànsit amb uns 3.500 vehicles diaris.
D’altra banda, també destaca el volum de trànsit que suporta la C-15, amb
aproximadament uns 1.500 vehicles diaris, així com el de la BV-2113, similar al de la
C-15.
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 Figura 61. IMD de vehicles pesants a la xarxa bàsica del Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment, el DPTOP i la Diputació de
Barcelona

Trànsit previst
En les directrius del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, s’estableix un
màxim del 60 % per a l’increment de la mobilitat per carretera a Catalunya entre els
anys 2006 i 2026 i un mínim d’increment per al transport públic del 120 %.
Tot i que incorporen aquestes directrius (que suposen una restricció clara del
creixement del transport privat), així com totes les actuacions previstes per les administracions, els models de predicció del trànsit que hem pogut consultar anuncien un
empitjorament dels nivells de servei1 en la xarxa de carreteres catalana i, dins d’aquesta,
en la de la comarca del Garraf.
Als gràfics de la pàgina següent s’observen els nivells de servei a la xarxa de carreteres
del Garraf, en hora punta del matí, que corresponen a la situació actual (analitzada per
a l’any 2005) i a una previsió a llarg termini (per a l’any 2026).
Actualment, els trams amb els problemes de congestió més significatius (nivells de
servei E i F) delaten la pressió a què estan sotmeses les infraestructures viàries del
Garraf a causa dels vincles de mobilitat amb el Baix Llobregat, el Barcelonès i l’Alt
Penedès, així com dins de la comarca entre municipis com ara Sant Pere de Ribes i
Vilanova i la Geltrú.

1

El concepte de nivell de servei és un indicador que s’utilitza per indicar el grau de fluïdesa o congestió d’un tram de
carretera. Es defineix a partir del quocient entre el flux de trànsit real i la capacitat teòrica de la carretera. Els nivells
de servei A i B indiquen fluïdesa; el nivell C, trànsit intens però sense retencions; el nivell D, inestabilitats puntuals del
trànsit; el nivell E indica una gran inestabilitat del trànsit, i el nivell F, que s’ha superat la capacitat de la via i hi ha moltes
retencions.
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Més concretament, els problemes principals es localitzen a la carretera C-31 (a les costes
del Garraf i al tram comprès entre els enllaços amb la C-32 i la BV-2115, a l’alçada de
Vilanova), a la C-15, a la C-246a (Vilanova i la Geltrú) i a la B-2113 (Sant Pere de Ribes).
Cal comentar que el tram de la carretera C-31 comprés entre Castelldefels i Sitges,
també conegut com a carretera de la costa, malgrat el seu disseny amb una calçada

Any 2005

Any 2026

 Figura 62. Nivells de servei a la xarxa de carreteres del Garraf en hora
punta del matí
Font: Cambra de Comerç de Barcelona
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única i un traçat molt condicionat per l’orografia del massís del Garraf, suporta un nivell
de trànsit que l’any 2006 va superar els 25.700 vehicles diaris a Sant Pere de Ribes,
amb percentatges de camions similars o superiors als de l’autopista C-32 (part
d’aquests camions són els que recullen material de les canteres). Això explica que a
l’hora punta tingui un nivell de servei pobre.
En canvi, l’única via d’alta capacitat existent a la comarca (l’autopista C-32) presenta
un nivell de servei òptim (A/B) a l’hora punta del matí. Això es deu tant al disseny de via
de gran capacitat com al preu del peatge, un dels més elevats de les autopistes
catalanes. Paral·lelament, les carreteres alternatives, com ara la C-31, en alguns trams
es troben pròximes a la saturació.
Per a l’any 2026, el model de previsió utilitzat ha incorporat totes les millores de la xarxa
viària previstes en el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC). Malgrat
aquests canvis previstos en la xarxa viària, els nivells de congestió en algunes carreteres de la comarca s’agreujaran: d’una banda, s’intensificaran en certs trams que
actualment ja presenten problemes; de l’altra, en alguns eixos els problemes s’estendran cap a nous trams.
Més concretament, destaca l’empitjorament dels nivells de servei a la xarxa de
connexions Vilanova - Sant Pere de Ribes - Sitges, així com a l’autopista C-32 (malgrat
l’ampliació de capacitat planificada en el PITC) i la carretera C-31 al tram de la costa
del Garraf (per a la qual el PITC no preveu cap actuació).
Hi ha, però, excepcions: en primer lloc, la C-15, que, desdoblada entre Vilanova i la
Geltrú i Vilafranca, suposarà una millora notable per al trànsit entre l’Alt Penedès i el
Garraf. Tanmateix, en aquest nou context de connexió de gran capacitat també queden
paleses les limitacions de disseny de certes vies que connectaran l’autovia nova amb
municipis com ara Sant Pere de Ribes (cal prestar atenció a la saturació prevista a la
C-15b).
Segons el que estableix el PITC, també es desdoblarà la C-31 entre Sitges i Calafell.
Aquesta actuació es reflecteix en una certa millora en els nivells de servei d’aquesta via
per a l’any 2026.

3.1.3. Propostes viàries d’actuació
Per tal d’analitzar els principals projectes d’infraestructures viàries que actualment
estan en marxa (o, com a mínim, planificats) a la comarca, el referent principal és el Pla
d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), document aprovat el juliol del 2006
amb caràcter de pla sectorial i que estableix una proposta integral d’actuació per al
conjunt de la xarxa viària i la ferroviària de Catalunya, independentment de l’administració competent.
Quant a la xarxa viària, el PITC substitueix les propostes anteriors del Pla de carreteres de
Catalunya de 1985 (revisat el 1993), introdueix algunes modificacions i adopta una visió
global i integradora del conjunt de les infraestructures. Aquesta proposta es coordina,
d’altra banda, amb el Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) del Ministeri de
Foment, document que recull les actuacions principals que s’han de dur a terme a la xarxa
viària i ferroviària que són d’interès general de l’Estat espanyol. Els plans esmentats
estableixen unes directrius i unes propostes d’actuacions que s’han de dur a terme per tal
de dotar la xarxa de carreteres del territori català d’unes prestacions determinades.
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A continuació s’esmenten les actuacions principals compreses al PITC incloses a
l’àmbit del Garraf o que com a mínim el travessen.
Eix Vilanova i la Geltrú - Manresa (C-15, C-37)
䡲 Administració competent: Generalitat.
䡲 Inversió estimada: 420,8 MEUR.
Aquesta actuació preveu consolidar les carreteres C-15 i C-37 com a itinerari principal
de comunicació de les comarques de l’interior de Catalunya (el Bages, l’Anoia i l’Alt
Penedès) amb Vilanova i la Geltrú i el port, així com amb els centres turístics que hi ha
al voltant de Sitges, en el que els alcaldes de les capitals d’aquestes quatre comarques
han denominat Eix Diagonal.
S’ha de tenir en compte, a més, que el nou Eix Diagonal permetrà millorar la connexió
de la comarca amb l’autovia A-2 Barcelona-Saragossa (per Igualada), l’Eix Transversal
(per Manresa) i l’AP-7 (per Vilafranca del Penedès).
El Govern de la Generalitat ha definit aquest eix amb un disseny d’autovia entre
Vilanova i Vilafranca i de via preferent d’una sola calçada entre Vilanova, Igualada i
Manresa. Els 67 km de longitud total es repartiran en 13 km d’autovia, 22 km de
carretera nova (amb la categoria de via preferent d’una calçada) i 32 km de millora en
les carreteres actuals (C-15, C-37).
D’aquest eix, que els ajuntaments de Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa reclamen
des de fa més de 10 anys, ja se n’ha construït prop del 50 % a les comarques de
l’Anoia i el Bages. La concessió per a la redacció dels projectes i l’execució de les
obres dels trams encara pendents de l’eix, així com el manteniment i la gestió de la
seva totalitat durant els pròxims 33 anys, es va adjudicar el mes de desembre del 2008.
Més concretament, els treballs pendents són els següents:
䡲 Redacció del projecte i construcció de l’autovia entre Vilanova i la Geltrú i la
connexió amb l’AP-7 a Vilafranca del Penedès.
䡲 Redacció del projecte i construcció dels trams nous de la carretera C-37 entre
Igualada i Castellfollit del Boix i entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa, així
com de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès i Puigdàlber.
䡲 Treballs de millora a la resta de l’eix (reforçament del ferm, millora de la
senyalització i elements de seguretat viària).
El tram d’aquest eix que està més està més estretament vinculat a la comarca del
Garraf és l’autovia Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès. Entre les característiques de traçat i disseny, destaca el túnel de Montgròs, de 1.500 metres de longitud,
que es construirà per evitar l’afectació de la zona, protegida pel Pla d’espais d’interès
natural.
Es preveu que aquest eix vagi entrant en servei entre els anys 2011 i 2012 (segons
el tram). L’autovia Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès entraria en servei l’any
2012.
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Eix del Garraf I (autopista C-32)
䡲 Administració competent: Generalitat.
䡲 Inversió estimada: 130 MEUR.
Es preveu ampliar la secció d’aquesta autopista entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona en
un horitzó temporal a llarg termini, concretament en l’anomenada fase 2 del PITC (entre
el 2016 i el 2026).
De moment, aquesta actuació només s’inclou en el PITC i no se n’ha començat cap
estudi.
Eix del Garraf II (carretera C-31)
䡲 Administració competent: Generalitat.
䡲 Inversió estimada: 36 MEUR.
Aquesta actuació consisteix en el condicionament i el desdoblament de la C-31 entre
Sitges i Calafell.
El PITC preveu portar a terme un condicionament d’aquest tram de la C-31 abans de
l’any 2016 i desdoblar-lo en el període 2016-2026.
Actualment aquesta actuació es troba en fase de planificació.

 Figura 63. Actuacions viàries a l’àmbit del Garraf
Font: Cambra de Comerç
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 Actuacions viàries al Garraf (PITC). Estat actual i previsions

Administració
competent

Actuació

Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del
Penedès

Puigdàlber-Igualada

Generalitat

Igualada - Castellfollit del Boix

Autovia

Redacció del projecte

2012

Redacció del projecte

2012

Nova via
preferent 1+1

Castellfollit del Boix - St. Salvador
de Guardiola
St. Salvador de Guardiola - Manresa
Eix del Garraf I (C-32 Vilanova-Barcelona)

Generalitat

Eix del Garraf II (C-31 Sitges-Calafell)

Generalitat

Data estimada
d’entrada en
servei

Estat actual

Vilafranca del Penedès - Puigdàlber
Eix Diagonal
(C-15, C-37)

Inversió
estimada
(MEUR)

Tipologia

Executada

420,8

–

Redacció del projecte

2011

Executada

–

Redacció del projecte

2012

Ampliació
de la secció

En planificació

Condicionament

En planificació

Desdoblament

En planificació

130

2026
2016

36
2026

Font: PITC

3.2. Transport públic col·lectiu per carretera (TPC)
2.3.1. Oferta de servei
L’oferta de transport regular de viatgers per carretera a la comarca del Garraf consta
de diferents tipus de línies que, d’acord amb la seva cobertura territorial i per tal de
facilitar-ne la descripció, s’han agrupat en tres grans categories:
䡲 Serveis urbans.
䡲 Serveis interurbans.
䡲 Serveis nocturns.
Tot seguit es presenta una relació de les línies de transport corresponents a cadascuna
d’aquestes categories i se’n descriuen les característiques principals.
Serveis de transport urbà
A la comarca del Garraf, els ajuntaments de Cubelles, Sitges i Vilanova són els que
posen a disposició dels ciutadans un servei d’autobusos urbans, explotats, respectivament, pels operadors TCC (Transports Ciutat Comtal) i Hispano de Fuente en Segures, SA
(HIFE).
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 Línies de transport urbà en els municipis del Garraf

Municipi
Cubelles

Nom de la línia

Origen-final

Empresa

Expedicions diàries
(laborables)

HIFE

20

–

Velázquez/Dalí - Lateral C-31 (C. Montsià/C. Sitges)

Terramar

Estació de Renfe - Urbanització Vallpineda

Vallpineda

Estació de Renfe - Sector Vinyet

Llevantina

Estació de Renfe - Urbanització Cases Noves

Les Botigues

Estació de Renfe de Sitges - Estació de Renfe Castelldefels

Línia L-1

Tacó - Camping

Línia L-2

Camping - Tacó

Línia L-3

Masia Nova - La Collada

32

Línia L-4

La Collada - Masia Nova

31

25
TCC

25

Sitges

Vilanova
i la Geltrú

25
TCC

6 (per sentit)
53

TCC

51

Font: Elaboració a partir de les webs municipals i de les dades dels operadors

A continuació es descriuen les característiques principals de cadascun d’aquests
serveis urbans:
䡲 El servei urbà de Cubelles, prestat per l’empresa HIFE, consta d’una única línia
que connecta els diferents barris i urbanitzacions de la vila amb l’estació de
ferrocarril. Els horaris del servei són de dilluns a divendres des de les 6.30 fins a
les 17 h i la freqüència de pas és d’una hora; els dissabtes feiners i els divendres
festius el servei funciona des de les 10 fins a les 17 h amb la mateixa freqüència
de pas que els dies feiners.
䡲 Vilanova i la Geltrú disposa de quatre línies de transport urbà explotades per
l’empresa concessionària Transports Ciutat Comtal: L1 (Tacó-Càmping), L2
(Càmping-Tacó), L3 (Masia Nova - la Collada) i L4 (la Collada - Masia Nova).
Totes aquestes línies passen per l’estació de Renfe. L’L1 i l’L2 funcionen
diàriament i recorren la ciutat transversalment amb una freqüència de pas de
mitja hora, que es redueix a les hores punta i a l’estiu; l’L3 i l’L4 circulen de
dilluns a dissabte i recorren la ciutat longitudinalment amb una freqüència de pas
de mitja hora.
䡲 El servei de transport urbà de Sitges, que, igual que el de Vilanova, també el
presta l’empresa concessionària Transports Ciutat Comtal, està format per tres
línies (Vallpineda, Llevantina i Terramar), totes amb origen a l’estació de ferrocarril.
Cadascuna cobreix una zona determinada de la ciutat: la Vallpineda passa per
Poble Sec i els Pins Bens i arriba fins a la urbanització Vallpineda; la Llevantina fa
de connexió entre el barri d’Aiguadolç, la urbanització Llevantina, la Quint Mar, els
Molins i les Cases Noves, i la Terramar circula per tot el front marítim del municipi
fins al barri de Terramar.
Quant als horaris, totes les línies surten de l’estació de ferrocarril a les hores en
punt i als dos quarts, amb una freqüència de pas de 30 minuts (els dies feiners
circulen de 7 a 21 h i els dissabtes i festius de 9 a 21.30 h).
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D’altra banda, al servei urbà hi ha una quarta línia amb un caràcter més interurbà
que s’anomena Les Botigues. La línia inicia el recorregut a l’estació de ferrocarril
de Renfe de Sitges, passa per la del Garraf i el finalitza a l’estació de Castelldefels
i recorre el barri de les Botigues i la urbanització del Rat Penat de Sitges. Es fan
sis expedicions diàries per sentit.
Segons el que hem vist, els tres municipis de la comarca que disposen de servei de
transport urbà també tenen una estació de ferrocarril i, en els tres casos, el servei
d’autobús té una parada a l’estació de ferrocarril, la qual cosa potencia la intermodalitat i possibilita la comunicació entre els diferents barris del municipi i l’estació de
ferrocarril.
Val la pena apuntar que els municipis que no tenen un servei de transport urbà propi
(Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles) poden aprofitar les línies interurbanes que
recorren els termes municipals corresponents per fer desplaçaments urbans, ja que
en la majoria dels casos hi ha diverses parades dins del municipi (vegeu l’apartat
següent).
Serveis interurbans
L’oferta de línies de servei de transport regular per carretera a la comarca del Garraf
consta d’un total de 10 línies interurbanes, que s’han esquematitzat a la figura següent.
Les dues úniques empreses operadores són Autocars Plana i Mon-bus.

 Figura 64. Línies de transport interurbanes al Garraf
Font: Elaboració a partir de les webs dels operadors
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S’observa que la distribució territorial de l’oferta respon a les línies de mobilitat
principals del Garraf, tant intracomarcals (amb Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes
i Sitges com a pols principals) com intercomarcals (que connecten amb Barcelona,
Vilafranca del Penedès i el Vendrell).
A la taula següent es presenta una recopilació de les empreses de transport que operen
a la comarca, les seves línies i els municipis de la comarca als quals presta serveis
cadascuna, així com del nombre de serveis diaris que ofereixen. La majoria són
bàsicament serveis de connexió intercomarcals, amb Barcelona o amb altres municipis
situats fora de la comarca i només dues línies, Vilanova i la Geltrú - Sitges i Roquetes
(Sant Pere de Ribes) - Sitges, fan un servei íntegre dins de l’àmbit de la comarca.
 Expedicions per sentit/dia de les línies de transport interurbanes al Garraf

Nom de la línia

Vilanova i la Geltrú - Sitges
Roquetes (Sant Pere de Ribes) - Sitges
Sant Pere de Ribes - Barcelona
Sitges - Barcelona
Vilanova i la Geltrú - Barcelona (directe)
El Vendrell - Vilanova i la Geltrú

El Vendrell - Vilanova i la Geltrú - Barcelona

Vilanova i la Geltrú - Hospital Comarcal
Baix Penedès (El Vendrell)

Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès

Sitges - Vilafranca del Penedès (per Olivella)

Municipis de la comarca
del Garraf amb servei

Empresa

Expedicions per sentit
(dia laborable)

Vilanova - Sant Pere de Ribes - Sitges

Autocars Plana

44

Sant Pere de Ribes - Sitges

Autocars Plana

4 (6 en sentit Roquetes)

Sant Pere de Ribes

Mon-bus

25

Sitges

Mon-bus

29

Vilanova i la Geltrú

Mon-bus

14 (16 en sentit BCN,
en època escolar)

Vilanova i la Geltrú - Cubelles

Mon-bus

26

Mon-bus

17 (en sentit BCN,
les 3 primeres exp.
del matí surten de
Vilanova)

Mon-bus

15

Autocars Plana

9 (només 3 passen
per Sitges i Sant Pere
de Ribes)

Cubelles - Vilanova i la Geltrú - Sitges Sant Pere de Ribes

Vilanova i la Geltrú - Cubelles

Vilanova i la Geltrú - Sitges - Sant Pere
de Ribes - Canyelles

Sitges - Sant Pere de Ribes - Olivella

Autocars Plana

5 (dies lectius del
curs escolar)
6 (dies no lectius del
curs escolar)

Font: Elaboració a partir de les webs dels operadors

Al marge de l’oferta de serveis recollits a la taula anterior, cal destacar que la línia que
enllaça Tarragona amb Barcelona de l’empresa Plana té, només durant els mesos
d’estiu, una expedició diària amb parada a Sitges (amb sortida a les 10 h de Barcelona
i a les 19.40 h de Tarragona).
D’altra banda, l’operador Mon-bus també ofereix d’un servei que enllaça les dues
capitals catalanes. En el moment de la redacció d’aquest informe l’empresa operadora
no ha pogut facilitar informació sobre els horaris i el nombre d’expedicions d’aquest
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servei perquè la concessió a la qual pertany la línia es trobava en fase de reestructuració.
Pel que fa a la cobertura territorial del conjunt de línies interurbanes que donen servei
al Garraf, es pot dir que aquesta ofereix quatre tipus de serveis (interns a la comarca i
de connexió amb municipis de fora del Garraf), que es descriuen a continuació.
Serveis interns a la comarca
Les línies Vilanova i la Geltrú - Sitges i Roquetes - Sitges, la totalitat del recorregut de
les quals s’efectua dins del Garraf, cobreixen les necessitats principals de mobilitat dels
habitants de la comarca, ja que connecten els principals pols d’atracció/generació de
desplaçaments dins de l’àmbit comarcal.
Les 44 expedicions diàries per sentit de la línia Vilanova i la Geltrú - Sitges possibiliten
la connexió entre aquestes dues ciutats cada 30 minuts entre les 6.10 h i les 21.30 h.
Cal destacar que la cobertura territorial dels serveis de transport per carretera en
l’àmbit comarcal es limita a l’eix costaner i és inexistent a la zona de l’interior. Tot i això,
i tal com es veurà en els apartats següents, els serveis de connexió intercomarcals
també permeten la comunicació dins de l’àmbit comarcal, ja que connecten els
municipis costaners tant entre ells com amb els d’interior.
Serveis de connexió intercomarcals
La connexió intercomarcal més important, que és amb Barcelona, queda garantida per
a tots els municipis costaners de la comarca i el municipi d’interior de Sant Pere de
Ribes. Entre les línies que fan aquesta connexió es distingeixen dos tipus de servei, el
directe (que també fa parada a l’aeroport i a Bellvitge) i el que no ho és.
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges tenen un enllaç directe amb Barcelona i la línia Sitges-Barcelona és la que ofereix més serveis diaris (29 expedicions
per sentit). D’altra banda, la línia el Vendrell-Barcelona connecta aquestes dues ciutats
i passa per tots els municipis costaners de la comarca i també per Sant Pere de
Ribes.
La connexió amb el Vendrell, la capital del Baix Penedès, és la segona connexió
intercomarcal més important. La línia el Vendrell - Vilanova i la Geltrú, que passa per
Calafell, Segur de Calafell i Cunit, al Baix Penedès, i per Cubelles, ja dins del Garraf, té
26 expedicions diàries per sentit, mentre que la línia el Vendrell - Barcelona, ofereix
diàriament 17 expedicions per sentit.
D’altra banda, la línia Vilanova i la Geltrú - hospital comarcal del Baix Penedès, que està
situat a les afores del Vendrell, connecta aquest equipament sanitari de referència amb
la capital del Garraf i Cubelles, passant per Segur de Calafell i Calafell.
La connexió amb Vilafranca del Penedès, capital de l’Alt Penedès, és el tercer eix
de comunicació intercomarcal del Garraf amb transport per carretera i hi ha dues
línies que ofereixen aquest servei. La línia Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès
fa nou expedicions diàries, sis de les quals circulen per la C-15 i passen per
Canyelles, mentre que les altres tres passen per Sitges i Sant Pere de Ribes i, seguint
la C-15B, arriben a Canyelles per continuar cap a Vilafranca passant per Sant Miquel
d’Olèrdola.
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D’altra banda, la línia Sitges - Vilafranca (per Olivella) ofereix sis expedicions diàries,
dues de les quals fan el recorregut per les carreteres BV-2415 i BV-2111 i quatre
recorren la majoria de les nombroses urbanitzacions del municipi d’Olivella.
Serveis nocturns
La línia N30 (Barcelona - Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès) és l’únic servei
nocturn que cobreix la comarca.
De diumenge a dijous, excepte les vigílies de festius, la línia dóna servei a tres dels
municipis de la comarca i connecta Barcelona amb Vilafranca del Penedès i fa parada
a Sant Pere de Ribes (nucli antic i Roquetes), Vilanova i la Geltrú i Canyelles. El servei
fa cinc expedicions per sentit que enllacen Vilafranca i Vilanova entre les 23.53 h i les
4.53 h i quatre expedicions entre Barcelona i Vilanova entre les 23.29 h i les 5.39 h.
Els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius, el servei manté el mateix nombre
d’expedicions que durant la resta de la setmana, però el recorregut s’allarga fins a
Cubelles.

3.2.2. Ampliació i millora de l’oferta dels serveis de transport públic
per carretera
El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) estableix les línies
d’actuació generals per millorar l’oferta dels serveis de transport públic col·lectiu
per carretera i ferroviari en l’àmbit interurbà a Catalunya, amb l’horitzó temporal del
2012.
Cal destacar que els diferents instruments de planificació i gestió de la mobilitat a
Catalunya aprovats darrerament, com ara el Pla d’infraestructures del transport de
Catalunya 2006-2026 (PITC) i les Directrius nacionals de mobilitat (DNM), han fet
necessària una actualització del primer Pla de transports de viatgers (2002-2005),
redactat el 2002, per tal d’adaptar-lo a les exigències que recullen aquests nous
instruments de planificació.
En relació amb els serveis de transport públic per carretera, el Pla de transports de
viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) proposa diferents tipologies de línies
interurbanes en funció de les relacions entre les diferents polaritats del territori.
A continuació es descriuen, segons el tipus, les línies interurbanes que proposa el
PTVC 2008-2012 i que afecten els municipis del Garraf:
Serveis troncals o exprés (restringits a la connexió de corredors d’alta demanda):
䡲 Vilanova i la Geltrú - Barcelona: es proposen expedicions directes en hora punta
amb parades a Vilanova però que no siguin properes a l’estació de ferrocarril.
䡲 Sitges - Barcelona: es proposa fer expedicions directes en hora punta.
䡲 Sant Pere de Ribes - Barcelona: es proposa fer expedicions directes en hora
punta, sense passar per Bellvitge ni per l’aeroport.
Serveis de vertebració (relacions entre pols primaris, que inclouen les capitals de
comarca i els nuclis de més de 10.000 habitants i amb una capacitat d’atracció alta i
amb dotació de serveis d’abast comarcal):
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䡲 Tarragona - Vilanova i la Geltrú: es proposen cinc expedicions per sentit, que
preveuen una connexió semiràpida (actualment hi ha vuit expedicions diàries).
䡲 Vilanova i la Geltrú - Canyelles - Vilafranca del Penedès: es proposa millorar la
franja horària.
Serveis singulars:
䡲 El PTVC 2008-2012 proposa fer un estudi per garantir l’accessibilitat a l’Hospital
de Sant Camil (Sant Pere de Ribes), que és l’hospital comarcal.

3.3. Xarxa ferroviària
El sistema ferroviari que dóna servei a la comarca està format per un línia única (Sant
Vicenç de Calders - Barcelona - Maçanet/Massanes) el recorregut de la qual és
paral·lel a la costa (corredor Barcelona - València). La xarxa és estatal, d’ample ibèric,
gestionada per ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i està explotada
per Renfe.
Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Garraf són els nuclis urbans que tenen estació de
viatgers, que en cada cas es troba al centre urbà del municipi. Els municipis d’interior
(Sant Pere de Ribes, Canyelles i Olivella), per tant, no tenen aquest servei.
Hi ha dos tipus de servei: la línia de rodalies (línia R2), que enllaça Sant Vicenç de
Calders, Vilanova i la Geltrú i Barcelona amb Maçanet-Massanes, i les línies regionals
Ca1, Ca3, Ca4 i Ca6.
Quant a les línies regionals, la Ca1 comunica Tortosa, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i
Barcelona, la Ca3 uneix Riba-roja d’Ebre, Reus, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Barcelona, la Ca4 connecta Lleida, Valls, Vilanova i la Geltrú i Barcelona i la Ca6 és el
perllongament de la Ca3 fins a Saragossa passant per Casp.

 Figura 65. La xarxa ferroviària al Garraf
Font: Elaboració pròpia
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 Tipus de servei per a passatgers a la xarxa ferroviària del Garraf

Línia de rodalies
R2

Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la Geltrú - Maçanet / Massanes

Línies regionals
Ca1
Ca3
Ca4
Ca6

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

-

Vilanova
Vilanova
Vilanova
Vilanova

i
i
i
i

la
la
la
la

Geltrú
Geltrú
Geltrú
Geltrú

- Tarragona - Tortosa - València
-Tarragona - Reus - Riba-roja d’Ebre
-Tarragona - Reus - Lleida
-Tarragona - Reus - Riba-roja d’Ebre - Casp - Saragossa

Font: Elaboració pròpia

Cal esmentar que, a més del servei per a passatgers, per aquesta línia ferroviària també
hi passen alguns serveis de mercaderies del corredor mediterrani (ús compartit amb la
línia ferroviària pel prelitoral que passa per Vilafranca del Penedès).
Línia R2 de rodalies
Els serveis de rodalies tenen per objectiu connectar Barcelona i els municipis situats al
seu voltant amb la resta de municipis de la regió metropolitana de Barcelona i oferir una
freqüència de pas elevada.
En el cas de la línia R2 de rodalies (Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la Geltrú Maçanet/Massanes) en el seu pas pel Garraf, el servei efectua un total de 73+70
expedicions diàries, que paren a les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú. A l’estació

 Figura 66. Traçat i estacions de la línia R2 de rodalies de Renfe al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol oficial de Renfe
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de Cubelles hi paren 34 expedicions per sentit i dia i a la del Garraf hi paren 20+19
expedicions diàries.
Pel que fa a la freqüència de pas, a Sitges i Vilanova i la Geltrú és regular en tots dos
sentits: 7 i 23 minuts alternativament, en sentit Barcelona, i de 4 i 26 minuts, en sentit
Sant Vicenç de Calders (hora vall). A l’estació del Garraf la freqüència de pas és de 60
minuts al llarg de tot el dia i a la de Cubelles es redueix a 30 minuts en hora vall i 18
minuts en hora punta. La resta de característiques de l’oferta del servei de l’R2 es
presenta a la taula següent.
 Oferta de servei de la línia R2 de rodalies en l’àmbit del Garraf

Estació
Sitges

Vilanova
i la Geltrú

Cubelles

19

70

70

34

HP matí

60

entre 4 i 19

entre 4 i 19

18

Hora vall

60

entre 7 i 23

entre 7 i 23

30

Expedicions/dia feiner

20

73

73

34

Interval de pas (minuts)

60

entre 4 i 26

entre 4 i 26

30

Garraf
Sentit Barcelona

Expedicions/dia feiner
Interval de pas (minuts)

Sentit Sant Vicenç
de Calders

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Renfe

En relació amb el temps de viatge, entre l’estació de Vilanova i la de Barcelona el
trajecte dura entre 42 i 47 minuts i, en sentit contrari, el recorregut es fa en 40 minuts
si el tren no para a l’estació de Garraf i en 48 minuts si hi efectua parada.
Línies regionals o de mitja distància
Els serveis regionals de les línies Ca1, Ca3, Ca4 i Ca6 que circulen pel Garraf només paren
a l’estació de Vilanova i la Geltrú. Entre aquestes dues ciutats, els trens circulen de manera
directa, sense fer cap altra parada durant el trajecte, i el temps de viatge oscil·la entre els
34 i els 37 minuts en sentit Vilanova i entre els 38 i els 47 minuts en sentit Barcelona.
La línia Ca1 (Barcelona-Tarragona-Tortosa-València) té un total de 10 expedicions
diàries per sentit; a l’estació de Vilanova i la Geltrú hi paren 2+4 expedicions diàries.
Les línies Ca3 (Barcelona-Reus-Riba-roja) i Ca6 (Barcelona-Riba-roja-Casp-Saragossa)
tenen un total de sis expedicions per dia i sentit. A Vilanova hi paren totes les
expedicions de la Ca3 en sentit Barcelona, però només quatre de les que circulen en
sentit Riba-roja. Pel que fa a la Ca6, a Vilanova només hi paren dues expedicions
diàries en sentit Barcelona, però en sentit Saragossa no hi para cap dels trens que hi
circulen. Finalment, de la línia Ca4, paren a l’estació de Vilanova una expedició diària
en sentit Lleida i dues de les que circulen en sentit Barcelona.
A la figura següent es mostra el recorregut de les línies regionals que paren a l’estació
de Vilanova i la Geltrú.
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 Figura 67. Traçat i estacions de les línies regionals de Renfe amb parada
al Garraf
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol oficial de Renfe

Demanda ferroviària
A continuació s’analitzen les dades de demanda de la línia R2 de rodalies de Renfe,
que és la que té més incidència per als usuaris de ferrocarril a la comarca estudiada.
L’anàlisi s’ha fet a partir de les dades de l’Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a
Catalunya. FGC, Rodalies i Regionals Renfe i de TransMet Xifres 2008 (ATM).
La línia R2, amb un pes molt important dins de la xarxa de rodalies de Renfe, va assolir
38,5 milions de passatgers l’any 2006. Fins aquell any, el seu creixement va ser
important, molt especialment a partir de l’any 2000. Tanmateix, les obres de l’accés de
la nova línia d’alta velocitat a Barcelona, així com els nombrosos problemes d’avaries a
la línia, han afectat molt directament els serveis de l’R2 a partir de l’any 2007, la qual
cosa ha provocat una davallada important en el nombre de viatgers de la línia.
Cal assenyalar que aquesta línia dóna servei dues relacions de mobilitat molt diferenciades: Baix Penedès/Garraf-Barcelonès (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) i Vallès
Oriental-la Selva-Barcelonès (Maçanet-Barcelona), que es comporten, de fet, com dues
línies separades amb nivells de demanda molt diferents. La branca Baix Penedès/GarrafBarcelona, que és la que dóna servei al Garraf, és la que té més demanda.
Al març del 2005, la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de
Política Territorial i Obres Publiques, en el marc del programa de planejament territorial,
va elaborar l’estudi de la xarxa ferroviària de viatgers de Catalunya, amb una descripció
exhaustiva de l’oferta i la demanda a la xarxa de rodalies.
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 Figura 68. Evolució de la demanda a la línia R2 de Renfe (Sant VicençVilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet/Massanes)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM

En l’àmbit del Garraf, dues de les quatre estacions són estacions d’alta demanda: en
primer lloc, destaca l’ús de l’estació de Vilanova i la Geltrú (16.411 viatgers diaris entre
accés i dispersió) i, en segon lloc, la de Sitges (amb 10.961 usuaris). El nombre
d’usuaris de ferrocarril a Cubelles i Garraf és molt més baix, 2.121 i 188, respectivament.
En relació amb l’ús de la resta d’estacions de la branca Baix Penedès / Garraf Barcelonès, cal destacar que la de Vilanova i la Geltrú és la que té més usuaris (16.411
viatgers, un 13,5 % del total), després, naturalment, de l’estació de Sants (que és la
més utilitzada, amb 43.498 usuaris diaris, un 35,7 % dels usuaris de la branca). En

 Figura 69. Usuaris a les estacions de la línia R2 de Renfe (branca Garraf)
Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP
(març del 2005)
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segona posició destaca l’ús de l’estació de Castelldefels, a la comarca del Baix
Llobregat, que absorbeix un 11,6 % del passatge total, si es té en compte tant els
usuaris que pugen com els que baixen en aquesta estació.

Sants

Bellvitge

Prat Llobregat

Viladecans

Gavà

Castelldefels

Platja Castelldefels

Garraf

Sitges

Vilanova i la G.

Cubelles

Dispersió

Cunit

Calafell

S. V. Calders

Accés

Segur Calafell

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Externs línia

Viatges

En la Figura 70 es mostra l’accés i la dispersió en dies feiners a cadascuna de les
estacions de la branca del Garraf de la línia.

 Figura 70. Flux diari a les estacions de la línia R2 de Renfe (branca Garraf)
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP (març del 2005)

Pel que fa a la distribució de la càrrega (vegeu la Figura 71), el volum de viatgers més
significatiu a la branca del Garraf se situa entre 15.000 i 30.000 viatges diaris i es
concentra en el tram comprès entre l’estació de Platja de Castelldefels i l’estació de
Sants. En l’àmbit del Garraf, també cal destacar els viatgers que registra la línia entre
Vilanova i la Geltrú i Sitges (entre 10.000 i 15.000 viatgers diaris). Aquests nivells de
demanda es corresponen força amb els percentatges d’usuaris del tren respecte a la
població del municipi, que es mostren a la Figura 72.

30.000
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25.000

 Figura 71. Càrrega diària de viatgers de la línia R2 de rodalies de Renfe
(branca Garraf)
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP (març del 2005)
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 Figura 72. Percentatge d’usuaris respecte de la població del municipi a la
línia R2 de Renfe (branca Garraf)
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP (març del 2005)

La distribució de la càrrega de la mateixa branca de línia en hora punta i en sentit Barcelona i Sant Vicenç de Calders, respectivament, es mostra a les dues figures següents.
En sentit Barcelona, entre l’estació de Sants i Viladecans el nivell de demanda supera
l’oferta de seients, però com que el desplaçament és inferior a 20 minuts es considera
que el desplaçament es fa en condicions de comoditat relativa; en el tram de trajecte
comprès dins de la comarca del Garraf tots els usuaris poden anar asseguts, ja que la
demanda no supera l’oferta de seients.
En sentit Sant Vicenç de Calders el perfil de la càrrega és molt similar, encara que no
arriba a superar la capacitat de seients en cap tram.
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 Figura 73. Distribució de la càrrega de viatgers en hora punta a la línia R2
de Renfe (branca del Garraf, en sentit Barcelona)
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP (març del 2005)
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 Figura 74. Distribució de la càrrega de viatgers en hora punta a la línia R2
de Renfe (branca del Garraf, en sentit Sant Vicenç de Calders)
Font: Estudi de la xarxa ferroviària de viatgers a Catalunya, DPTOP (març del 2005)

Finalment, cal resumir els problemes bàsics de la línia R2 de rodalies de Renfe:
䡲 Els canvis demogràfics que estan tenint lloc al Garraf i al Baix Llobregat, amb
l’afluència de nous residents amb lloc de treball fora de la comarca, estan
intensificant la demanda de transport cap a Barcelona, fet que es reflecteix en
una pressió creixent sobre la capacitat de la línia, molt especialment en hora
punta i en el tram Viladecans - estació de Sants.
䡲 Cal comentar que, al llarg de l’any 2007, les obres de l’accés de la nova
línia d’alta velocitat a Barcelona han interferit molt significativament en els
serveis de la línia R2, la qual cosa ha provocat problemes de congestió i irregularitats en el servei molt difícils d’assumir pels usuaris, que han hagut de viatjar
durant les hores punta en condicions molt per sota dels mínims de confort
necessaris.
䡲 S’ha de tenir en compte que la branca de la línia R2 cap a Maçanet té nivells de
demanda força inferiors als de la branca del Garraf. Aquest desequilibri entre les
dues parts de la línia fa que sigui molt necessària una reorganització que
dependrà directament de la remodelació dels serveis de la xarxa de rodalies.

3.3.2. Propostes ferroviàries d’actuació
Hi ha tota una sèrie de plans vigents o en curs de redacció sobre el tema ferroviari i
dins de l’àmbit català i estatal: el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya
(PITC), aprovat el mes de juliol del 2006; el Pla director d’infraestructures 2001-2010
de l’Autoritat del Transport Metropolità, actualment en revisió; el Pla de rodalies del
Ministeri de Foment, presentat el mes de març del 2008, i el Pla Sectorial de ferrocarrils
2005-2012, en redacció, del Ministeri de Foment.
A continuació es descriuen les actuacions que aquest conjunt de documents de
planificació preveu en la comarca del Garraf:
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Nova línia orbital ferroviària Vilanova-Vilafranca-Martorell-Terrassa-SabadellGranollers-Mataró.
䡲 Administració competent: Administració General de l’Estat.
䡲 Inversió estimada: 1.226 MEUR.
Plans que recullen aquesta actuació: PITC, Pla de rodalies del Ministeri de Foment (en
aquest Pla només es preveu l’elaboració d’estudis, no pas l’execució de les obres).
Permetrà connectar les ciutats principals de la segona corona metropolitana de Barcelona sense haver de passar per Barcelona.
El traçat d’aquesta nova línia ferroviària, segons la Generalitat, estarà formada dels
següents trams, uns de nova construcció i d’altres ja existents:
䡲 Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès (nova construcció).
䡲 Vilafranca del Penedès - Martorell (infraestructura ja existent i actualment utilitzada per la línia R4 de rodalies de Renfe i per trens de mercaderies).
䡲 Martorell-Terrassa (nova construcció).
䡲 Terrassa-Sabadell (infraestructura ja existent i actualment utilitzada per la línia R4
de rodalies de Renfe i també, minoritàriament, per trens de mercaderies).
䡲 Sabadell-Granollers (nova construcció).
䡲 Granollers-Mataró (nova construcció).
Com es pot apreciar, entre els diferents trams de nova construcció d’aquesta línia
orbital hi ha el tram Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès, que passarà pel Garraf.
El pressupost estimat per a aquest tram és de 277 MEUR.
El Pla director urbanístic que correspon a aquesta nova línia actualment es troba en
procés d’aprovació.
S’ha de tenir, però, molt en compte que els trams de nova construcció de l’orbital
ferroviària (Mataró-Granollers, Terrassa-Martorell i Vilafranca-Vilanova) suposaran un
impacte ambiental considerable i una inversió econòmica elevada.
Per això caldria fer una aproximació més realista al nou servei ferroviari orbital i aprofitar
al màxim la infraestructura existent i plantejar només a llarg termini la possible execució
de nous trams de línia:
䡲 En una primera fase, s’hauria de dur a terme la projecció i la construcció de l’eix,
aprofitant el nou servei de passatgers Martorell-Mollet (que actualment ja està en
servei entre Martorell i Cerdanyola, amb el petit tram que encara té via única fins
a Mollet en plenes obres de desdoblament) i els intercanviadors corresponents.
䡲 Posteriorment, s’hauria d’estendre cap a Vilafranca i Granollers.
䡲 Finalment, es construirien noves vies des de Vilafranca del Penedès fins a
Vilanova i des de Granollers fins a Mataró per tancar aquesta nova línia orbital.
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 Figura 75. Línia orbital ferroviària segons la Generalitat
Font: Cambra de Comerç

 Figura 76. Línia orbital ferroviària segons la Cambra de Comerç de
Barcelona
Font: Cambra de Comerç

Remodelació dels serveis de rodalies de la línia de la costa
En el PDI 2001-2010 ja es preveia la reestructuració dels serveis, que permetrà
aprofitar molt millor la capacitat de la xarxa, adaptant la configuració de les línies a les
pautes de mobilitat existents.
Ara, el Pla de rodalies ha recollit un model de reestructuració molt similar, amb cinc
línies, dues de les quals passen pel túnel de passeig de Gràcia, dues pel túnel de plaça
Catalunya i una cinquena és transversal exterior.
MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES
DE TRANSPORT
105

03 Inf Garraf Infraest.qxp:–

23/2/10

17:52

Página 106

䡲 Línia de la costa: St. Vicenç de Calders-Garraf-Barcelona-Maresme-Maçanet.
䡲 Línia de l’interior: St. Vicenç de Calders-Vilafranca-Barcelona-St. CeloniMaçanet.
䡲 Barcelona - Vic - Castelldefels: inclou el perllongament de l’actual R3 entre
Cornellà i Castelldefels.
䡲 Manresa - aeroport: L’actual R4 de Manresa a BCN arribarà a l’aeroport del Prat
i no a St. Vicenç de Calders.
䡲 Línia transversal exterior Martorell-Granollers
Ampliació i millora de l’oferta dels serveis ferroviaris
Com s’ha comentat a l’apartat dedicat al servei públic de transport per carretera, el Pla
de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) és el que estableix les línies
d’actuació generals per millorar l’oferta dels serveis de transport públic col·lectiu per
carretera i ferroviari en l’àmbit interurbà a Catalunya, amb l’horitzó temporal del 2012.
En relació amb els serveis ferroviaris, el Pla de transports de viatgers de Catalunya
2008-2012 (PTVC) inclou tant els de rodalies com els regionals o els de mitjana
distància, per a cadascun dels quals preveu un conjunt d’actuacions.
Els objectius de millora del servei, que bàsicament es persegueixen en relació amb els
serveis de rodalies, que són els que tenen més incidència a la comarca d’estudi, són
els següents:
䡲 Reduir l’ocupació dels trens incrementant la capacitat de les expedicions i les
freqüències de pas per limitar els trajectes dempeus a un màxim de 20 minuts.
䡲 Augmentar la capacitat, tant per donar resposta a la demanda que es produeix
en hora punta de matí, com també per assolir en hora vall el mínim de qualitat
establert en el PTVC 2008-2012 (actualment se situa entre els 5-25 minuts i
l’objectiu es reduir-la a 10 minuts).
䡲 En l’àmbit del Garraf es preveu un increment dels serveis en hora punta de
sis/quatre (sentit ascendent/descendent) a vuit expedicions per sentit en el tram
Castelldefels-Vilanova i de tres/dues (sentit ascendent/descendent) a tres
expedicions per sentit en el tram Vilanova - Sant Vicenç de Calders, tal com es
mostra a les figures següents.
䡲 Millorar i incrementar la informació als usuaris (tant a casa, com a les estacions i
a dalt del tren).
䡲 Crear noves infraestructures i equipaments.
䡲 Aplicar els últims avanços tecnològics per millorar la sostenibilitat i l’eficiència del
sistema.
䡲 Integració tarifària el 2012: el Pla proposa definir i homologar un sistema de
validació i venda de bitllets comú per a tot el territori a partir d’una tecnologia
innovadora de validació sense contacte que millora la seguretat i la gestió de la
informació.
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 Figura 77. Expedicions en hora punta del matí, sentits
ascendent/descendent, en el servei de rodalies de Renfe en l’àmbit del
Garraf (2007)
Font: PTVC 2008-2012

 Figura 78. Serveis proposats pel PTVC (2012) per sentit en hora punta, en
el servei de rodalies de Renfe en l’àmbit del Garraf
Font: PTVC 2008-2012

MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES
DE TRANSPORT
107

03 Inf Garraf Infraest.qxp:–

23/2/10

17:52

Página 108

04 Inf Garraf Monog.qxp:–

23/2/10

17:55

Página 109

 4. Estudis monogràfic: el port de Vilanova i la Geltrú
4.1. Situació actual del port
4.1.1. Oferta
Introducció
El 15 de juny de 2007 es va aprovar el Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú, d’ara
en endavant Pla especial. El pla esmentat estableix quins són els usos que es poden
desenvolupar en el port i quina és la zona portuària destinada per dur-los a terme.
Actualment algunes de les obres projectades al pla ja s’han iniciat i d’altres estan en
funcionament.
En aquest capítol es fa una anàlisi de la situació actual del port. Es defineix com a
situació actual la mateixa que apareix al Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú; és
a dir, la situació prèvia a l’inici de les obres que preveu el Pla especial, iniciades el
novembre de 2006.
La situació futura del port a partir de la planificació establerta al Pla especial es recull
al capítol 3.
Situació geogràfica i jurídica
Situació geogràfica
El port de Vilanova i la Geltrú està situat a la riba nord-occidental de la mar Mediterrània
i, més en concret, a la part central de la costa catalana, entre Barcelona i Tarragona.
Les seves coordenades geogràfiques són 41º 12’ N, 1º 43’ E.

 Figura 79. El port de Vilanova i la Geltrú dins l’àmbit del Mediterrani
Font: elaboració pròpia

Situació jurídica
A la costa catalana hi ha un total de 45 ports, dels quals els de Tarragona i Barcelona
depenen de les seves autoritats portuàries respectives, i la resta són competència de
la Generalitat de Catalunya.
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Els 43 ports competència de la Generalitat de Catalunya són tutelats per l’empresa
pública Ports de la Generalitat o bé pel Departament d’Obres públiques i Política
Territorial per mitjà de la Direcció de Ports, Aeroports i Costes (DPAC). De manera
general els ports esportius són tutelats per la DPAC, mentre que els ports amb activitat
comercial i/o pesquera ho són per Ports de la Generalitat.
El port de Vilanova i la Geltrú és gestionat per Ports de la Generalitat, i s’hi
desenvolupen activitats comercials, pesqueres i esportives. També hi ha una petita
activitat industrial, de suport a les activitats pròpies del port.
Ordenació del sòl
La planificació urbanística vigent a la ciutat de Vilanova i la Geltrú té com a referència
el Pla general d’ordenació urbana que data de l’any 2001. D’altra banda, el planejament
municipal estableix la necessitat de redactar un pla especial que reguli els usos del
port, tal com estableix la Llei 5/1998, de ports de Catalunya. Aquest pla va ser aprovat
el 15 de juny de 2007.
El port de Vilanova i la Geltrú conjuga activitats esportives, pesqueres i comercials.
Cadascuna d’aquestes activitats està ubicada a la seva dàrsena corresponent. També
s’hi fan activitats de suport, que es localitzen a l’àrea tècnica. La distribució de les
diferents activitats en la situació actual, prèvia al desenvolupament del Pla especial, es
mostra a la figura 80.

 Figura 80. Distribució de les diferents dàrsenes al port de Vilanova i la Geltrú.
(Situació prèvia a l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)
Font: elaboració pròpia
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Infraestructura portuària
El port de Vilanova i la Geltrú és un port artificial que no es basa, per tant, en cap mena
d’abric natural. Va ser construït l’any 1949. Amb posterioritat ha tingut diverses
ampliacions; la més destacada és la que es va fer l’any 1973.
El port està format per dos dics situats perpendicularment a la línia de la costa. Aquests
dics s’anomenen de Llevant i de Ponent, d’acord amb la seva posició geogràfica. La
distància entre tots dos dics és d’uns 720 metres.
Si bé hem dit que la disposició dels dos dics és perpendicular a la costa, aquest fet és
cert només en el tram més proper a la platja. Amb posterioritat, la rectitud dels dics es
trenca per l’aparició de contradics o canvis en la seva trajectòria, que són els que
acaben de configurar la forma del port.
El dic de Llevant, a uns 570 metres de la platja gira 90º en direcció oest, per seguir
paral·lel a la línia de la costa, per després encorbar-se i formar un gran arc de 800
metres de longitud.
El dic de Ponent s’endinsa 570 metres en línia recta des d’on gira 90º en direcció est.
En el mateix punt sorgeix el contradic en direcció oposada. De l’extrem d’aquest
contradic surt un segon contradic, que és el que conforma la bocana juntament amb
l’arc final del dic de Llevant.
A continuació es fa una descripció de cadascuna de les dàrsenes del port: la comercial,
la pesquera, l’esportiva i la de l’àrea tècnica.
 Característiques principals de les dàrsenes
(situació prèvia a l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)

Calat

Longitud
molls

Nre.
amarradors

Nre.
palanques

7,0
7,0
5,0
7,0
5,0-7,0

246
198
99
92
635

1
1
1
1
4

–
–
–
–
–

D. pesquera

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

220
221
177
289
173
1.214

931

–

D. esportiva

2,0-3,5

1.383

1.025

10

7

–

–

–

Dàrsena

Moll
Baix a mar
La Geltrú
Vilanova 1
Vilanova 2

D. comercial
Espigó de la pesca
Xarxaires
Llotja
Pescadors
Transversal

Bocana

1. Nombre de bases existents el 2006
Font: elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú
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Dàrsena comercial
La dàrsena comercial està dividida en dues parts, una a l’extrem més meridional del dic
de Llevant i l’altra ubicada a la zona del moll de Ponent més propera a la bocana.
A la dàrsena comercial situada a llevant s’hi concentra l’activitat de càrrega i descàrrega dels vaixells de mercaderies. Per fer aquestes operacions disposa de dos molls
operatius: el moll de Baix a Mar, conegut també com a moll Sud, i el moll de la Geltrú.
El primer té una longitud de 246 metres i el segon, de 198 metres.
El moll de Baix a Mar és el que disposa de més superfície per allotjar-hi mercaderies,
amb una esplanada d’uns 11.000 metres quadrats, mentre que en el moll de la Geltrú
la superfície d’esplanada és de 6.000 metres quadrats. El calat d’aquests molls és de
7 metres.

 Figura 81. Dàrsena comercial. (Situació prèvia a l’execució del Pla
especial del port de Vilanova i la Geltrú)
Font: elaboració pròpia

A la part més meridional del dic de Ponent és on es troba l’altra part de la dàrsena
comercial. Els molls utilitzats amb aquest fi són els molls de Vilanova 1 i Vilanova 2.
Al final del moll de Ponent hi ha l’estació marítima, que permet l’embarcament i el
desembarcament de passatgers. Actualment està en desús.
Els dos factors determinants dels quals depèn la potencialitat d’un port per rebre o
distribuir mercaderia són el calat i la superfície d’esplanada. El calat és el que determina
la grandària dels vaixells que poden atracar al port, mentre que la superfície d’esplanada
condiciona l’operativa per embarcar i desembarcar la mercaderia. El port de Vilanova
i la Geltrú no disposa d’un calat important: el màxim existent és de 7 metres, que només
permet l’atracament de vaixells amb una capacitat de càrrega de 5.000 tones. La
superfície d’esplanada tampoc és destacable.
Aquests dos paràmetres, el calat i la superfície d’esplanada, estan molt condicionats
per la plataforma continental,1 que a la costa de Vilanova i la Geltrú ofereix un pendent
1

La plataforma continental és el relleu submergit que envolta els continents i s’estén fins al talús continental, des d’on cau
fins al fons de l’oceà.
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relativament suau. Aquest fet comporta que el calat no sigui gaire gran, però com a
contrapartida implica que sigui molt més econòmic obtenir superfície d’esplanada per
a les operacions de càrrega i descàrrega que no pas en aquells ports que tenen molt
més calat.
Dàrsena pesquera
La dàrsena destinada al sector pesquer es troba ubicada a la zona de llevant del port i
està delimitada pel moll de la llotja, el dic de Llevant, l’espigó transversal i el moll de les
xarxaires. En total, aquests quatre elements conformen una línia d’atracament de 1.068
metres, als quals cal afegir la longitud d’atracament de l’espigó de la pesca. En total,
representen una longitud d’atracament de 1.214 metres. Els molls de la dàrsena de
pesca tenen un calat que se situa al voltant dels 4 metres.
Els molls que conformen la dàrsena de pesca són els molls de la llotja, dels pescadors,
transversal, de les xarxaires i de la pesca.
El mirall d’aigua de la dàrsena de pesca delimitat pel conjunt de molls esmentats és de
58.000 metres quadrats.

 Figura 82. Dàrsenes pesquera i esportiva, i àrea tècnica. (Situació prèvia a
l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)
Font: elaboració pròpia

La dàrsena esportiva
La dàrsena esportiva disposa d’un mirall d’aigua de 21.260 metres quadrats i 17.292
metres quadrats de superfície a terra. Està formada per les 10 palanques del Club
Nàutic i les 4 de la nàutica popular. Les primeres estan gestionades pel mateix Club,
mentre que les segones estan portades per Ports de la Generalitat. El nombre total
d’amarradors és de 1.052, 812 dels quals corresponen a les palanques del Club Nàutic
i els 240 restants a les de la nàutica popular. El calat a la zona de la dàrsena esportiva
és variable en funció d’on es trobin situades les palanques, i oscil·la entre els 2 i els 3,5
metres.
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 Figura 83. Dàrsena esportiva
Font: AIM

Els amarradors són per a embarcacions d’eslores compreses entre els 5 i els 20 metres,
tot i que la majoria se situen entre els 6 i els 8 metres. Cal tenir present que els 240 amarradors de la nàutica popular són per a embarcacions amb una eslora màxima de
7 metres.

Nre. amarradors

600

520

500
400
264

300
200

133

113

100

14

8

12-15 m

15-20 m

0
<6m

6-8 m

8-10 m

10-12 m

 Figura 84. Distribució dels amarradors per eslores. (Situació prèvia a
l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)
Font: Ports de la Generalitat

Àrea tècnica
El port de Vilanova i la Geltrú disposa d’una petita activitat industrial que actua de
suport de la resta d’activitats, com és el varador i les drassanes. Al varador es fa el
manteniment i la reparació d’embarcacions, mentre que a les drassanes es construeixen noves naus.
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4.1.1.5. Edificacions existents
Les edificacions existents al port de Vilanova i la Geltrú estan lligades a les diverses activitats que s’hi desenvolupen (pesqueres, comercials i esportives), així com a
les activitats de suport i administració, com poden ser les oficines de Ports de la
Generalitat.
 Edificacions existents
(situació prèvia a l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)

Dàrsena comercial
Seu d’Esticat
Oficines d’empreses estibadores i consignatàries
Estació marítima
Dàrsena pesquera
Llotja
Casetes de pescadors
Edifici de serveis a la pesca
Nau per a la manipulació i l’envasament de peix
Dàrsena esportiva
Capitania marítima del Club Nàutic
Edifici de serveis a les embarcacions del Club Nàutic
Edifici social del Club Nàutic
Altres
Edifici de Ports de la Generalitat
Laboratori de bioacústica
Caseta de control d'accés a la zona pesquera i comercial
Drassanes
Varador

Font: Ports de la Generalitat

Edificacions comercials
Al port de Vilanova i la Geltrú operen 5 empreses consignatàries2 i 3 empreses
estibadores;3 totes elles estan ubicades a l’edifici proper a la intersecció del moll de la
Geltrú i el moll de Baix a Mar (vegeu la figura 81). Una d’aquestes empreses, Estivila,
fa alhora funcions consignatàries i d’estiba.
Un segon edifici lligat a l’activitat comercial és l’edifici d’Esticat, que és la societat
pública encarregada de vetllar pel bon funcionament de l’estiba als ports gestionats per
Ports de la Generalitat. La seva funció principal és fer d’intermediari entre les empreses
estibadores i els grups d’estibadors. Aquest edifici es troba a la confluència de l’espigó
transversal i el moll de la Geltrú.

2

L’empresa consignatària és l’entitat que als ports representa l’armador d’un vaixell per resoldre els assumptes relacionats
amb la càrrega i el passatge. És responsable davant de les administracions: Capitania Marítima, Duanes i Ports de la
Generalitat.

3

L’empresa estibadora és la que s’encarrega de la càrrega i la descàrrega de mercaderies, provisions, etc., entre les
embarcacions i els molls. Per dur a terme aquestes operacions, contracten les anomenades mans d’estiba (grups
d’estibadors per a unes franges horàries determinades).
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 Empreses consignatàries i estibadores establertes al port de
Vilanova i la Geltrú (2007)

Empreses consignatàries

Empreses estibadores

Estivila
Coma y Ribas
Intramediterráneo
Berge
Uniland Marítima

Estivila
Sammer
Vilacargo

Font: Ports de la Generalitat

Esticat està participada al 50 % per Ports de la Generalitat i al 50 % per les empreses
estibadores. També regula els preus de les tarifes del port de Vilanova i la Geltrú.
Edificacions pesqueres
Hi ha tota una sèrie de tasques lligades a l’activitat pesquera, com ara la subhasta del
peix o l’emmagatzematge dels arts de pesca, que requereixen un edifici al port per tal
de poder-se dur a terme.
La llotja (vegeu la figura 82) és l’edifici on es desenvolupa la subhasta del peix. Es fan
dues subhastes diàries, una al matí i una altra a la tarda. Durant la del matí, entre les
8.00 i les 10.00 h, se subhasta el peix blau que s’ha pescat la nit anterior; la de la tarda
es fa entre les 15.00 i les 18.00 h i s’hi subhasta el peix blanc. La llotja es troba a la
façana marítima, davant del moll que porta el seu nom. El mateix edifici de la llotja
també acull la seu de la Confraria de Pescadors i la fàbrica de gel.
Les casetes dels pescadors es troben al molls de les xarxaires, de la pesca i transversal, i és on es guarden els arts de pesca.

 Figura 85. Moll de les xarxaires amb les casetes dels pescadors al fons
Font: AIM
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Hi ha dues edificacions més a la dàrsena pesquera, totes dues ubicades al moll de
pescadors. Una acull serveis de suport a la pesca i la segona es dedica a la manipulació i l’envasament de peix de piscifactoria.
L’empresa Ecologia Marina es dedica a la manipulació i l’envasament dels peixos que
es crien a les piscifactories que l’empresa Fresh Overseas té distribuïdes per la costa
mediterrània. Una d’aquestes granges marines es troba davant de la costa de Vilanova
i la Geltrú.
Edificacions esportives
A la dàrsena esportiva hi ha els diferents edificis de què disposa el Club Nàutic (vegeu
la figura 82). La Capitania Marítima del club, així com l’edifici de serveis per a les
embarcacions, es troben situats al moll, mentre que la seu social es troba propera al
dic de Ponent.

 Figura 86. Edifici de les drassanes
Font: AIM

Altres edificacions
L’edifici de Ports de la Generalitat té la façana davant del passeig Marítim de la ciutat
(vegeu la figura 82). Acull les oficines de la delegació de la zona portuària centre. Com
s’ha comentat, aquesta empresa pública és la responsable de tutelar el funcionament
del port de Vilanova i la Geltrú.
El Laboratori de Bioacústica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que té per
objecte l’estudi de les emissions sonores en el medi marí, es troba en un edifici annex
al de Ports de la Generalitat.
Les activitats industrials, mencionades anteriorment, són les drassanes i el varador. Les
drassanes disposen d’un edifici enfront del moll del varador per desenvolupar l’activitat
de construcció de naus.
El varador també disposa d’un petit edifici a tocar de l’esplanada on es fa el manteniment i la reparació de naus.
L’accés a les dàrsenes pesquera i comercial, situades al moll de Llevant, es fa per mitjà
d’una caseta que controla l’accés a aquesta zona del port.
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4.1.1.6. Instal·lacions i equips
Més enllà dels serveis d’aigua potable, llum, clavegueram i telefonia propis de qualsevol
zona urbana, el port de Vilanova i la Geltrú té una sèrie d’instal·lacions i equips per
poder desenvolupar les activitats que li són pròpies: el comerç, la pesca i la nàutica
esportiva. Aquestes instal·lacions i equips complementen els molls, els amarradors i els
edificis per tal de poder dur a terme les activitats esmentades.
 Instal·lacions existents
(situació prèvia a l’execució del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú)

Dàrsena

Instal·lació

Nombre

D. comercial Rafal
Grua

D. pesquera

D. esportiva
Àrea tècnica

3
3

Característiques
748 m2, 823 m2 i 1688 m2
6,12 i 15 t de potència d’elevació

Màquina per a la succió de ciment a dojo

1

Sortidor gasoil
Plaça dels pescadors (assecar i reparar
les xarxes)

2
1

3400 m2

Sortidor gasoil
Grua pòrtic

1
1

30 t de potència d’elevació

Grua pòrtic
Grua

1
1

100 t de potència d’elevació
12 t de potència d’elevació

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Pla Especial del Port de Vilanova

Activitat comercial
Per poder fer les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells, al sector comercial
hi ha 3 grues i 3 rafals4 per a l’emmagatzematge de mercaderies. Les grues tenen una
potència d’elevació de 6 a 15 tones i els rafals, que es troben repartits al llarg del moll
de Baix a Mar i de la Geltrú, tenen una superfície de 748 metres quadrats, 823 metres
quadrats i 1.688 metres quadrats. Per a la descàrrega del ciment es disposa d’una
màquina de succió propietat de l’empresa Uniland Marítima.
És molt difícil establir un valor de quina és la capacitat de les grues, és a dir, quanta
mercaderia poden moure per unitat de temps; depèn de diversos factors:
䡲 Potència d’elevació.
䡲 Tipus de mercaderia.
䡲 Tipus d’embarcació.
䡲 Disposició de la mercaderia dins del vaixell.
La potència d’elevació d’una grua és determinada per les seves característiques
tècniques. Com s’acaba de dir, les que es troben al port de Vilanova i la Geltrú se situen
entre les 6 i 15 tones.
Segons el tipus de mercaderia, les grues podran manipular un nombre màxim d’unitats
de manera simultània; per exemple, no es poden carregar o descarregar més de 10
rotlles d’acer alhora, perquè es fan malbé.
4

Rafal: cobert situat relativament a prop de la vora del moll, amb l’objecte de preservar de la pluja i del sol les mercaderies
durant períodes molt breus de temps (manual d’estil del port de Barcelona).
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 Figura 87. Grua
Font: AIM

El tipus de vaixell és un altre dels factors dels quals depèn el rendiment de les grues.
Els vaixells antics que tenen ponts dificulten molt les operacions de càrrega i
descàrrega de la mercaderia, a diferència dels més moderns, que ja no en porten, i en
què la part interna del casc té forma de prisma per facilitar les operacions.
Un altre factor és la disposició de la mercaderia dins del vaixell, especialment si aquesta
està col·locada en paletes. En cas que hi hagi hagut mala mar, les paletes poden quedar
desalineades i el toro no pot posar la forca en els dos forats de la paleta, fet que provoca
un entorpiment en la descàrrega de la mercaderia, a més del seu deteriorament.
Hi ha, doncs, diversos condicionants a l’hora de determinar la capacitat de les grues del port.
Per fer una valoració de quina és la capacitat de les grues del port de Vilanova i la
Geltrú s’ha partit de la informació de què es disposa:
䡲 Tones carregades o descarregades.
䡲 Temps d’estada del vaixell al port.
L’estada del vaixell al port és equivalent al temps necessari per a la càrrega o la
descàrrega de la mercaderia que aquest transporta. Si es divideixen les tones carregades
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o descarregades dels vaixells i l’estada del vaixell al port, s’obté quin és el rendiment de
les grues. El rendiment màxim de les grues és un valor proper a la seva capacitat.
Tones carregades o descarregades
Rendiment =
Temps d’estada del vaixell al port
A la figura 88 es mostren concretament els valors màxims dels rendiments de les grues,
distingint entre els diferents tipus de mercaderia. Com es pot comprovar, el rendiment
de les grues depèn molt de la mercaderia transportada.

Siderúrgic

Fusta

Ciment

Màxim altres

Turba en palets

Sulfat sòdic

Maquinària

Ciment a dojo

Màxim ciment

Màxim fusta

Trons de fusta

Taulell aglomerat

Fusta serrada

Màxim siderúrgic

Tubs d’acer

Rotlles d’acer

Rodons d’acer

Perfils d’acer

Planxa d’acer

Laminat d’acer

Bobines d’acer

Bigues d’acer

Tones/dia

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Altres

 Figura 88. Rendiment màxim de les grues del port de Vilanova segons la
mercaderia carregada i descarregada (2007)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Port de Vilanova i la Geltrú

Activitat pesquera
Les instal·lacions vinculades a l’activitat pesquera són el sortidor de gasoil per a les
barques de pesca i la plaça dels pescadors.
El sortidor de gasoil es troba a l’extrem meridional del moll de pesca. A la plaça dels
pescadors es disposa d’una extensa superfície per assecar i reparar les xarxes, així
com per dipositar les caixes.
Activitat esportiva
El Club Nàutic disposa d’un escar5 i d’una grua pòrtic per avarar i treure les naus
de l’aigua. La capacitat de la grua pòrtic és de 30 tones. El Club Nàutic també té a
disposició dels seus associats torretes d’aigua, electricitat i un sortidor de combustible.
Àrea tècnica
El varador disposa d’un escar i d’una grua pòrtic que permet desplaçar les embarcacions entre el mar i el moll. La potència màxima de la grua pòrtic és de 100 tones,
molt més gran que la grua de què disposa el Club Nàutic (que és de 30 tones) d’acord
amb la dimensió més gran de les barques que pot tractar el varador.
L’àrea tècnica també disposa d’una grua amb una potència d’elevació de 12 tones.
5

Escar: instal·lació a la vora de la mar o d’un riu, disposada de manera que per un pla inclinat poden ser avarades o tretes
de l’aigua les embarcacions (manual d’estil del port de Barcelona).
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 Figura 89. Grua pòrtic del varador
Font: AIM

4.1.1.7. Concessions
Les diferents activitats que es desenvolupen al port necessiten l’autorització de Ports
de la Generalitat. A la taula següent es poden veure les diferents concessions existents
l’any 2008, així com les seves característiques més destacades.
 Concessions atorgades al port de Vilanova i la Geltrú (2008)

Objecte

Data d’autorització

Titular

Drassanes
Construcció i explotació d’una dàrsena esportiva
Nau de manipulació, classificació i envasat de peix
Autorització per a la instal·lació de cabines telefòniques
Autorització per a la prestació del servei de bar
Concessió per a la construcció de casetes de pescadors
Concessió per al local d’oficines
Local per a oficines al port
Instal·lació de cambra de congelació
Construcció i explotació d’una dàrsena esportiva interior
Utilització del local destinat a oficines
Local per a taller
Dipòsit de gas-oil d’Estivila
Instal·lació plataformes assaigs flotants
Ocupació d’espai per a varada d’embarc. i desenv. d’act. nàutiques
Instal·lació d’equip sobre vies de descàrrega de mercaderia a dojo
Nau de venda de peix i instal·lacions complementàries
Autorització de subministrament de gasoil Cepsa
Servei de grua pòrtic i elevador
Autorització de subministrament de gasoil Citesa
Laboratori d’aplicacions bioacústiques i explanada
Estesa de cable soterrani a la zona de servei del port
Autorització per a subiministrament de carburant amb camions cisterna
Local destinat a taller per a serveis a la pesca
Local destinat a taller (A) per a serveis a la pesca
Explotació d’un local destinat a bar
Autorització per subiministrament de carburant amb camions cisterna

DRADISA
CLUB NÀUTIC VILANOVA
ECOLOGIA MARINA, SL
TELEFÓNICA TELECOM. PÚBLICAS
FRANCISCO MALDONADO, JOSÉ
CONF. PESC. DE VILANOVA
ESTIBAS VILANOVA SL
VILANOVA CARGO, SL
CONF. PESC. DE VILANOVA
MARINA FAR VILANOVA SA
MANIPULADORA DE MERCANCÍAS, SL
ESTIBAS VILANOVA SL
ESTIBAS VILANOVA SL
PINTURAS HEMPEL, SA
ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA
UNILAND MARÍTIMA, SL
CONF. PESC. DE VILANOVA
CEPSA
DRADISA
CITESA
UPC-Lab. d’Aplicacions Bioacústiques
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECT, SL
PETROCAT SOC. CAT. PETROL.SA
MECUNOVA, SL
DRASSANES DE MAR, SCCL
FRANCISCO LÓPEZ, FERNANDO
PETROMIRALLES, SL

11/08/1971
25/10/1985
27/11/2001
19/05/2005
04/02/2002
30/11/2002
21/01/2004
05/07/2004
07/10/2004
31/01/2005
21/04/2005
12/07/2005
15/07/2005
03/11/2005
1/3/06
31/3/06
25/7/06
12/1/07
14/2/07
4/5/07
17/7/07
20/05/2008
27/5/08
11/7/08
2/9/08
11/9/08
4/10/08

Termini
(anys)
40
30
10
20
6
10
10
10
10
30
10
9
9
2
2
3
20
2
3
2
2
18
1
10
10
10
1

Font: Ports de la Generalitat
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4.1.1.8. Xarxa viària i mobilitat
Carretera
Les connexions viàries que serveixen al port de Vilanova i la Geltrú són òptimes. D’una
banda, la mateixa ciutat de Vilanova i la Geltrú disposa d’una bona xarxa viària que la
uneix amb la resta del territori català; de l’altra, l’estructura viària de la ciutat permet
que el port tingui accés directe a la ronda urbana.
La xarxa viària externa està formada per l’autopista C-32 i les carreteres C-31 i C-15.
L’autopista C-32 connecta Vilanova i la Geltrú cap al nord amb Barcelona i el seu
contínuum urbà, i cap al sud amb el Vendrell, on s’uneix amb l’autopista AP-7, que
per la seva part connecta amb Tarragona i bona part de la costa mediterrània
espanyola.
La carretera C-31 circula paral·lela a l’autopista C-32; relliga totes les poblacions
costaneres entre Barcelona i el Vendrell i serveix a un trànsit de més curta distància.
La carretera C-15 connecta Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del Penedès i, per
extensió, amb la resta de l’Alt Penedès.

 Figura 90. Xarxa viària a l’entorn de Vilanova i la Geltrú
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

La xarxa viària interna principal de la ciutat està formada per una sèrie de vials que
canalitzen el trànsit de la ciutat (en groc a la figura 91). Aquesta xarxa consta d’uns
eixos viaris que creuen la ciutat tant longitudinalment com transversalment. Les vies
que es troben més apartades del centre urbà, en concret la ronda d’Europa i ronda
d’Ibèrica, actuen de cinturons, mentre que la resta de vies fan la funció de distribuir el
trànsit per l’interior de la trama urbana.
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Si es fa l’anàlisi viària centrada en la ciutat mateixa de Vilanova i la Geltrú, s’observa
com l’accés directe entre la ronda d’Europa i el port permet que aquest tingui una
connexió directa a la xarxa viària externa de la ciutat (des de la ronda d’Europa
s’accedeix a les carreteres C-15 i C-31 i, des d’aquí, a l’autopista C-32). La bona
comunicació entre el port i les rondes urbanes (ronda d’Europa i ronda d’Ibèrica), a part
de la bona accessibilitat que suposa per al port, facilita que el trànsit portuari no hagi
de creuar la trama urbana i interfereixi amb el trànsit intern de la ciutat. Aquest punt és
d’interès especial per al trànsit de camions amb origen o destinació al port.

 Figura 91. Xarxa viària de Vilanova i la Geltrú
Font: elaboració pròpia a partir de l’ortofoto de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Ferrocarril
El port de Vilanova i la Geltrú no té accés directe a la xarxa ferroviària, si bé la seva
ubicació és propera a la línia Barcelona - Sant Vicenç de Calders. L’estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú es troba a uns 400 metres del passeig Marítim, la qual cosa
confereix una bona accessibilitat a peu entre aquest punt i el port.6
Val la pena assenyalar que en altres temps va existir un apartador ferroviari que donava
servei al port, però era poc utilitzat i es va acabar traient.
El servei ferroviari actual per a passatgers consta de la línia R2 de rodalies i les línies
regionals Ca1, Ca3 i Ca4.
La línia R2 uneix Sant Vicenç, Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Maçanet. La freqüència
varia entre els 20 i els 30 minuts per sentit.
6

El temps de desplaçament entre el port, sector del passeig marítim, i l’estació de Vilanova i la Geltrú és de 5 minuts,
suposant una velocitat mitjana de 4,75 km/h.
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La línia Ca1 passa per Tortosa, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Barcelona; la línia Ca3
uneix Riba-roja d’Ebre, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Barcelona; i la línia Ca4
connecta Lleida, Valls, Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
Per aquesta línia ferroviària també passen alguns serveis ferroviaris de mercaderies del
corredor mediterrani (ús compartit amb la línia ferroviària pel prelitoral que passa per
Vilafranca del Penedès).

 Figura 92. Xarxa ferroviària de Vilanova i la Geltrú
Font: elaboració pròpia a partir de l’ortofoto de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

4.1.2. Demanda
En aquest punt es fa una anàlisi de quina és la demanda de les activitats pesqueres i
comercials que es desenvolupen al port de Vilanova i la Geltrú i de quines són les
perspectives de futur en el sector esportiu.
4.1.2.1. Tràfic de mercaderies
Volum actual
L’activitat comercial del port de Vilanova i la Geltrú té els antecedents en el transport
triangular amb Àfrica i Amèrica als segles XVIII i XIX mitjançant el comerç de teixits i
aiguardent. Avui en dia, el comerç es fa amb altres ports i amb altres productes.
Actualment el volum de mercaderies que transiten pel port de Vilanova i la Geltrú se
situa entorn de les 300.000 tones anuals.
Les mercaderies embarcades tenen una importància més gran que no pas les
mercaderies desembarcades. L’any 2008 el 20 % del tràfic de mercaderies va correspondre a productes descarregats, enfront del 80 % de productes carregats.
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 Moviment de mercaderies (2008)

Tones mercaderia

% sobre el total

Desembarcades
Embarcades

58.574
231.446

20
80

Total

290.020

100

Font: Port de Vilanova i la Geltrú

Si es posa el tràfic de mercaderies del port de Vilanova i la Geltrú en relació amb la resta
de ports del seu entorn, es veu com les mercaderies que entren o surten pel port
representen el 0,3 % del total de mercaderies que es comercialitzen per via marítima a
Catalunya; respecte del conjunt de ports gestionats per Ports de la Generalitat, el seu
pes és més destacat (per sobre del 15 % de tot el tràfic).
 Moviment de mercaderies als ports catalans (2008)

Port
Vilanova i la Geltrú
Palamós
Sant Carles de la Ràpita
Vallcarca
Alcanar
Ports de la Generalitat
Port de Barcelona
Port de Tarragona

Tones

% sobre
Catalunya

% sobre Ports
Generalitat

290.020
351.165
13.528
20.812
1.219.463

0,34
0,41
0,02
0,02
1,43

15,30
18,53
0,71
1,10
64,35

1.894.988

2,22

100,00

50.546.000
32.970.000

59,18
38,60

-

Ports Barcelona i Tarragona

83.516.000

97,78

Total Catalunya

85.410.988

100,00

–

Font: Departament d’Obres Públiques i Política Territorial i Ports de l’Estat

Evolució del moviment de mercaderies
L’evolució de les mercaderies que es mouen al port de Vilanova i la Geltrú des de l’any
1990 ha estat irregular, amb diversos alts i baixos (vegeu la figura 15). Destaca la punta
de mercaderia operada al port entre els anys 1995 i 1996. Entre els anys 1997 i 2000
es va produir una disminució important de la mercaderia operada, i després es va
produir un canvi de tendència.
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 Figura 93. Evolució del moviment de mercaderies (1989-2008)
Font: Ports de la Generalitat

Any

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

40.777

38.631

115.408

127.702

292.460

301.493

514.887

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Desembarcada
Embarcada
Totals
Any
Desembarcada
Embarcada
Totals

133.414
33.919
498.092

421.231

308.933

294.829

145.551

194.023

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Desembarcada
Embarcada

176.602
31.862

135.838
43.189

174.344
70.529

235.398
75.353

152.086
106.354

58.574
231.446

Totals

208.464

179.027

244.873

310.751

258.440

290.020

Any

167.333

Font: Ports de la Generalitat

Són diversos els factors que permeten entendre l’evolució dels moviments de mercaderies al port de Vilanova i la Geltrú:
䡲 L’existència o no de línies regulars.
䡲 Fets puntuals.
䡲 Els cicles econòmics.
L’existència de línies regulars entre Vilanova i la Geltrú i les Illes Balears a mitjan anys
90 explica bona part del volum operat en aquests anys. Aquestes línies tenien molt clar
l’objectiu del transport de mercaderies, i funcionaven prou bé. La seva integració
posterior a l’empresa Balearia, amb nous objectius (fonamentalment, els passatgers),
va canviar força les prioritats i va acabar traslladant el port d’embarcament de Vilanova
a Barcelona. Aquest fet va representar la fi de les línies regulars a Vilanova a finals de
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la dècada,7 amb la disminució consegüent de les mercaderies embarcades i desembarcades al port.
Els avantatges que presenta el port de Barcelona respecte del de Vilanova i la Geltrú
per a l’acollida de línies regulars per al transport conjunt de passatgers i mercaderies
(en el cas que ens ocupa, amb les Balears) radiquen sobretot en la facilitat més gran
per captar passatgers, pel fet de trobar-se a la mateixa ciutat de Barcelona, amb la
seva potent xarxa de transport viari, ferroviari i aeroportuari.
Un altre factor essencial que, al marge de les línies regulars existents durant els anys
noranta, ha determinat la demanda de les mercaderies que operen pel port de Vilanova
i la Geltrú és el que podríem anomenar «fets puntuals»: aquelles circumstàncies del
mercat –a la vegada, vinculades a certes conjuntures socials, econòmiques o
polítiques– que poden generar canvis molt importants en el tràfic d’un port.
Per exemple: les puntes de mercaderia operada entre els anys 1995 i 1997 es
corresponen amb l’abastament de farina a Algèria a conseqüència de la guerra en
aquest país. En general, els vincles entre el port de Vilanova i el nord d’Àfrica ens
mostren canvis constants, no només amb la farina, sinó també amb altres mercaderies,
com per exemple el fil o els ous de gallina –en aquest últim cas, amb Tunísia, fins que
aquest país va començar a muntar granges pròpies.
També el ciment ha experimentat canvis en la seva evolució. Espanya ha estat
tradicionalment exportadora d’aquest bé, però ara aquesta exportació resulta més
difícil, perquè els països que l’importaven ja l’estan produint. De fet, ja fa temps que
s’importa ciment de diversos països cap a Espanya. Actualment els pocs ciments que
s’exporten són, sobretot, els especials (d’enduriment sota l’aigua, etc.).
Naturalment, els cicles econòmics juguen un paper molt important. L’operativa portuària va a remolc dels fluxos econòmics i és molt sensible a l’evolució del mercat.
En principi, en èpoques de bonança econòmica els ports solen tenir més importació
que exportació. Per contra, quan l’economia està en recessió, el flux de mercaderies
entrant és menor. En qualsevol dels casos, l’important per a un port és mantenir el
moviment total –de mercaderies tant embarcades com desembarcades– estable o en
alça. En aquest sentit, s’ha de tenir especial cura en èpoques de recessió, en les quals
el risc de pèrdua de càrrega és més elevat. Però fins i tot en moments de crisi pot sorgir
una oportunitat per a un port com el de Vilanova.
Més concretament, el moment econòmic actual, de crisi internacional generalitzada,
que ha afectat molt particularment a Espanya el sector de la construcció, és el que ha
provocat l’increment tan destacat, l’any 2008, de les mercaderies embarcades. Aquest
fet, però, es comentarà amb més detall a l’apartat següent, que es dedica als tipus de
mercaderies manipulades al port els últims anys.
Tipus de mercaderia embarcada i desembarcada
La mercaderia carregada o descarregada al port de Vilanova i la Geltrú en els últims
anys està formada per mercaderia general no conteneritzada. Aquesta correspon a
productes semielaborats (ciments, perfils d’acer, fusta serrada, etc.) i, en menys mesura,
7

La companyia Flebasa va deixar d’operar l’any 1998, mentre que la companyia Umafisa ho va fer a finals de l’any següent
(desembre de 1999).
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a matèries primeres (troncs de fusta); els productes acabats, com ara la maquinària, són
testimonials.
Si es classifica la mercaderia en funció de la seva naturalesa en resulten tres grans
grups: productes siderúrgics, ciment i fusta. La seva evolució en els darrers anys ha
estat variable. Així el pes que tenia el ciment l’any 2002 ha estat substituït l’any 2008
per la importància dels productes siderúrgics (vegeu la figura 94), que representen el
83 % del tràfic comercial del port. La raó ja s’ha explicat a l’apartat anterior: la
disminució de la demanda d’importació de ciment per part d’altres països, que ja han
començat a produir el seu propi ciment.
Hi ha un quart grup de mercaderia que es mou al port de Vilanova i la Geltrú, molt
minoritari (anomenat «altres» a la figura) que recull mercaderies de diversa mena.

350.000
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250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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2007

2008

Productes siderúrgics

 Figura 94. Evolució del moviment de mercaderies per tipus (2002-2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Ports de la Generalitat, el port de Vilanova i la Geltrú
i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Mercaderia
Ciment
Fusta
Productes siderúrgics
Altres
Sense especificar
Total

2002

2003

2004

86.146
8.311
68.874
4.002

167.333

208.464

179.027

208.464

179.027

2005

2006

2007

2008

86.836
48.449
93.461
16.127

54.105
77.081
165.634
13.931

17.216
78.570
154.041
8.613

3.845
41.372
238.444
6.359

244.873

310.751

258.440

290.020

Nota: la informació disponible per als anys 2003 i 2004 presenta una agrupació diferent de les mercaderies.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Ports de la Generalitat, el port de Vilanova i la Geltrú i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques

Gran part de les mercaderies que entren o surten pel port de Vilanova i la Geltrú estan
destinades al sector de la construcció: en concret, el ciment i bona part dels productes
siderúrgics i de la fusta.
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Si es fa una anàlisi dels productes que es comercialitzen independentment del grup
al qual pertanyen per la seva naturalesa (productes siderúrgics, fusta, ciment o altres),
es veu com gairebé el 93 % del tràfic del port està format per només 5 productes.
De fet una sola mercaderia, els perfils d’acer, representa més de la meitat de totes les
mercaderies mogudes al port, el 52 % en concret. La segona mercaderia en importància són les barres d’acer, que suposen una de cada 5 tones que entren o surten pel
port.
Un altre factor que cal destacar és que aquests productes o bé s’embarquen o bé es
desembarquen; en molts pocs casos un mateix producte és carregat i descarregat al
port i, quan això succeeix, és d’una manera molt descompensada (o bé el producte
embarcat o bé el producte desembarcat és minoritari).
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 Figura 95. Productes embarcats i desembarcats per tipus (2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú

L’any 2008 ha suposat un canvi de tendència respecte del pes de les mercaderies
embarcades i desembarcades al port. Si els darrers anys, 2002-2007, les
mercaderies desembarcades tenien un pes molt més important que no pas les
embarcades, com es veu a la figura 93, en el darrer exercici el volum de mercaderies
carregades ha estat molt superior al de les desembarcades, amb un tràfic global en
clar creixement.
L’explicació d’aquest fet és que el port de Vilanova, que és un port especialitzat en
materials de la construcció, ha vist com l’any 2008, amb l’entrada en un període de
recessió econòmica que afecta especialment al sector de la construcció, ha comportat
una davallada de la demanda d’aquest tipus de mercaderia.
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 Productes embarcats i desembarcats per tipus (2008)

Embarcada

Mercaderia
Ciment

Ciment

Fusta

Fusta serrada
Taulell aglomerat
Troncs de fusta

Productes siderúrgics

Altres

Barres d'acer
Bobines d'acer
Laminats d'acer
Malla d'acer
Perfils d'acer
Semiproductes d'acer
Semiproductes d'acer
Turba

Total

Total

% sobre
el total

3.845

1

24.391
1.610
3.605

24.391
13.376
3.605

8
5
1

3.278
16.836
4.178

57.585
23.449
4.178
1.618
150.069
1.545

20
8
1
1
52
1

1.260

5.099
1.260

2
0

58.574

290.021

100

Desembarcada

3.845

11.766

54.307
6.613
1.618
146.653
1.545

3.416

5.099

231.447

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú

Per contra, certes empreses establertes a l’entorn de Barcelona dedicades al sector de
la construcció, en especial de la producció de productes siderúrgics,8 han passat a
obrir nous mercats i a exportar els seus productes, i el port de Vilanova ha aprofitat
aquesta oportunitat, en el que representa una mena de «circuit de l’acer»: entrada de
vaixells amb ferralla pel port de Barcelona i sortida de vaixells amb perfils d’acer pel
port de Vilanova.
La consegüent tendència a l’alça en el tràfic de mercaderies del port s’ha mantingut
durant l’any 2009. En el moment de tancament de la redacció d’aquest estudi
monogràfic, els creixements registrats respecte de l’any 2008, extrapolats fins a finals
de l’any 2009, fan preveure un tràfic anual de 500.000 t.
Origen i destinació de la mercaderia
El tràfic que es fa pel port de Vilanova i la Geltrú, com ja s’ha avançat als apartats
anteriors, és un tràfic internacional. El conjunt de països amb què Vilanova i la Geltrú
es troba actualment connectada per mar –el que es coneix com a avantpaís o foreland–
es recullen a la figura 96. Es tracta de països de la conca mediterrània i del nord
d’Europa, juntament amb Portugal, Ucraïna, els Emirats Àrabs i el Canadà.
Les relacions comercials més importants del port de Vilanova i la Geltrú són amb
Algèria i el Regne Unit, que representen el 16 % i el 12 % respectivament de totes les
mercaderies que van circular pel port l’any 2008. Si també comptabilitzem el tràfic amb
Suècia, Turquia, el Marroc i Itàlia, els 4 països següents en ordre d’importància, resulta
que la suma de les mercaderies dels 6 països amb què el port de Vilanova i la Geltrú
té més relació és de prop del 57 % del total de mercaderies que entren o surten
pel port.

8
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 Figura 96. Avantpaís del port de Vilanova i la Geltrú i principals productes comercialitzats (2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú

Hi ha, per tant, una concentració destacada en les principals relacions comercials del
port de Vilanova i la Geltrú amb un grup de països reduït. Aquestes relacions es basen
en uns quants productes concrets. Així, amb Algèria, el Regne Unit, Turquia, el Marroc
i Itàlia els productes comercialitzats són exclusivament o quasi exclusivament
productes siderúrgics, entre els quals destaquen com a producte principal els perfils
d’acer.
Procedent del Nord d’Europa es descarrega fusta serrada. A la resta de països en què
els intercanvis comercials són de menys quantia el comerç es basa generalment en un
sol producte.
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 Mercaderies embarcades i desembarcades per països i segons tipus (2008)

Desembarcament
País/regió

Tones Mercaderia

Algèria

47.596
42.255 Prod. siderúrgics
2.868 Altres
2.473 Fusta

Regne Unit

32.464 Prod. siderúrgics

Suècia

Embarcament
Tones

5.074
22.213

Mercaderia

Total
Tones

% Acumulat %

47.596 16,4

16,4

Prod. siderúrgics

37.538 12,9

29,4

Fusta

22.213

7,7

37,0

Turquia

20.782
18.551 Prod. siderúrgics
2.231 Altres

20.782

7,2

44,2

Marroc

19.186
16.794 Prod. siderúrgics
2.392 Fusta

19.186

6,6

50,8

Itàlia

13.171
9.326 Prod. siderúrgics
3.845 Ciment

17.349

6,0

56,8

4.178

Prod. siderúrgics

Grècia

17.092 Prod. siderúrgics

17.092

5,9

62,7

Tunísia

16.155 Prod. siderúrgics

16.155

5,6

68,2

Emirats Àrabs

13.079 Prod. siderúrgics

13.079

4,5

72,8

Holanda

13.067 Prod. siderúrgics

13.067

4,5

77,3

11.762

4,1

81,3

Portugal

11.762

Prod. siderúrgics

Israel

10.095 Prod. siderúrgics

10.095

3,5

84,8

França

10.020 Prod. siderúrgics

10.020

3,5

88,2

Dinamarca

7.185 Prod. siderúrgics

7.185

2,5

90,7

Xipre

4.159 Fusta

4.159

1,4

92,2

Polònia

3.985 Prod. siderúrgics

3.985

1,4

93,5

3.788

1,3

94,8

Estat espanyol

3.788

Ucraïna

3.605

Fusta

3.605

1,2

96,1

Egipte

3.416

Prod. siderúrgics

3.416

1,2

97,3

Rússia

3.278

Prod. siderúrgics

3.278

1,1

98,4

2.742

0,9

99,3

Líban

2.742 Fusta

Lituània
Canadà
Total general

Fusta

1.260

Altres

669 Prod. siderúrgics
231.447

58.574

1.260 0,4

99,8

669 0,2

100,0

290.021 100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú

Tipus de vaixells
L’any 2008 el nombre de vaixells que van atracar al port va ser de 110. La seva evolució
en els darrers anys ha anat en paral·lel a la mercaderia que ha entrat o sortit pel port,
tal com es mostra a la figura 97.
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 Figura 97. Evolució del nombre de vaixells amb escala al port de Vilanova
i la Geltrú (1990-2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Obres Públiques i Política Territorial,
Ports de la Generalitat i el port de Vilanova i la Geltrú

Els vaixells que operen a Vilanova i la Geltrú serveixen a línies no regulars, que
generalment carreguen o descarreguen una sola mercaderia al port. Són molt pocs els
vaixells que carreguen o descarreguen més d’una mercaderia, tan sols el 7 % del total
dels que van entrar al port l’any 2007, i encara menys els que carreguen mercaderia a
Vilanova i la Geltrú amb diverses destinacions, només el 3 % dels vaixells que van fer
escala al port l’any 2007.
Els vaixells que atraquen al port de Vilanova i la Geltrú són vaixells convencionals.
Aquest és el tipus de vaixell dissenyat per transportar mercaderia general no
conteneritzada, que és la mercaderia que entra i surt pel port. El tipus d’aquests vaixells
varia entre els més antics, que disposen de ponts, i els més moderns, que ja no
incorporen ponts i on la part interior del casc té forma de prisma per facilitar les
operacions de càrrega i descàrrega.
El calat i l’eslora dels vaixells que fan escala al port de Vilanova i la Geltrú està comprès
entre els 3,25 i els 6,8 metres de calat i entre els 50 i els 135 metres d’eslora.

35
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 Figura 98. Distribució del calat dels vaixells que atraquen al port (2007)
Font: elaboració pròpia a partir de dades del port de Vilanova i la Geltrú
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La mercaderia que entra o surt pel port s’adapta a les característiques dels vaixells, si
bé en alguns productes concrets hi ha una relació clara entre la mercaderia
transportada i les dimensions físiques del vaixell. Així, la fusta serrada és transportada
en els vaixells de dimensions més grans, tant de calat com d’eslora, mentre que els
tubs d’acer es transporten en les embarcacions més petites que atraquen al port.
La distribució del calat dels vaixells (vegeu la figura 98) mostra com aquest està limitat
pel calat màxim del port, que és de 7 metres, fet que limita la capacitat de càrrega dels
vaixells que atraquen al port a 5.000 tones.
4.1.2.2. Activitat pesquera
El port de Vilanova i la Geltrú és el principal port pesquer de Catalunya, tant en valor
de la venda com en captures. L’any 2008 les vendes van sumar un import proper
als 23.000.000 €, la qual cosa representa el 16 % del valor de la pesca de Catalunya.
Mesurades en pes, aquestes captures van ser de 6.049 tones, i representen el 17 %
del total pescat a Catalunya.
 Captures pesqueres i el seu valor de venda als principals ports catalans (2008)

Captures del sector pesquer
Port
Vilanova i la Geltrú
Ametlla de Mar, l’
Roses
Sant Carles de la Ràpita
Tarragona
Catalunya

Valor de venda

Tones

%

Milers €

%

6.049
3.677
3.556
3.263
3.000

17
10
10
9
8

22.870
11.669
14.254
14.441
12.078

16
8
10
10
9

36.135

100

140.632

100

Font: Ports de la Generalitat, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

L’evolució de la pesca a Vilanova i la Geltrú en les últimes dues dècades ha seguit la
mateixa tendència que en el conjunt de ports catalans. En aquest període es poden
distingir fases diferents: després d’un període de creixement a inicis dels anys
noranta, el sector va patir una davallada del nombre de captures. Aquesta disminució
va estar acompanyada d’una disminució del nombre de vaixells pesquers amb base
al port de Vilanova i la Geltrú. Per contra, el valor econòmic de les vendes es va
mantenir constant.
A partir de l’any 2001 apareix un punt d’inflexió en la tendència a la baixa de les
captures, així com en l’estancament del valor de la venda del peix. Aquest canvi de
tendència coincideix amb l’establiment de l’empresa Ecologia Marina, dedicada a la
classificació i l’envasament de peixos de piscifactoria. Els peixos que són tractats al
port de Vilanova i la Geltrú procedeixen de les granges marines que l’empresa Fresh
Overseas té a Blanes, Vilanova i la Geltrú, Vila Joiosa (Alacant), San Pedro del Pinatar
(Múrcia) i Barbate i Trebujena (Cadis). La piscifactoria de Vilanova i la Geltrú es troba a
mar obert i és operada des del port.
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 Figura 99. Evolució de les captures i del seu valor de venda al port de
Vilanova i la Geltrú (1990-2008)
Font: Ports de la Generalitat i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

A partir d’aquest moment el volum del sector pesquer tradicional ha seguit una tònica
de creixement, tant en captures com en valor econòmic. Les vendes d’aquest sector
es fan majoritàriament a la llotja, menys una petita part que es porta directament a
Mercabarna (venda fora de la llotja), com es mostra a la figura 100.
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 Figura 100. Evolució del valor de la venda del peix al port de Vilanova i la
Geltrú segons la forma de venda (2002-2008)
Font: Ports de la Generalitat i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

L’establiment de l’aqüicultura és el responsable que el port de Vilanova i la Geltrú
sigui el primer port català tant en captures com en volum de vendes: l’any 1996,
Vilanova i la Geltrú era el quart port català en importància en valor de pesca i el tercer
en relació amb les captures; a partir de l’any 2001, s’ha produït un canvi clar de
tendència, que ha portat el port de Vilanova al seu posicionament actual (vegeu la
figura 101).
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 Figura 101. Evolució del valor de venda del peix als principals ports
catalans (1990-2008)
Font: Ports de la Generalitat, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

4.1.2.3. Nàutica esportiva
La pràctica de la nàutica esportiva a Vilanova i la Geltrú es remunta als anys vint, amb
els patins catalans i la pràctica del rem. L’empenta dels primers afeccionats va ser el
que va permetre disposar d’un local on guardar les embarcacions i compartir
experiències entorn dels esports de la nàutica. Aquest local va ser l’embrió de l’actual
Club Nàutic, inaugurat l’any 1957 amb 50 socis. L’any 1989 es van posar en marxa les
instal·lacions actuals. Avui en dia té més d’un miler de socis.
Els components de la demanda del sector esportiu al port de Vilanova i la Geltrú es
basen en la demanda d’amarradors permanents per a embarcacions d’ús privat i en la
demanda d’amarradors per a embarcacions que hi fan escala.
Segons les dades del Pla de ports de la Generalitat de Catalunya, el grau d’ocupació
dels ports de la demarcació de Barcelona és del 98 % a l’estiu i del 93 % a l’hivern.
Cal tenir present, com el mateix pla indica, que un component de la demanda
d’amarradors permanents a Catalunya es deu a una inversió immobiliària i que, per
tant, la demanda total no reflecteix la demanda real d’amarradors per a la pràctica de
la nàutica esportiva o de lleure, que és la funció d’aquestes infraestructures.

4.2. Impacte econòmic del port de Vilanova i la Geltrú
4.2.1. Relació port-ciutat
El port de Vilanova i la Geltrú estableix amb la ciutat de Vilanova i la Geltrú una
interrelació en els tres aspectes següents:
a) Una base per desenvolupar l’activitat pesquera
El fort lligam que hi ha entre la ciutat de Vilanova i la Geltrú i els pescadors es remunta
als orígens de la ciutat; actualment es manté gràcies a l’existència del port, on aquesta
activitat té la seva base d’operacions. D’altra banda, molts negocis de venda de peix
ubicats en aquesta ciutat depenen directament d’aquesta activitat.
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b) Nous espais urbans
L’existència del port ha permès guanyar espais al mar per a ús ciutadà, com són la
plaça del Trajo de Garbí o el parc de les Ribes Rojes. En contrapartida l’existència del
port ha suposat un obstacle al transport natural de sediments que el mar duu a terme,
fet que ha provocat la manca de sorra a les platges adjacents. Aquest inconvenient
s’ha resolt mitjançant la construcció d’espigons que retenen els sediments.
c) Un centre per a la pràctica de la nàutica esportiva
Especial interès per a la pràctica dels esports nàutics tenen la dàrsena esportiva i, en
concret, l’escola esportiva i la nàutica popular.
La nàutica popular són uns amarradors que gestiona Ports de la Generalitat. Són per a
embarcacions de petita eslora, de 7 metres com a màxim.
L’escola esportiva, que depèn del Club Nàutic Vilanova i la Geltrú, obre la porta a
aquelles persones interessades en l’aprenentatge dels esports lligats al mar, com la
vela, el submarinisme o la motonàutica.
A més, aquest port també té diferents implicacions indirectes –però no menys
importants– en l’economia de la ciutat i la comarca i també, de fet, del nostre país, atès
que representa una sortida als productes de les nostres fàbriques i una activitat al
sector del transport, que ha de fer-les arribar des del lloc de producció fins al port.
Aquests efectes econòmics indirectes a gran escala exigeixen una anàlisi fora dels
objectius d’aquest estudi.
Tanmateix, a l’apartat següent s’ha fet una breu anàlisi de paràmetres més immediats,
com els llocs de treball o la producció.

4.2.2. Volum de negoci, llocs de treball, producció
Volum de negoci
No hi ha cap estudi que quantifiqui el volum de negoci del port de Vilanova i la Geltrú
d’acord amb el mètode establert per Ports de l’Estat.9 Aquest mètode permet avaluar
l’impacte econòmic d’un port mitjançant els paràmetres següents: valor afegit brut,10
producció i nombre de treballadors.
Queda fora de l’objectiu d’aquesta monografia fer aquesta mena d’estudi. Tanmateix,
d’una manera senzilla es pot obtenir algun dels paràmetres acabats de mencionar, que
permeti valorar la incidència del port de Vilanova i la Geltrú en l’economia del Garraf i,
per extensió, de Catalunya.
Llocs de treball
El nombre de llocs de treball directes generats pel port de Vilanova i la Geltrú és
oscil·lant, ja que alguna de les activitats que s’hi desenvolupen, com les drassanes, el
comerç o la pesca, presenta puntes de feina. A la taula següent es registra el nombre
màxim de llocs de treball que s’ha assolit durant l’any 2008:
9

Es refereix a la Guia metodológica para la evaluación del impacto económico de la actividad portuaria, editada l’any 2003.
D’acord amb la definició de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el valor afegit brut representa la riquesa generada en
l’economia durant el període considerat i s’obté com la diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums
intermedis utilitzats (matèries primeres, serveis i subministraments exteriors, etc.).
10
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 Nombre màxim de llocs de treball directes al port de Vilanova i la Geltrú (2008)

Sector

Llocs de treball abans execució Pla especial

Dàrsena de pesca

500

Dàrsena comercial

60

Dàrsena esportiva

30

Activitats suport

50

Ports Generalitat
Drassanes i varador

10
40

Total port

640

Font: Estimació efectuada a partir d’informació de Ports de la Generalitat

Segons les estimacions que s’han fet a partir de la informació de Ports de la
Generalitat, el nombre màxim de llocs de treball directes que genera el port de Vilanova
i la Geltrú se situa entorn dels 640.
La pesca és el sector que genera el nombre més elevat de llocs de treball, en total 500,
els quals representen el 80 % del total. La resta d’activitats que es desenvolupen al port
generen en conjunt el 20 % restant.
Pel que fa concretament al sector comercial, si es divideixen les tones embarcades i
desembarcades pel nombre de llocs de treball corresponents a aquest sector, s’obté la
ràtio de 0,21 llocs de treball per cada 1.000 tones manipulades.
Es disposa de la informació d’aquesta mateixa ràtio per a altres ports estatals situats a
la façana atlàntica, en concret per als port de Vigo, Marín, Vilagarcía y Pasajes. Si es
comparen aquestes ràtios entre elles, es pot veure que el port de Vilanova i la Geltrú
és, juntament amb el port de Vilagarcía, el que genera menys llocs de treball per tones
entrants i sortints del port.

 Llocs de treball directes generats per cada 1.000 tones embarcades
o desembarcades

Port
Vilanova i la Geltrú
Vigo
Marín
Vilagarcía
Pasajes

Tones

Llocs de treball/ 1.000 tones

290.020
4.109.450
1.905.904
1.016.000
4.719.991

0,21
0,80
1,13
0,23
0,36

Font: Ports de l’Estat i estimacions fetes a partir d’informació de Ports de la Generalitat
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Cal tenir molt presents les consideracions següents a l’hora d’establir comparacions a
partir de la taula anterior:
a) Segons la font consultada, el nombre de llocs de treball pot ser un nombre
màxim i no pas una mitjana.
b) D’altra banda, les mercaderies que s’estiben o desestiben al port de Vilanova i
la Geltrú es basen, com s’ha dit, en matèries primeres i productes semielaborats
que estan formats per materials de densitats elevades, com ara l’acer.
c) En tercer lloc, la mercaderia general no conteneritzada té un rendiment inferior
en les operacions de càrrega i descàrrega respecte d’altres mercaderies, com
ara productes a granel o en contenidors. A la taula següent es pot veure com el
pes que té la mercaderia general no transportada en contenidor a la resta de
ports és molt inferior a la del port de Vilanova.
 Tipus de mercaderia operada en els ports (en percentatge, 2008)

Mercaderia

Port
Vilanova i la Geltrú
Vigo
Marin
Vilagarcía
Pasajes

A granel

General
conteneritzada

General no
conteneritzada

Total

0
11
52
73
50

0
51
16
12
0

100
38
32
15
50

100
100
100
100
100

Font: Port de Vilanova i la Geltrú i Ports de l’Estat

Producció
L’única dada de què es disposa amb relació a la producció del port de Vilanova i la
Geltrú és el volum de vendes del sector pesquer, que l’any 2008 va assolir la xifra de
22.869.590 €, tal com s’ha comentat a l’apartat 1.2.2.
 Facturació dels principals ports gestionats per Ports de la Generalitat (2008)

Port
Vilanova i la Geltrú
Sant Carles de la Ràpita
Palamós
Arenys de Mar
L’Escala
Total Ports de la Generalitat

Import (€)

%

% acumulat

2.072.521
1.612.885
1.510.389
1.277.502
988.221

14
11
10
9
7

14
26
36
45
52

14.440.629

100

Font: Ports de la Generalitat

MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES
DE TRANSPORT
139

04 Inf Garraf Monog.qxp:–

23/2/10

17:56

Página 140

D’altra banda, Ports de la Generalitat cobra unes tarifes per les diferents activitats que
es desenvolupen als ports. De tots els ports gestionats per aquest ens, és precisament
al de Vilanova on més es factura, amb un volum de 2.072.521 € l’any 2008. Aquesta
xifra representa el 14 % de la facturació total de Ports de la Generalitat en concepte de
tarifes portuàries.

4.3. Ampliació del port
4.3.1. Oferta futura
4.3.1.1. Condicionants legals i urbanístics
La planificació urbanística vigent per al port de Vilanova i la Geltrú està establerta al Pla
especial del port de Vilanova i la Geltrú. Aquest pla, que va ser aprovat el mes de juny
de 2007, defineix quines activitats es poden fer al port i els espais destinats per tal de
desenvolupar-les.
Els seus objectius, com recull el pla mateix, són aquests:
䡲 Separació de l’ús esportiu del comercial i turístic. A la part de ponent del port s’hi
ubiquen les activitats esportives i turístiques mentre que a l’altre costat del port,
la part de llevant, se situen les dàrsenes comercials i pesqueres.
䡲 Reordenació del front marítim urbà en concordança amb l’objectiu anterior,
amb diferenciació d’accessos i reubicació d’instal·lacions no apropiades a
aquest fi.
䡲 Ampliació del port esportiu a l’espai de localització de la nàutica popular.
䡲 Ampliació i ordenació dels molls de Vilanova (1 i 2) a ponent de la bocana, com
a reforçament de la terminal marítima. En aquest espai es localitzaran les
activitats d’escar i varador.
䡲 Reforçament de les possibilitats d’utilització per a oci dels espais que estan
situats sobre la platja generada a l’ombra del dic de Ponent, a continuació del
parc de Ribes Roges.
䡲 Reordenació del front urbà del port comercial, de manera que tan sols contingui
oficines administratives, usos culturals i d’investigació i el front tradicional de
l’espai pesquer.
䡲 Ampliació del port comercial amb construcció d’un nou dic d’abric i creació d’un
espai de terra d’una certa grandària.
Posteriorment a l’aprovació del Pla especial s’han inclòs algunes modificacions al
planejament inicial.
A continuació es detalla com es veuen afectades pel pla cadascuna de les activitats
que es fan al port (esportiva, comercial, pesquera), incloent-hi les modificacions
esmentades.
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 Figura 102. Principals actuacions previstes al Pla especial
Font: elaboració pròpia

4.3.1.2. Activitat comercial
El sector comercial es queda amb una de les dues dàrsenes de què disposava. A
l’espai ocupat per la dàrsena formada pels molls de Vilanova 1 i Vilanova 2, s’hi
construeix una nova dàrsena esportiva i es traslladen les drassanes i el varador (vegeu
la figura 102, punts 1 i 6).
Com a contrapartida, la dàrsena comercial guanya dos nous molls i una àrea
d’emmagatzematge amb una superfície d’uns 8.000 metres quadrats (vegeu la figura
102, punt 2). La longitud prevista dels molls és de 120 i 160 metres. Això permetrà que
les embarcacions que atraquin al moll de menys longitud tinguin una eslora màxima
d’uns 100 metres, mentre que al moll més llarg hi tindran cabuda embarcacions de fins
a 140 metres d’eslora.
A més a més, està previst un espai per a activitats logístiques i de desenvolupament
tecnològic al costat de la nova zona comercial (vegeu la figura 102, punt 3).
L’ampliació de la zona comercial, així com la zona d’activitats logístiques, es fa en
un nou espai guanyat al mar, per la qual cosa cal construir un nou dic d’abric, d’uns
600 metres de longitud.
Com a conseqüència de la nova dàrsena esportiva, l’amplada de la bocana és menor.
Per tal que aquesta obra no suposi un inconvenient per a les maniobres dels vaixells de
mercaderies es reforma el dic del moll de Baix a Mar. Aquesta operació també permetrà
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allargar la longitud d’atracament d’aquest moll, i farà que hi pugui haver dos vaixells
atracats simultàniament en aquest moll (vegeu la figura 102, punt 4).
Quan l’ampliació de la dàrsena comercial i la reforma del dic del moll de Baix a Mar
estiguin finalitzades, el nombre màxim de vaixells mercants atracats alhora al port serà
de 5 (dos al moll de Baix a Mar, un al moll de la Geltrú i dos als molls previstos en
l’ampliació de la dàrsena comercial).
El Pla especial també regula el tipus de mercaderies que poden ser emmagatzemades
o manipulades al port, i prohibeix les mercaderies perilloses o polsoses.
L’estació marítima es manté en la seva ubicació actual propera al dic de Ponent.
4.3.1.3. Activitat pesquera
Les instal·lacions de pesca han estat remodelades recentment, així com la llotja. S’ha
ampliat la superfície d’aquest edifici, que ha passat dels 1.800 metres quadrats als
2.200 metres quadrats que tenia anteriorment. És per aquest motiu que el Pla especial
no preveu cap actuació a la dàrsena pesquera.
4.3.1.4. Activitat esportiva i àrea tècnica
La dàrsena esportiva s’amplia notablement amb la construcció d’una nova dàrsena a
l’espai on actualment es troben les palanques de la nàutica popular i als molls de
Vilanova 1 i 2 (vegeu la figura 102, punt 1).
 Amarradors abans i després del desenvolupament del Pla especial

Nre. amarradors
Emplaçament

Abans execució Pla Especial

Pla especial executat

812
240
–
–

812
300
49
84

1.052

1.245

Club Nàutic
Nàutica popular
Nova dàrsena esportiva
Marina seca
Total

Font: Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú i Marina Far Vilanova

Així, doncs, la nàutica popular es trasllada al moll del varador on s’han construït 300
amarradors, com a ampliació dels 240 que hi havia abans de l’execució Pla especial
(vegeu la figura 102, punt 5). L’empresa Marina Far Vilanova, que és la que gestiona la
nàutica popular, és la mateixa empresa encarregada de la construcció i la concessió de
la nova dàrsena esportiva.
La nova dàrsena esportiva tindrà 49 amarradors per a embarcacions de 25 a 80 metres
d’eslora i una marina seca11 amb capacitat per a 84 embarcacions de fins a 7 metres
d’eslora.
11
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Al costat de la nova dàrsena esportiva es traslladen les activitats de suport a la resta
d’activitats portuàries, com ara el varador i les drassanes (àrea tècnica). Es preveu que
en aquesta àrea tècnica hi hagi un escar de grans prestacions amb una grua amb una
capacitat d’elevació de fins a 800 tones.
Les oficines de Ports de la Generalitat es mantenen a la seva ubicació actual davant del
passeig marítim.
4.3.1.5. Estat actual de desenvolupament del Pla especial
En la data de redacció d’aquesta monografia, el juny de 2009, l’estat de desenvolupament del Pla especial és el següent:
䡲 La nova dàrsena esportiva es troba en funcionament (vegeu la figura 102, punt 1).
䡲 La reforma del moll de Baix a Mar ja s’ha fet (vegeu la figura 102, punt 4).
䡲 La nàutica popular s’ha traslladat al seu nou emplaçament (vegeu la figura 102,
punt 5), si bé actualment només es disposa de 150 amarradors. Quan el varador
i les drassanes es traslladin al seu futur emplaçament (vegeu la figura 102, punt
6) es podran construir els 150 amarradors restants, i s’arribarà així als 300 amarradors de la nàutica popular previstos al Pla especial.
䡲 La marina seca s’està construint en un espai de la nova dàrsena esportiva i es
preveu que entri en funcionament a finals de 2010.
䡲 El varador i les drassanes es troben actualment al moll del varador, enfront del
passeig marítim, esperant ser traslladats a finals de 2010 a la nova àrea tècnica
que està en construcció (vegeu la figura 102, punt 6).
䡲 El projecte executiu de la zona d’activitats logístiques i l’ampliació de la dàrsena
comercial (vegeu la figura 102, punts 3 i 2) està redactat. Actualment s’està
elaborant l’estudi d’impacte ambiental que, una vegada s’aprovi, permetrà donar
pas a la construcció d’aquesta obra.

4.3.2. Demanda potencial
4.3.2.1. Tràfic de mercaderies
Tipus de mercaderia
El port de Vilanova es troba entre els dos grans ports comercials de Catalunya, com
són el port de Tarragona i el port de Barcelona. És per aquests dos ports per on entra
i surt la gran majoria de les mercaderies que es transporten per via marítima a
Catalunya. Cadascun d’ells es troba especialitzat en un tipus concret de mercaderia:
mentre que Barcelona està centrada en les mercaderies transportades en contenidors,
Tarragona ho està en les mercaderies transportades a granel.
Tal com ja s’ha comentat a l’apartat 1.2.1.1, a Vilanova i la Geltrú s’embarca i desembarca mercaderia general no conteneritzada, que és la mercaderia que, per les seves
característiques (dimensions, forma, quantitat, etc.), no s’adapta bé a ser transportada
mitjançant sistemes com el del contenidor, a granel o el ro-ro.
Aquesta especialització (contenidors, a granel, mercaderia general no conteneritzada)
no es produeix només als ports de la costa catalana, sinó també als de tota la costa
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 Figura 103. Especialització dels ports de la costa mediterrània
Font: elaboració pròpia

mediterrània estatal: així, València és un port eminentment de contenidors, mentre que
Sagunt ho és de productes a granel; i el mateix succeeix amb Algesires (contenidors)
i Cartagena (a granel). Igualment, la resta de ports, que són de mida més petita,
centren l’activitat en aquell tipus de mercaderies, la mercaderia general no
conteneritzada, en què els ports grans tenen menys interès com a resultat de la seva
especialització.
Cal tenir present que l’especialització dels diferents ports permet que els costos per
embarcar o desembarcar mercaderia siguin més baixos gràcies a les economies
d’escala existents en l’operativa de càrrega o descàrrega de vaixells.
Quan s’ha analitzat, a l’apartat 1.2.1.1, l’evolució del tràfic de mercaderies al port de
Vilanova al llarg dels anys, s’ha constatat el fet que al final dels anys 90 les línies
regulars que operaven al port de Vilanova es van traslladar a Barcelona, per diferents
avantatges d’aquest darrer port amb relació, sobretot, al transport de passatgers.
Seria un error concloure que la relació entre els ports de Barcelona i Vilanova pel que
fa al transport de mercaderies només pot ser de competència. L’especialització ja
existent en els ports comercials catalans constitueix, de fet, la clau per a un potencial
real per al port de Vilanova: Barcelona captarà molt preferentment mercaderia en
contenidors (fàcil de carregar i descarregar a les instal·lacions del port, adaptable al
ritme ràpid d’operació que exigeix el seu alt grau de demanda i de nombre de línies
regulars), i no li convenen, en canvi, altres tipus de mercaderia, com la general que no
es pot transportar en contenidors, poc àgil de manipular, i que rebaixa el rendiment
operatiu del port.
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El port de Vilanova i la Geltrú es troba a poca distància de Barcelona, comparteix el seu
hinterland i, d’altra banda, està configurat de manera que pot captar la mercaderia
general no conteneritzada per la qual el port de Barcelona no té un interès estratègic.
Casos com l’esmentat a l’apartat 4.1.2.1 (captació dels perfils d’acer que l’empresa
CELSA ha decidit reubicar en el mercat internacional) ho demostren.
Tipus de línies
El port de Vilanova i la Geltrú fonamenta la seva activitat comercial en línies no regulars.
Tanmateix, el fet de no treballar amb línies regulars no vol dir que un port no pugui
desenvolupar una activitat o obtenir guanys econòmics. De fet, les línies no regulars
presenten tota una sèrie d’avantatges –d’entrada, els costos més baixos– que poden
resultar força profitosos per a un port com el de Vilanova.
Després de la desaparició de les línies regulars amb les Balears, una nova oportunitat
que s’ha de considerar seria, potser, el transport marítim de curta distància (TMCD),
que ha desencadenat arreu d’Europa l’inici de tot un procés administratiu de creació de
concessions, celebració de concursos i atorgament d’ajuts públics.
El TMCD ha incrementat en els últims anys la quota de mercat en el transport de
mercaderies entre països de la UE, amb creixements similars als de la carretera. Per a
certes relacions és una alternativa real al transport terrestre i pot ajudar a reduir la
congestió a les carreteres i disminuir la contaminació.
En aquest context, la Comissió Europea va definir, l’any 2003, les autopistes del mar.
Aquestes s’entenen com els segments marítims que connecten dos ports que, al seu
torn, estan connectats a la xarxa transeuropea de transport, i que configuren un
sistema intermodal eficient on les mercaderies són ràpidament transferides entre
diferents modes mitjançant l’optimització de les operacions portuàries, superant
barreres naturals i àrees sensibles, així com obstacles geogràfics.
L’eficiència d’aquest sistema dependrà, però, de l’homogeneïtzació de certs elements
clau: contractes i assegurances de transport, serveis i tarifes portuàries, documents de
duana, etc.; i de la creació de terminals específiques i accessos terrestres de qualitat.
Tanmateix, el port de Vilanova i la Geltrú no presenta totes les característiques
necessàries per acollir línies de transport marítim de curta distància d’acord amb la
definició establerta per la UE i amb les estratègies dels grans operadors que ara mateix
impulsen aquestes línies assumint uns alts costos.
Més concretament, hi ha una carència de capacitat, tant per agrupar grans quantitats
de mercaderia (per tal de fer la línia rendible, s’ha d’agrupar gran quantitat de
mercaderia de l’àrea d’influència d’un port per portar-la a l’àrea d’influència d’un altre
port, i fer anar i tornar el vaixell en 24 hores, la qual cosa exigeix una gran inversió) com
per acollir el tipus de vaixells que el TMCD requereix: vaixells ro-ro, de grans
dimensions, que no tenen cabuda en un port com el de Vilanova, sobretot per raons de
calat. El disseny i la ubicació del port de Vilanova, al bell mig d’un gran banc de sorra
que s’estén des del riu Llobregat fins a Torredembarra, fan que no sigui factible
incrementar el calat.
A més, hi ha un altre problema clau, que és el fet que aquestes línies estan pensades
per al transport conjunt de passatgers i mercaderies. En aquest cas sí que el port de
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Vilanova es trobaria amb una competència molt forta per part del Port de Barcelona,
amb molta més facilitat per captar passatgers, com va succeir a finals dels anys
noranta amb les línies regulars entre Vilanova i les Balears.
Actualment hi ha servei de transport marítim de curta distància entre Vilanova i la Geltrú
i Portugal, de productes siderúrgics, com el rodó o el corrugat d’acer; però aquesta
mercaderia no s’adapta bé a ser transportada en ro-ro. En realitat, no són línies de
TMCD tal com les ha definit la UE, sinó que compleixen només alguns dels requisits
d’aquest tipus de transport, i no se situarien dins l’àmbit de potencial de desenvolupament que s’està produint a Europa.
Previsions de futur
Com ja s’ha comentat als apartats anteriors, el potencial del sector comercial a
Vilanova i la Geltrú es troba en la mercaderia general no conteneritzada.
Segons les previsions del Pla especial del port de Vilanova i la Geltrú, si es desenvolupa
la zona logística prevista, es podran duplicar els tràfics actuals del port i arribar a unes
500.000 tones/any.
Aquesta previsió es basa en els registres màxims de mercaderies produïts a Vilanova i
la Geltrú en els anys 1995 i 1996, quan hi havia el tràfic de línies regulars amb les Illes
Balears. Naturalment, es tracta només d’una estimació orientativa, atès que les
circumstàncies del mercat i les pròpies iniciatives comercials del port podrien portar el
port a xifres inferiors o superiors d’activitat.
La incorporació dels molls de Vilanova 1 i 2 (fins ara dedicats a l’activitat comercial) a
la nova marina esportiva no ha d’afectar aquesta previsió, ja que, en principi, es veurà
compensada per l’increment de capacitat resultant de la nova zona logística i les obres
del dic del moll de Baix a Mar.
Cal tenir en compte també que un dels factors que més influeixen en el volum de
mercaderies que es mouen en un port és l’evolució de la demanda econòmica en el
context internacional, sobretot en el context d’una globalització econòmica creixent: la
localització d’una nova indústria al hinterland del port de Vilanova i la Geltrú o la
deslocalització d’una indústria d’aquesta regió a una altra àrea del planeta pot tenir
conseqüències importants en el volum de mercaderia transportada.
En aquest sentit, el desenvolupament econòmic de nous països pot suposar una
oportunitat per al port de Vilanova i la Geltrú. Un cas en què s’ha d’aprofundir són les
relacions comercials amb els països del nord d’Àfrica. El desenvolupament econòmic
d’aquests països en els darrers anys, que ha anat acompanyat de localització d’empreses catalanes en aquesta àrea, té avantatges clars per al port de Vilanova i la Geltrú.
Els ports d’aquests països tenen unes característiques similars al de Vilanova, on els
vaixells de gran calat no hi tenen cabuda. Amb aquests condicionants és factible que
en un futur hi pugui haver noves línies dins d’aquest marc geogràfic.
4.3.2.2. Serveis turístics
El tràfic de passatgers ha estat una activitat secundària dins del port de Vilanova i la
Geltrú. L’evolució d’aquest tràfic ha estat del tot irregular i ha anat lligada a l’existència
d’alguna companyia que operés des del port. Les dades de què es disposa (19902006) mostren que la punta màxima de passatgers es va produir entre els anys 1996 i
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1997, quan l’empresa Flebasa tenia línia regular de passatgers i mercaderies entre
Vilanova i la Geltrú i les Illes Balears. Com s’ha comentat, aquesta companyia va deixar
d’operar des de Vilanova i la Geltrú l’any 1998, quan es va traslladar a Barcelona per
estar més a prop del focus generador de la demanda de passatgers.
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Posteriorment va operar la companyia Passatges de Vilanova i la Geltrú, s. l., entre els
anys 2000 i 2003, que es dedicava al transport turístic entre Vilanova i la Geltrú i el port
veí d’Aiguadolç. Aquesta mateixa companyia també oferia serveis no regulars amb
altres ports propers de la costa catalana.

 Figura 104. Evolució del tràfic de passatgers al port de Vilanova i la Geltrú
(1990-2008)
Font: Ports de la Generalitat i Departament de Política Territorial i Obres Públiques

La possibilitat que el port de Vilanova i la Geltrú pugui acollir tràfic de línies regulars de
passatgers, com ja s’ha explicat en altres apartats d’aquest monogràfic, és molt baixa
a causa de la proximitat del port de Barcelona. Un altre factor restrictiu per al
desenvolupament a Vilanova d’un port base per a creuers és la falta de calat (7 metres
a la zona de màxima profunditat, del tot insuficient per acollir aquest tipus
d’embarcacions).
El Pla especial, però, no descarta l’opció del transport de passatgers, ja que preveu
la possibilitat d’ampliació de la terminal marítima fins a 600 metres quadrats de
sostre.
4.3.2.3. Nàutica esportiva
Es preveu que augmenti l’ús esportiu com a conseqüència de l’increment de l’oferta
que preveu el Pla especial.
Aquest pla preveu, com s’ha dit, un tercer espai per a la nàutica esportiva amb la
construcció de 74 nous amarradors per a embarcacions de gran eslora, entre 25 i 50
metres. Aquesta nova dàrsena està destinada tant a embarcacions que tinguin la base
al port de Vilanova i la Geltrú com a vaixells que hi facin escala. El tipus d’embarcacions
per a les quals ha estat dissenyada aquesta nova dàrsena comporta que els futurs
usuaris tinguin un poder adquisitiu elevat.
També s’incrementa la capacitat per a les embarcacions de petita eslora, fins a
7 metres, amb la construcció d’una marina seca.
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De fet, el nou gran espai previst per a la nàutica esportiva constitueix un projecte amb
nom propi: Vilanova Grand Marina, una marina dissenyada per acollir iots de gran eslora
que oferirà un servei integral (manteniment, reparació i restauració). Suposarà una
inversió de 33 MEUR.
Amb aquest projecte es fa una forta aposta per Vilanova i la Geltrú com a port
estratègic per a la nàutica d’elit, amb una ubicació geogràfica que li dóna accés a tota
una sèrie de destinacions de la nàutica d’elit com ara Marbella, Mallorca, Eivissa, la
Costa Blava o Sardenya.
D’altra banda, val la pena comentar que la nàutica popular també es veu beneficiada
del canvi d’ubicació amb un increment de 60 nous amarradors.

 Figura 105. Nova dàrsena esportiva
Font: projecte de concessió de la dàrsena esportiva

4.3.2.4. Pesca
Les perspectives del sector pesquer a Vilanova i la Geltrú són les mateixes que a la
resta de ports catalans. Aquestes perspectives es basen en dos aspectes principals:
a) Equilibrar les captures amb les possibilitats productores dels ecosistemes marins,
i evitar, per tant, la sobreexplotació. És necessari un treball conjunt entre administracions, pescadors i científics per aconseguir aquest objectiu.
b) Oferir productes de qualitat, que tinguin un alt rendiment econòmic; d’aquesta
manera es podran generar llocs de treball atractius en aquest sector. Les
possibles estratègies que s’han de seguir en aquest sentit serien incrementar el
preu de venda del peix per part del pescador i la divulgació, al consumidor final,
de les propietats del peix de la costa catalana.
Respecte de les previsions a curt termini sobre la flota pesquera de Vilanova i la Geltrú
i les seves captures tant en quantitat com en valor monetari, es detallen a continuació:
䡲 No es preveu un increment de la flota pesquera, ja que les captures de la flota
actual estan molt per sobre de la seva capacitat. A més a més, les embarcacions
estan regulades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; per tal
de donar d’alta una nova base cal acreditar una baixa de la flota. Amb aquests
dos condicionants es pot dir que el nombre d’embarcacions no augmentarà.
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䡲 Les perspectives de les captures passen per un manteniment de la tendència
dels darrers anys, en què s’han estancat les tones pescades, o fins i tot que
aquestes disminueixin com a conseqüència de la sobreexplotació dels caladors.
El valor monetari de la pesca anirà en consonància amb la quantitat de captures.
L’evolució de la pesca associada a les granges marines estarà lligada al manteniment i/o
l’obertura de noves piscifactories on es criï peix que sigui tractat a Vilanova i la Geltrú.

4.3.3. Impacte econòmic del port ampliat
Les previsions de l’impacte econòmic del port ampliat parteixen de l’anàlisi de l’apartat
4.2 i de les previsions de la demanda potencial, vistes a l’apartat 4.3.2.
Tal com s’ha procedit en l’anàlisi de la situació actual, el paràmetre de més fàcil accés
per valorar l’impacte econòmic del port ha estat el nombre de llocs de treball generats.
S’estima que els llocs de treball que generarà l’empresa Marina Far Vilanova, empresa
concessionària de la nova dàrsena esportiva juntament amb la nàutica popular, el
varador i les drassanes nous, serà de 120 llocs de treball directes i 360 llocs de treball
indirectes.
Com a conseqüència de l’ampliació de la zona d’esplanada a la dàrsena comercial i de
la reforma del dic del moll de Baix a Mar es preveu que el tràfic de mercaderies es
podria arribar a doblar respecte de la situació actual. D’acord amb aquesta previsió es
podria considerar que el nombre de llocs de treball també es doblaran respecte dels
que ara existeixen, i es passarà dels 60 actuals a 120.
Els llocs de treball actuals de les drassanes i el varador, 40 en total, no es comptabilitzen, ja que estan inclosos dins dels llocs de treball que generarà l’empresa Marina
 Nombre màxim de llocs de treball directes al port de Vilanova i la Geltrú
amb el Pla especial desenvolupat

Llocs de treball
Sector
Abans execució
Pla especial

Pla especial
desenvolupat

Dàrsena de pesca

500

500

Dàrsena comercial

60

120

30

30
120

30

150

10
40

10
–

50

10

640

780

Club Nàutic
Marina Far
Dàrsena esportiva
Ports Generalitat
Drassanes i varador
Activitats suport
Total port

Font: Estimació a partir d’informació de Ports de la Generalitat i Vilanova Digital
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Far Vilanova. Aquesta empresa passarà a tenir la concessió d’aquestes dues activitats
dins del port.
Per tant el desenvolupament del Pla especial suposaria la creació de 140 nous llocs de
treball, 80 associats a l’empresa Marina Far Vilanova i 60 al sector comercial.
Si partim de les estimacions efectuades per a la situació actual, en què el nombre
màxim de llocs de treball que es genera al port de Vilanova i la Geltrú ronda els 640, es
pot dir que quan el Pla parcial es trobi totalment desenvolupat el nombre màxim de
treballadors estarà al voltant dels 780.

4.4. Perspectives de futur per al port comercial
Al darrer capítol d’aquesta monografia es mostra un estudi de quines podrien ser les
perspectives de futur del sector comercial del port de Vilanova i la Geltrú. Per fer-ho,
es fa una comparativa amb altres ports estatals que presenten característiques comunes
i que poden servir de base a l’hora d’establir un model de futur per al port que ens ocupa.

4.4.1. Ports similars
Els ports escollits han estat ports dins del context estatal que són similars al de
Vilanova i la Geltrú en alguns dels aspectes següents:
䡲 Grandària de la ciutat, especialment en relació amb el nombre d’habitants.
䡲 Entorn del port: existència de ciutats properes amb ports importants.

 Figura 106. Ubicació dels ports en estudi
Font: elaboració pròpia
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䡲 Dimensions del port.
䡲 Activitats que s’hi desenvolupen, centrant l’anàlisi en el sector comercial.
D’acord amb aquests criteris s’ha escollit una sèrie de ports, que són els següents:
䡲 Gandia
䡲 Marín
䡲 Motril

4.4.2. Port de Gandia
4.4.2.1. Situació
El port de Gandia es troba a les coordenades geogràfiques 0°09’W i 38°59’N. La seva
ubicació propera al port de València (65 km) comporta que tinguin el mateix hinterland.
De fet, és gestionat per l’autoritat portuària de València, que engloba els ports de
València, Sagunt i Gandia.
4.4.2.2. Descripció
Al port de Gandia s’hi conjuguen les activitats comercial, pesquera i esportiva. Es troba
a la desembocadura del barranc de Sant Nicolau, el qual ha condicionat la seva forma
actual juntament amb els dics nord i sud. El dic nord, que és el dic principal, amb una
longitud de 850 metres, actua com a dic d’abric i ha permès el desenvolupament actual
del port a la part sud.

Ús mixt
(comercial
i esportiu)

Dàrsena
esportiva

Di
c

no
rd

Dàrsena
pesquera
Dàrsena
comercial

sud
Dic

 Figura 107. Esquema del port de Gandia
Font: Autoritat Portuària de València
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Els molls dedicats al comerç sumen una longitud total de 900 metres i una superfície
d’esplanada de 10,2 hectàrees. Disposen de 4 grues pòrtic amb una potència que varia
entre les 6 i les 8 tones, i d’una grua mòbil amb una capacitat de 40 tones.
Les dimensions dels vaixells que atraquen al port es troben entre els 80 i els 170 metres
d’eslora i tenen un calat màxim de 9,5 metres.
El port es troba a prop de l’autopista AP-7, que el connecta amb la resta del País
Valencià. La connexió viària amb l’autopista AP-7 es fa per la carretera N-332 i les
travesseres urbanes.
El port gaudeix d’una xarxa ferroviària interna enllaçada amb la resta de la xarxa
ferroviària estatal.

 Figura 108. Xarxa viària a l’entorn del port de Gandia
Font: elaboració pròpia

4.4.2.3. Tràfic de mercaderies
El tràfic de mercaderies del port de Gandia va representar l’any 2008 un total de
343.604 tones. Quasi tota aquesta mercaderia (el 91 %) va ser importada, és a dir,
correspon a productes descarregats; el 9 % restant correspon a productes carregats.
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Pel que fa al tipus de mercaderia, es tracta fonamentalment de mercaderia general no
conteneritzada, tot i que el port també està preparat per rebre contenidors i ro-ro.
Els productes principals que es descarreguen en aquest port són les bobines de paper
i la pasta de paper, seguits de la fusta serrada i els taulons de fusta i, en menys mesura,
els productes siderúrgics. Les taronges són la principal mercaderia exportada.
 Mercaderies manipulades al port de Gandia (2008)

Mercaderia

Milers tones

%

Paper i pasta de paper
Fusta i suro
Productes siderúrgics
Fruites
Altres

216
41
36
18
30

63
12
11
5
9

Total

343

Font: Autoritat Portuària de València

El paper té un gran pes en el tràfic portuari, ja que representa el 63 % del volum total
de mercaderies que transiten pel port. En els darrers deu anys aquest percentatge ha
oscil·lat entre el 50 % i el 75 %.
La fusta i el suro ocupen el segon lloc en la mercaderia que es mou al port, amb el 12 %
de tot el tràfic comercial. La indústria paperera té un pes destacat en poblacions properes
com Xàtiva o Bunyol, de la mateixa manera que ho és la indústria lligada al moble.

Mercaderies (miles tones)
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494
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447

447

405
400
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183

408

513
476

440
366

332

300 278

421

443

322

306

265

323
274

211

259

231

252

264

242

344

226

216

100
0
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Total

Paper i pasta de paper

 Figura 109. Evolució de la mercaderia transportada al port de Gandia
(1995-2008)
Font: Autoritat Portuària de València i Ports de l’Estat

L’evolució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Gandia entre els
anys 1995 i 2005 ha seguit una tendència general de creixement, encara que a ritmes
diferents en funció dels anys –i fins i tot amb un descens en els anys 2000 i 2001.
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Entre els anys 1995 i 2000, la tendència de creixement de les mercaderies del port ha
anat molt lligada a l’evolució del seu tràfic de paper i pasta de paper. Tanmateix, entre
els anys 2001 i 2003 ha disminuït el pes del paper en el conjunt de les mercaderies del
port, tal com s’observa a la figura 109.
En els anys 2007 i 2008 s’ha invertit la tendència de creixement que havia experimentat
el tràfic portuari entre els anys 1995 i 2006, i s’ha produït un fort retrocés en el volum
de mercaderia que es mou al port respecte dels anys anteriors.
Quant a l’origen dels productes desembarcats, es troba concentrat en 5 països:
Finlàndia, Suècia, Polònia, els Estats Units i Rússia, que en conjunt representen el 87 %
de les mercaderies que circulen pel port.
 Principals orígens i destinacions de la mercaderia del port de Gandia (2008)

Milers tones

%

Finlàndia
Suècia
Polònia
EEUU
Rússia
Altres

162
92
27
22
15
48

44
25
7
6
4
13

Total

366

País

Font: Autoritat Portuària de València

Aquestes mercaderies no arriben a Gandia mitjançant línies regulars, tot i que n’han
existit amb anterioritat (concretament, entre Gandia i Eivissa).
4.4.2.4. Actuacions previstes
Actualment està prevista la modificació del dic nord i l’ampliació del moll de Serpis
(dàrsena comercial) amb l’objectiu d’augmentar la capacitat del port per rebre mercaderies, així com augmentar el nombre d’amarradors de la nàutica esportiva.
D’altra banda, s’han licitat les obres per establir una connexió directa entre el port de
Gandia i la carretera N-322; d’aquesta manera s’evitarà que el tràfic entre aquests dos
punts hagi de passar per les travesseres urbanes.

4.4.3. Port de Marín i ria de Pontevedra
4.4.3.1. Situació
El port de Marín es troba a la costa gallega, més concretament a la ria de Pontevedra,
davant de la població que porta el mateix nom. Les seves coordenades geogràfiques
són 8º 42’ W de latitud i 42º 24’ N de longitud. La seva ubicació és molt propera a la
ciutat de Pontevedra (7 km) i al port de Vigo (11 km).
L’ens que gestiona el port és l’Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra, que
pertany a l’organisme públic Ports de l’Estat.
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4.4.3.2. Descripció
Al port de Marín es desenvolupen activitats pesqueres, comercials, esportives i de
construcció i reparació de naus.
El sector pesquer té un pes important, i és un centre logístic de primer ordre en la pesca
congelada, amb modernes instal·lacions frigorífiques, de transformació i d’elaboració.
L’activitat comercial disposa d’un espai ampli per desenvolupar-se, amb més de
50 hectàrees dedicades a molls, magatzems, vials i altres espais. La superfície destinada a emmagatzemar mercaderies és de 20,1 hectàrees, on destaca la terminal de
contenidors, amb 10 hectàrees.
Els 9 molls comercials del port sumen una longitud de 1.465 metres i els seus calats
oscil·len entre els 5,5 i els 14 metres. Les infraestructures portuàries permeten tant la
càrrega com la descàrrega de productes sòlids a granel, mercaderia general en
contenidors i no conteneritzada. En concret, hi ha 4 molls dedicats a mercaderia
general no conteneritzada, 3 a productes sòlids a granel, un a contenidors i un novè
especialitzat en reparacions.
Les dimensions màximes dels vaixells que atraquen al port són de 250 metres d’eslora
i 14,4 metres de calat.

 Figura 110. Esquema del port de Marín (2008)
Font: Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra

Les connexions amb el conjunt del territori peninsular es fan per la xarxa viària i la xarxa
ferroviària.
El port disposa d’un bon accés amb la ronda de Pontevedra, des d’on s’enllaça amb
l’autopista A-9. Des de l’autopista A-9 es té un fàcil accés al conjunt de la xarxa viària
de Galícia, així com a Portugal i Castella i Lleó.
Un fet molt important és que aquest port es troba connectat amb el conjunt de la xarxa
ferroviària estatal pel ramal que l’uneix amb l’estació de ferrocarril de Pontevedra. Com
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a resultat d’això, el 14 % de les mercaderies del port es transporten per ferrocarril, xifra
que el converteix en el quart port d’interès general de l’Estat en percentatge de
mercaderies mogudes en ferrocarril.

 Figura 111. Xarxa viària i ferroviària que serveix al port de Marín
Font: Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra

4.4.3.3. Tràfic de mercaderies
El volum de mercaderies transportades al port de Marín se situa entre 1,5 i 2 milions de
tones; l’any 2008 aquest valor va ser d’1.625.868 tones. Les mercaderies desembarcades (65 % del total) gairebé doblen les mercaderies embarcades (35 % del total).
Pel que fa als tipus de productes, tenen un fort pes els cereals i els pinsos (productes
agroalimentaris a granel), que representen el 47 % del tràfic de mercaderies del port.
Aquestes mercaderies tenen el seu hinterland al sud de Galícia i al nord de Castella i
Lleó. El pes dels productes agroalimentaris a granel es deu a les instal·lacions que té
el port per rebre i tractar aquestes mercaderies, així com als operaris especialitzats en
aquest tipus de tràfic. Prova d’això es deu al certificat de qualitat en el tràfic de
productes agroalimentaris a granel.
El segon tipus de mercaderia en importància és la fusta i la pasta de paper. La presència d’aquestes mercaderies al port de Marín es deu, en bona part, a l’existència de
la paperera Ence a la ria de Pontevedra. Aquesta empresa importa la fusta, que és
transformada a les seves instal·lacions en pasta de paper, la qual és exportada per via
marítima a través del port. En el cas de l’embarcament de la pasta de paper, el port
disposa d’una terminal coberta per poder treballar independentment de les condicions
meteorològiques.
El tercer tipus de mercaderia amb més tràfic en aquest port és la mercaderia en
contenidors. Si bé no té el pes dels altres tipus ja esmentats (representa el 5 % del tràfic
total del port), presenta un gran potencial de creixement: la terminal de contenidors del
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port de Vigo es troba al màxim de les seves possibilitats i no hi ha solucions a curt
termini per incrementar-ne la capacitat, mentre que la terminal de contenidors del port
de Marín encara té capacitat per explotar (l’any 2006 movia 30.000 TEU/any i la seva
capacitat màxima se situa entre 100.000 i 150.000 TEU/any).
La pesca congelada ocupa el quart lloc respecte del volum de mercaderia que es mou al
port (amb el 4 % de tot el tràfic portuari). El pes de la pesca congelada és degut a les
modernes instal·lacions frigorífiques i de transformació i elaboració de què el port disposa.
Com en el cas dels productes agroalimentaris a granel, el port també disposa d’un
certificat de qualitat en el tràfic de pasta de paper i en contenidors.
 Mercaderies transportades al port de Marín per tipus (2008)

País

Milers tones

%

761
463
58
49
294

47
29
4
3
18

Cereals i pinsos
Fusta i pasta de paper
Mercaderia conteneritzada
Pesca congelada
Altres
Total

1.626

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra

L’evolució del tràfic de mercaderies al port de Marín de 1995 ençà ha tingut un creixement constant fins a l’any 2002, amb un índex de creixement mitjà anual del 6 %.
A partir de l’any 2002 aquesta tendència creixent ja no s’ha mantingut, i s’han produït
una successió de descensos i increments que han situat el port en un cert estancament.
Hi ha una relació clara entre l’evolució del tràfic total de mercaderies i el volum de
cereals i pinsos que entren o surten pel port, com es pot observar a la figura 112.
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 Figura 112. Evolució del tràfic de mercaderies al port de Marín (1995-2008)
Font: Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra i Ports de l’Estat
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4.4.3.4. Actuacions previstes
El creixement del port de Marín es troba limitat a ponent per l’Escola Naval i a llevant
pels bancs de marisc. Després de la recent ampliació del port a la zona d’expansió els
espais per créixer pel nord es veuen condicionats per la mateixa hidrodinàmica de la ria.
Les opcions que té el port per créixer, per tant, són limitades i passen per la
prolongació dels molls de la zona d’expansió i el moll Manuel Leiros. Les actuacions
previstes en aquest sentit consisteixen, d’una banda, a allargar el moll Adolfo
Reboredo, que es troba a la zona d’expansió, fins a una longitud total de 480 metres i
dotar-lo amb un calat de 15 metres. Els espais que es creïn amb l’allargament del dic
permetran augmentar la superfície d’esplanada en 14.000 metres quadrats. L’altra de
les actuacions previstes és la construcció del moll comercial oest, adjacent al moll
Manuel Leiros. Aquest moll disposarà d’una longitud de 300 metres, un calat de 15
metres i una superfície annexa de 20.000 metres quadrats.
Està previst augmentar el nombre de vies de ferrocarril a l’interior del port per tal de
permetre el treball simultani de 3 trens.

4.4.4. Port de Motril
4.4.4.1. Situació
El port de Motril es troba a la part mediterrània de la costa andalusa, entre els ports de
Màlaga i Almeria. Pertany a la província de Granada, de la qual és el port de referència.
Les seves coordenades geogràfiques són 3º 3’ W de latitud i 36º 43’ N de longitud.
L’organisme que gestiona el port és l’Autoritat Portuària de Motril, de creació recent
(any 2005), arran de la segregació de l’Autoritat Portuària d’Almeria-Motril, que gestionava tots dos ports andalusos conjuntament.
4.4.4.2. Descripció
El port de Motril desenvolupa activitats comercials, pesqueres i esportives. El sector
comercial disposa d’un ampli espai al port amb 40 hectàrees de sòl, de les quals 19
hectàrees corresponen a l’ampliació recent del port, amb la construcció de la nova
dàrsena comercial.
El nombre de molls destinats a la càrrega i la descàrrega de mercaderies és de 7, amb
uns calats que varien entre els 7 i els 12 metres. El moll més destacat és el nou moll
d’Azucenas, amb una longitud de 600 metres i un calat de 12 metres, que pertany a la
nova dàrsena comercial.
El port disposa d’una superfície destinada a emmagatzemar mercaderia de 29 hectàrees. En un futur aquesta superfície es veurà augmentada amb la nova zona d’activitats
logístiques (ZAL) que està previst construir i que tindrà una superfície d’emmagatzematge de 39 hectàrees.
La ciutat de Motril i el seu port es troben en una estreta franja de terra situada entre la
Serralada Penibètica i el mar. Les condicions orogràfiques a l’entorn del port han
marcat, per tant, la capacitat per fer entrar i sortir les mercaderies per via terrestre.
Entre els anys 1927 i 1950 hi va haver un telefèric que transportava les mercaderies fins
a la població de Durcal (població situada a la serra que separa Motril de Granada), des
d’on partia un carril de via estreta que l’unia amb Granada.
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Les millores de les comunicacions per carretera van suposar la fi d’aquest sistema de
transport de les mercaderies, tot i que actualment havien quedat obsoletes. La recent
entrada en servei del darrer tram de l’autovia de Sierra Nevada A-44 Bailén (Jaén) Granada - Motril ha permès solucionar d’una manera definitiva les comunicacions del
port per via terrestre.
La complexitat geogràfica a l’entorn de Motril ha estat un dels motius pels quals el port
i la mateixa ciutat de Motril no tenen accés a la xarxa ferroviària.

 Figura 113. Xarxa viària a l’entorn del port de Motril
Font: elaboració pròpia

4.4.4.3. Tràfic de mercaderies
El volum de mercaderies que es van moure al port l’any 2008 va arribar als 2.371.000 tones.
Dels diversos tipus de mercaderies que transiten pel port, els que tenen més pes són
els productes petrolífers refinats (gasoil i gasolina), que actualment representen el 51 %
de totes les mercaderies que entren o surten pel port; val la pena comentar que aquest
percentatge ha oscil·lat, al llarg del període 2000-2007, entre el 45 % i el 64 %. La
destinació d’aquesta mercaderia és la factoria que l’empresa Cepsa té al port de Motril.
De la resta de mercaderies, destaca a continuació el ciment, amb el 16 % del total de
mercaderia transportada pel port, i en menys mesura la pasta de paper i els minerals,
que representen respectivament el 8 % i el 7 %.
El ciment és desembarcat al port i té la seva destinació al sector de la construcció i
l’obra pública.
La pasta de paper que entra pel port té la seva destinació a l’empresa que el grup
Torraspapel té a Motril.
Els minerals que transiten pel port de Motril són la celestina i la dolomita, els quals són
extrets de diferents mines de la província de Granada. Les seves aplicacions industrials
es troben en camps com les pintures, el plàstic o les pantalles de televisió.
Els tipus de mercaderies transportades al port de Motril l’any 2007 es mostren a la taula
següent.
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 Mercaderies transportades al port de Motril per tipus (2007)

Mercaderia

Milers tones

%

Productes petrolífers
Ciment
Paper i pasta de paper
Minerals
Altres

1.393
428
222
204
507

51
16
8
7
18

Total

2.753

Font: Ports de l’Estat

Hi ha un fort desequilibri entre les mercaderies embarcades i les desembarcades. L’any
2007 el 88 % de les mercaderies que es van moure al port de Motril van ser descarregades, mentre que tan sols el 12 % restant van ser carregades. Les mercaderies
carregades van correspondre bàsicament als minerals (celestina i dolomita).
L’evolució del tràfic de mercaderies en els darrers anys no ha fet més que augmentar
gràcies a les millores infraestructurals que s’han fet al port des d’inicis dels anys 90.
Aquest creixement té una clara tendència a l’alça, si bé en els dos darrers anys, 2007
i 2008, s’ha estancat i, fins i tot, ha estat negatiu (vegeu la figura 114).
El creixement anual mitjà del tràfic de mercaderies en el període 2000-2006 ha estat
del 6 %, i bàsicament ha estat motivat per un augment dels productes petrolífers i del
ciment descarregats al port. Els productes petrolífers han registrat en el període 20002006 un creixement mitjà anual del 4 %, mentre que el ciment ha crescut a un ritme
mitjà anual del 8 %, amb un clar descens a partir de l’any 2006.

Mercaderia (milers tones)
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 Figura 114. Evolució del tràfic de mercaderies al port de Motril (1995-2008)
Font: Autoritat Portuària de Motril i Ports de l’Estat
Nota: en el moment de la redacció d’aquest estudi, no hi ha dades disponibles dels diferents
productes per a l’any 2008.
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4.4.4. Actuacions previstes
Un dels punts forts d’aquest port és la disponibilitat d’espai per créixer al seu voltant,
cosa que ha permès que es puguin fer obres importants en les quals es fonamenta el
seu desenvolupament futur:
䡲 Nova dàrsena comercial que permeti operar a vaixells amb més calat i capacitat
de càrrega.
䡲 Millora de les comunicacions, en especial per carretera.
䡲 Oferta actual i futura de sòl industrial.
Com s’ha comentat abans, la nova dàrsena ja està en funcionament, amb l’entrada
en servei del moll d’Azucenas a inicis de l’any 2008, fet que ha suposat disposar
d’un moll amb una longitud de 600 metres i un calat de 12 metres i una superfície de
19 hectàrees.
Les comunicacions per carretera han millorat substancialment amb la recent entrada en
servei del darrer tram entre Granada i Motril de l’autovia A-44 Bailén-Motril, coincidint
amb el mes de maig de 2009. Aquesta nova via permet augmentar el hinterland del port
fins a Jaén, Còrdova i el sud de Castella-la Manxa.
El tercer puntal en l’estratègia de creixement del port, l’oferta de sòl industrial, es basa
per la seva part en el següent:
䡲 La creació d’una zona d’activitats logístiques (ZAL), amb una superfície de 39
hectàrees, adjacent al moll d’Azucenas (vegeu la figura 115).

 Figura 115. Esquema del port de Motril
Font: Autoritat Portuària de Motril
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䡲 La construcció d’un polígon industrial adjunt a la ZAL de 10 hectàrees.
䡲 La construcció d’un polígon industrial a la població veïna d’Escúzar, que actuaria
de port sec.
La obres de la ZAL estan previstes dins del pla d’inversions del port per al període
2006-2009. Malgrat tot, estan pendents d’iniciar-se les obres. Actualment l’única obra
executada és el vial que ha de comunicar la ZAL amb l’avinguda principal del port.
Es preveu que, quan les obres previstes estiguin finalitzades, el volum de mercaderies
del port de Motril se situa en 4,6 milions de tones anuals.

4.4.5. Resum
L’objectiu d’aquest capítol és caracteritzar els tres ports estudiats juntament amb el
port de Vilanova i la Geltrú, considerant tant el seu entorn i les seves característiques
tècniques com les mercaderies principals que s’hi manipulen.

 Figura 116. Ports en estudi
Font: elaboració pròpia

En aquest punt cal recordar dues coses:
䡲 La mercaderia que mou un port com els que s’estan analitzant està condicionada, d’una banda, per la demanda del hinterland del port de productes
provinents de l’exterior i, de l’altra, per la demanda exterior de productes fabricats al hinterland del port.
䡲 A més, els condicionants tècnics principals per al tràfic de mercaderies en un port
són el calat (determina la grandària dels vaixells i, per tant, la seva capacitat de
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càrrega) i la superfície d’esplanada (condiciona les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells).
A continuació, s’exposa una síntesi de les característiques tècniques de cada port i
dels trets principals que defineixen el tràfic de mercaderies d’aquests ports:
4.4.5.1. Comparació de l’oferta dels ports en estudi
La comparació de les característiques de l’oferta dels ports en estudi s’ha basat en els
punts següents:
䡲 Població de les ciutats on se situen els ports.
䡲 Infraestructura portuària.
䡲 Característiques de la dàrsena comercial.
Aquestes característiques es recullen a la taula següent, juntament amb altres característiques fora de l’àmbit de l’oferta, com la demanda de tràfic de mercaderies de cada
port i la presència de grans ports geogràficament pròxims (que anomenarem ports de
referència):
 Demanda i característiques tècniques principals dels ports estudiats (2008)

Característiques del port

Vilanova
i la Geltú

Gandia

Marín

Motril

Ciutat

Habitants

62.826

77.943

26.103

58.501

Infraestructura

Dàrsenes
Connexió ferroviària
Espai per créixer a la costa

c, p, e
no
no

c, p, e
sí
no

c, p, e
sí
no

c, p, e
no
sí

Dàrsena comercial Longitud molls (m)
Calat (m)
Superfície d’esplanada (ha)
Longitud màxima vaixells (m)
Calat màxim vaixells (m)
Demanda

Port en estudi
Tràfic de mercaderies (milers tones)
Port de referència 1
Distància (km)
Tràfic de mercaderies (milers tones)
Port de referència 2
Distància (km)
Tràfic de mercaderies (milers tones)

444*
7,0
1,6
135
7,0
Vilanova
i la Geltú
290
Barcelona
50
50.546
Tarragona
50
32.970

900
1.198
2.639
6,5-9,5 5,5-14,0 7,0-12,0
10,3
17,6
29,0
160-170
250
9,5
14,4
Gandia

Marín

Motril

343
València
65
51.595

1.626
Vigo
11
4.619

2.371
Màlaga
96
4.622
Almeria
113
5.612

c, p, e: comercial, pesquer, esportiu
*Les característiques del Port de Vilanova i la Geltrú són sense els molls de Vilanova 1 i 2, ja que a l'any 2008 aquests
molls estaven en obres per passar a formar part de la nova dàrsena esportiva
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de la Generalitat, l’Autoritat Portuària de València, l’Autoritat
Portuària de Marín i Ria de Pontevedra, l’Autoritat Portuària de Motril i Ports de l’Estat.
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Població de les ciutats on se situen els ports
Els ports en estudi es troben situats en ciutats amb poblacions de l’entorn dels 70.000
habitants, excepte en el cas de la ciutat de Marín, on és força inferior, d’uns 26.000
habitants. Tanmateix, la ciutat veïna de Pontevedra dista només 5 quilòmetres de Marín
i té una població de 80.000 habitants. En conclusió, es pot dir que els quatre ports
estudiats estan ubicats en territoris amb un nombre de població similar.
Infraestructura portuària
En aquest apartat es dóna una visió general d’alguns dels aspectes infraestructurals
dels ports.
Els quatre ports en estudi combinen les activitats comercials, pesqueres i esportives en
tenir cadascun d’ells almenys una dàrsena dedicada a cadascuna d’aquestes activitats.
Els ports de Marín i Gandia són els únics que disposen de connexió ferroviària per
poder entrar i treure la mercaderia. És destacable la participació que té el ferrocarril en
el transport de mercaderies del port de Marín, ja que el 14 % de les mercaderies que
es mouen pel port ho fan en aquest mitjà.
Els futurs creixements dels ports analitzats passen per fer-se en direcció oposada a la
línia de la costa, ja que tots el seus entorns estan urbanitzats. L’excepció és el port de
Motril, que, tot i haver fet recentment una important ampliació, encara disposa de sòl
per créixer. Aquest port es troba allunyat de nuclis urbans; la ciutat de Motril està
situada a 2,5 quilòmetres del port.
Característiques de la dàrsena comercial
En aquest apartat es fa una anàlisi més específica de quina és la infraestructura
associada a la dàrsena comercial, en especial al calat i la superfície d’esplanada, que,
com s’ha dit, són les dues característiques principals que condicionen l’oferta d’un port
per rebre mercaderia.
El calat dels ports en estudi se situa entre els 5 i els 14 metres. El port de Vilanova i la
Geltrú és el que disposa d’un calat màxim més petit, amb tant sols 7 metres; Gandia
el supera amb 9,5 metres de calat màxim; el segueix el port de Motril amb un calat
màxim de 12 metres, i Marín és el port en estudi amb un calat més gran: 14 metres.
La superfície d’esplanada també segueix un ordre molt similar al cas de calat màxim del
port. El de Vilanova és el que disposa de menys superfície, 1,65 hectàrees, que
equivalen a un 16 % de la superfície d’esplanada de què disposa el port de Gandia,
(10,2 hectàrees) o un 9 % de la superfície d’esplanada de Marín (17,6 hectàrees). El
port de Motril disposa actualment d’una superfície d’esplanada de 29 hectàrees. Quan
la ZAL del port de Motril estigui enllestida, aquest port tindrà una superfície per
emmagatzemar mercaderies de 68 hectàrees.
4.4.5.2. Comparació de les demandes dels ports en estudi
En la comparació de la demanda dels ports en estudi s’han analitzat els aspectes
següents:
䡲 Hinterland.
䡲 Demanda.
䡲 Evolució de la demanda.
INFORME TERRITORIAL
DE LA COMARCA
DEL GARRAF 2009
164

04 Inf Garraf Monog.qxp:–

23/2/10

17:56

Página 165

Hinterland
Els hinterlands dels diferents ports estudiats presenten característiques diferenciades,
tot i tenir en comú l’existència d’un port proper de dimensions més grans.
D’una banda, hi ha el ports de Gandia i Vilanova i la Geltrú. Aquests dos ports tenen
aquesta característica comuna: no són el port de referència del seu hinterland, a causa
de la presència de grans ports a prop seu. El port de Vilanova i la Geltrú es troba a
50 quilòmetres dels ports de Tarragona i Barcelona, i el de Gandia dista 65 quilòmetres del port de València. El volum de mercaderies que mou el port de Vilanova i la
Geltrú representa tan sols un 1 % del tràfic portuari del port de Barcelona o del de
Tarragona. La mateixa situació es produeix amb el port Gandia respecte del port
de València.
El port de Marín, si bé té un port gran proper, el port de Vigo, aquest es troba a 11
quilòmetres i és, per tant, un cas diferent de l’anterior. El tràfic de mercaderies del port
de Marín equival a una tercera part del tràfic del port de Vigo. El volum de mercaderies
anuals de Vigo, 4,6 milions de tones, és molt inferior als tràfics de Barcelona, Tarragona
o València que es troben per sobre dels 30 milions de tones.
Cas apart és el port de Motril. Aquest port té el hinterland a la província de Granada i
la distància a què es troben els ports més propers comporta que no li siguin una
competència tan directa (Almeria i Màlaga disten uns 100 quilòmetres de Motril). El port
de Motril presenta, per tant, més independència per captar mercaderies del seu
hinterland, fet que no es produeix en els altres ports analitzats.

 Figura 117. Tràfic de mercaderies als ports en estudi (2008)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Ports de l’Estat
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Principals mercaderies transportades
A cadascun dels ports en estudi hi ha una mercaderia que representa la meitat de tot
el tràfic portuari, tal com es mostra a la taula següent.
 Demanda dels ports en estudi (2008)

Demanda de mercaderies

Port

Milers t

%

Tipologia

290
238

82

Productes siderúrgics

41
6
4

14
2
1

Fusta
Altres
Ciment

343
216
41
36
18
30

63
12
11
5
9

Paper i pasta de paper
Fusta i suro
Productes siderúrgics
Fruites (taronja)
Altres

Marín i
Ria de Pontevedra

1.626
761
463
58
49
294

47
29
4
3
18

Cereals i pinsos
Fusta i pasta de paper
Mercaderia coteneritzada
Pesca congelada
Altres

Motril*

2.753
1.393
428

51
16

Productes petrolífers
Ciment

222
204
507

8
7
18

Paper i pasta de paper
Minerals
Altres

Vilanova i la Geltrú

Gandia

Mercaderia embarcada i desembarcada
Origen i/o destinació
en el hinterland

Milers t

%

Desembarcat
Embarcat
Total

59
231
290

20
80

Desembarcat
Embarcat
Total

313
30
343

97
3

Galícia i Castella-Lleó
Paperera Ence

Desembarcat
Embarcat
Total

1.054
571
1.626

65
35

Factoria Cepsa
Sector construcció
Obra pública
Paperera Torras
Mines província Granada

Desembarcat
Embarcat

2.413
340

88
12

Total

2.753

Indústria metal·lúrgica
i sector construcció
Sector construcció
Sector construcció

Empreses papereres
Empreses de mobles
Sector agrícola

* Les dades corresponen a l'any 2007
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Ports de la Generalitat, l’Autoritat Portuària de València, l’Autoritat Portuària de Marín i Ria de Pontevedra, l’Autoritat
Portuària de Motril i Ports de l’Estat.

La importància de cadascuna d’aquestes mercaderies és explicada per factors diferents:
䡲 L’existència d’una gran indústria o sector industrial en el hinterland del port,
que demana un volum important de matèria primera o producte semielaborat.
Aquest és el cas de les indústries papereres que es troben a l’entorn del port
de Gandia o de la refineria que l’empresa Cepsa té al port de Motril. Les
indústries papereres demanen el 63 % del tràfic del port de Gandia i la refineria
de Cepsa és la responsable del 51 % del volum de mercaderies del port de
Motril.
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䡲 L’altre motiu que ho explica és l’especialització en un determinat tipus de
mercaderia, com poden ser els productes alimentaris a granel (cereals i pinsos)
que fan que el port de Marín sigui el port de referència per a aquest tipus de
productes a Galícia i al nord de Castella i Lleó. Els cereals i pinsos representen el
47 % de tot el tràfic del port.
L’especialització en els productes de la construcció i, en especial, en els productes
siderúrgics, explica el pes que té aquesta mercaderia al port de Vilanova, que suposa
el 82 % de la mercaderia que es mou al port.
L’existència de grans empreses a l’entorn del port no només és motiu per explicar la
demanda d’aquells productes més importants dels ports de Gandia i Motril, sinó que
també ho és per explicar el tràfic de tot un seguit d’altres mercaderies que circulen als
ports estudiats (exceptuant el de Vilanova i la Geltrú). Aquestes mercaderies són les
següents:
䡲 La fusta i el suro que entren pel port de Gandia i que van a parar a les indústries
de fabricació del moble que es troben a l’entorn del port (12 % del tràfic portuari).
䡲 La pasta de paper que entra pel port de Marín amb destinació a la paperera Ence,
on es transforma en paper i surt per via marítima del port (29 % del tràfic portuari).
䡲 La pasta de paper que arriba a la paperera que el grup Torras té a Motril (8 % del
tràfic portuari).
䡲 La celestina i la dolomita (minerals) que s’extreuen de les mines de la província de
Granada i s’exporten des del port de Motril (7 % del tràfic portuari).
Així, la presència de grans indústries, sectors industrials o sectors agroalimentaris a
l’entorn del port explica el 75 % del tràfic de Gandia, el 76 % de Marín i el 66 % de
Motril.
En el cas del port de Vilanova i la Geltrú, el tipus de producte que s’hi embarca i
desembarca respon a una especialització en productes destinats al sector de la construcció, els quals s’engloben dins de la mercaderia general no conteneritzada. Cal
recordar una vegada més que aquest tipus de mercaderia no interessa especialment
als grans ports veïns de Barcelona i Tarragona.
Evolució de la demanda
El fet que més del 45 % de les mercaderies que es mouen en cadascun dels ports
correspongui a un sol tipus comporta que l’evolució de la demanda estigui molt
condicionada per l’evolució d’aquest tipus de mercaderia. Aquest fet resulta especialment rellevant al port de Marín i també al de Gandia. En el cas del port de Marín,
l’evolució del tràfic portuari entre els anys 1995 i 2008 segueix la mateixa evolució dels
productes alimentaris a granel: quan els productes a granel augmenten respecte de
l’any anterior, el conjunt de mercaderies del port també ho fa i viceversa, tal com es
recull a la figura 112. Un cas semblant succeeix a Gandia amb el paper i la pasta de
paper, com es mostra a la figura 109.
El port de Motril també presenta una evolució de la demanda molt lligada a les
mercaderies més importants, els productes petrolífers i el ciment, si bé algun any
concret aquestes mercaderies han pogut disminuir respecte de l’any anterior, mentre
que el conjunt de mercaderies mogudes pel port ha augmentat.
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En el cas de Vilanova, la tendència entre els anys 1995 i 2008 ha oscil·lat molt. Des de
la desaparició de les línies regulars amb Mallorca el port s’ha especialitzat en productes
de la construcció, si bé no hi ha hagut un tipus concret de mercaderia que hagi estat
predominant. Així, la importància que tenen actualment els productes siderúrgics, el
82 % del tràfic portuari l’any 2008, no la tenien l’any 2002, quan el ciment representava
el 51 % de tot el tràfic del port.
En tots els ports hi ha un desequilibri entre les mercaderies carregades i les descarregades, i generalment són molt més importants les mercaderies que es desembarquen,
exceptuant el port de Vilanova, on les mercaderies embarcades són molt més
nombroses que les desembarcades. Els ports on aquest factor és més accentuat són
els de Gandia i Motril, on el percentatge de mercaderies que es descarreguen
representa el 97 % i el 88 %, respectivament, de tot el tràfic comercial.

4.4.6. Model de futur
En aquest capítol es planteja quin podria ser el model que ha de seguir el port de
Vilanova i la Geltrú sobre la base dels exemples vistos al capítol anterior.
En aquest punt val la pena fer una definició del que seria el port de Vilanova actualment:
un port especialitzat en mercaderia general no conteneritzada, sense serveis de línies
regulars, que dóna servei a una varietat de demandes del triangle del rerepaís
Barcelona-Tarragona-Lleida.
Pel que s’ha vist en els apartats anteriors, es podrien plantejar dos possibles models
de desenvolupament que s’haurien de seguir:
䡲 Captar tràfic d’indústries locals concretes.
䡲 Captar tràfic de mercaderia general no conteneritzada del seu hinterland.
Pel que fa a la situació actual del port de Vilanova, Vilanova es correspon, més aviat, amb
el segon model: un port especialitzat en materials de construcció, que no es poden
transportar en contenidors, captats del seu hinterland; una part important d’aquesta
mercaderia prové ara mateix d’una indústria molt específica, la qual cosa seria una
característica més aviat del primer model (en el sentit que una part de la seva mercaderia
prové d’una indústria concreta, encara que no pas del seu hinterland més immediat).
Vilanova presenta actualment aquest perfil per raons purament circumstancials, que
han anat canviant al llarg dels anys a causa dels canvis en les demandes dels diferents
països, així com dels cicles econòmics i les estratègies comercials que les nostres
indústries locals desenvolupen en funció d’aquests.
Cal analitzar ara quins potencials es presenten a Vilanova en el futur, atenent a dos
models diferenciats més per qüestió de facilitat d’anàlisi que no pas per haver d’apostar per un o per un altre en concret.
4.4.6.1. Model basat en la captació de tràfic d’indústries locals
El camí que ha de seguir en aquest sentit el port de Vilanova i la Geltrú seria cobrir les
necessitats d’aprovisionament o de sortida dels productes fabricats de grans empreses
o sectors econòmics que estiguin ubicats a les comarques del Garraf o el Penedès,
sempre que aquests productes entrin dins la categoria de mercaderia general no
conteneritzada.
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L’especialització del port de Vilanova i la Geltrú en la mercaderia general no
conteneritzada i el fet que aquest port estigui molt pròxim al de Barcelona, per al qual
aquest tipus de mercaderia no constitueix un element estratègic, representen una bona
perspectiva per a la captació de nous tràfics en el futur.
Les empreses o els sectors econòmics situats al Penedès i el Garraf més importants en
aquest sentit són els següents:
䡲 Sector del cava.
䡲 Ceràmiques del Foix.
䡲 Uniland Cementera.
El sector del cava és el sector econòmic més destacat del Penedès, amb grans
empreses que exporten els seus productes, emmagatzemats en contenidors, arreu del
món a través del port de Barcelona.
El port de Barcelona és un dels ports més propers a aquesta àrea, està especialitzat en
el tràfic de contenidors i ofereix serveis de línies marítimes regulars que l’enllacen amb
la majoria d’àrees geogràfiques del planeta, com es mostra a la figura 118. Per
aquestes raons, el port de Barcelona és escollit per les empreses cavistes per exportar
els seus productes.

 Figura 118. Principals connexions internacionals del port de Barcelona
Font: Autoritat Portuària de Barcelona

L’empresa Ceràmiques del Foix es dedica a la fabricació de productes ceràmics. La
matèria primera que utilitza prové de la Península Ibèrica i d’Anglaterra. La mercaderia
que prové d’Anglaterra és l’argila i arriba per via marítima a través del port de Castelló.
Les necessitats d’argila se situen a l’entorn de les 1.000 tones en cada comanda,
quantitat que no cobreix la capacitat d’un vaixell. Els vaixells que transporten argila
tenen una capacitat que se situa a l’entorn de les 8.000 tones. Per aquest motiu,
l’empresa Ceràmiques del Foix comparteix el transport de l’argila amb altres empreses
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ceràmiques situades a l’entorn de Castelló, on és desembarcada la mercaderia. D’altra
banda, els productes ceràmics que exporta l’empresa es transporten en contenidors
que surten del port de Barcelona.
L’empresa Uniland fa servir el port de Vilanova i la Geltrú tant per exportar com per
importar ciment, com a port complementari del de Vallcarca, que és propietat
d’aquesta empresa. El port de Vilanova i la Geltrú és utilitzat en cas que el calat dels
vaixells no permeti atracar al port de Vallcarca.
Pel que es pot veure, hi ha poques empreses situades al Garraf i el Penedès que
transportin les seves matèries primeres o els seus productes per via marítima. Les que
poden utilitzar el port de Vilanova i la Geltrú ja ho fan actualment, com és el cas de
l’empresa Uniland, o bé fan servir altres ports per la seva especialització (contenidors,
al port de Barcelona) o perquè s’hi agrupen mercaderies d’altres empreses similars
(sector de la ceràmica al port de Castelló).
Així, doncs, dins l’àmbit de la captació de mercaderia de les indústries locals, el port
de Vilanova i la Geltrú no disposa, en principi, d’un potencial de creixement destacat.
4.4.6.2. Model basat en la captació de tràfics de mercaderia general
del seu hinterland
Aquest model consistiria, de fet, en una continuació i un aprofundiment del model que
actualment hi ha al port de Vilanova i la Geltrú.
El port de Vilanova i la Geltrú tracta mercaderia general no conteneritzada. Aquesta és
una mercaderia que no interessa als grans ports veïns, Barcelona i Tarragona,
especialitzats en contenidors o bé en productes a granel, amb més rendibilitat
econòmica, i per als quals tenen ben resoltes les necessitats d’operativa de càrrega i
descàrrega.
El camí que ha de seguir el port de Vilanova i la Geltrú seria aprofundir en la captació
de nous tràfics de mercaderia general no conteneritzada que no interessa als ports
veïns de Barcelona i Tarragona, però tenint en compte les limitacions de la seva
infraestructura portuària, en especial la manca de calat.
El calat màxim actual de Vilanova i la Geltrú és de 7 metres, la qual cosa comporta que
la capacitat màxima dels vaixells que hi poden atracar sigui de 5.000 tones. La potència
màxima de les grues de què disposa actualment el port de Vilanova és de 15 tones.
La situació ideal seria que el port de Vilanova i la Geltrú disposés d’un calat per rebre
vaixells grans (capacitat de càrrega de més de 10.000 tones) i per disposar de grues
mòbils amb una potència alta d’elevació (200 tones).
Però la via per augmentar la capacitat del port de Vilanova i la Geltrú passaria per
augmentar-ne el calat, mesura no prevista al Pla especial del port, ni tampoc factible,
tal com s’ha comentat a l’apartat 4.3.2.1.
Les previsions de creixement de la dàrsena comercial del port de Vilanova que es
recullen al Pla especial preveuen, com s’ha vist a l’apartat 4.3.1, l’augment de la
superfície d’esplanada i la modificació del moll de Baix a Mar; aquestes actuacions, si
bé seran d’ajuda per a l’operativa de càrrega i descàrrega dels vaixells i per poder
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disposar de 3 vaixells mercants atracats al port simultàniament, no permetran rebre
vaixells amb més capacitat de càrrega.
El veritable potencial de futur del port de Vilanova radica, doncs, en el manteniment del
model actual, mantenint un equilibri dins les dinàmiques del mercat internacional, com
a port de mercaderia no conteneritzada amb un hinterland que arriba fins a Barcelona,
Tarragona i Lleida.
En aquest sentit, no s’haurà de perdre de vista el nord d’Àfrica, en especial, per
l’establiment d’empreses catalanes al Magrib. El port de Vilanova i la Geltrú té un factor
competitiu destacat en aquest sentit: el calat i la longitud dels molls dels ports de del
nord d’Àfrica i del de Vilanova i la Geltrú permeten rebre vaixells de les mateixes
dimensions.
Aquest model de futur haurà de perseguir, a més del manteniment o l’increment de
l’activitat (aprofitant les actuacions derivades del Pla especial, malgrat les importants
limitacions de calat), un objectiu d’excel·lència en el servei que el port de Vilanova ja
desenvolupa actualment. L’experiència pionera d’aquest port amb relació al certificat
d’operador econòmic autoritzat ho demostra.
4.4.6.3. Cap a un posicionament en el mercat internacional: operador
econòmic autoritzat
El règim d’operador econòmic autoritzat (d’ara en endavant, OEA), un dels pilars
de la nova política duanera comunitària, va entrar en vigor l’1 de gener de 2008.
La nova figura de l’OEA va ser creada amb el Reglament CE 648/2005 (DOUE
L-117 04/05/2005), que modifica el Codi Duaner Comunitari.
Té l’origen en la preocupació de les autoritats comunitàries per la seguretat en el tràfic
comercial entre els estats membres i països tercers, i en la necessitat, a la vegada, de
facilitar aquest tràfic, ja que s’ha incrementat molt en els últims anys, i amb uns
creixents requeriments de serveis molt més ajustats en el temps.
Més concretament, la figura de l’OEA permet, d’una banda, l’aplicació d’un nivell
equivalent de protecció en els controls duaners de tota la UE, així com la garantia d’una
aplicació harmonitzada d’aquests per part de tots els estats membres; i, de l’altra, la
facilitació del tràfic de mercaderies de la UE amb els països tercers, pel fet de derivarse aquesta tasca a uns operadors de confiança.
L’estatut de l’OEA és concedit, mitjançant el certificat pertinent, per les autoritats competents dels estats membres. A l’Estat espanyol l’autoritat competent és el Ministeri
d’Economia i Hisenda, per mitjà del Departament de Duanes i l’Agència Tributària.
Qualsevol persona física o jurídica establerta a Espanya, amb independència de la
dimensió del seu negoci, i que estigui implicada en la cadena logística internacional pot
sol·licitar l’expedició del certificat d’OEA. La Comissió Europea considera que els
destinataris de l’estatut de l’OEA són fabricants, exportadors, transportistes,
expedidors, representants duaners, magatzemistes i importadors.
L’OEA serà un operador de confiança a tota la UE per a les operacions duaneres, i
podrà gaudir d’una sèrie d’avantatges en tot el territori comunitari. Aquests avantatges
dependran de la modalitat d’OEA (simplificacions duaneres, seguretat o complet).
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Hi ha tres tipus de certificats OEA: certificat d’operador econòmic autoritzat en simplificacions duaneres (AEOC); certificat d’operador econòmic autoritzat en seguretat i
protecció (AEOS); i certificat d’operador econòmic complet, en simplificacions i seguretat (AEOF).
Per tal d’obtenir el certificat d’OEA, s’han de complir els requisits següents:
䡲 Historial satisfactori de compliment dels requisits duaners (és a dir, no haver estat
condemnat per infraccions greus o reiterades de la normativa duanera) durant els
3 anys anteriors a la sol·licitud.
䡲 Sistema adequat de gestió dels registres comercials i, si escau, de transports,
que permeti un control duaner apropiat.
䡲 Solvència financera acreditada.
䡲 En els casos dels certificats AEOS i AEOF, uns nivells de seguretat adequats.
Els avantatges que a priori se suposen pel fet de ser OEA serien els següents: nombre
més baix de controls físics i documentals, prioritat en els controls, possibilitat d’escollir
el lloc de la inspecció (es pot escollir un lloc diferent d’on es trobi la duana corresponent), més facilitat per acollir-se als procediments duaners simplificats, presentació
de dades reduïdes en les declaracions sumàries d’entrada o sortida (en el cas dels
titulars d’AEOS o AEOF), i notificació prèvia de control físic (igualment en el cas
dels titulars d’AEOS o AEOF).
El port de Vilanova i la Geltrú ha desenvolupat una experiència pionera i de referència
a Espanya:12 l’obtenció del certificat d’OEA per part d’una terminal portuària.
Per a això, ha desenvolupat tot un nombre de procediments específics que cobreixen
tots els aspectes de l’organització, la gestió i la seguretat en el tram de la cadena
logística a càrrec de la mateixa terminal com a empresa estibadora.
S’ha de tenir molt en compte que la definició d’aquests procediments requereix tot un
procés d’anàlisi, en el qual l’empresa ha de fer un exercici detallat d’autoavaluació dels
procediments habituals de treball, d’acord amb els estàndards internacionals vigents.
Els procediments establerts, que no només descriuen les operacions i les funcions que
s’han de fer, sinó també els controls que garanteixin la seva portada a terme, són els
següents:

12

També cal tenir presents, en aquest sentit, antecedents com els del port de Barcelona, que l’any 2003 va implantar un
pla de protecció portuària (PPP) aprovat pel govern espanyol, el qual va avançar el 80 % de les exigències que van arribar
el juliol de 2004 amb el nou codi ISPS (Codi Internacional per a la Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries).
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 Procediments de seguretat de la terminal de Vilanova

Seguretat de perímetres exteriors i edificis
Entrada d’accessos de persones i vehicles
Aparcaments de vehicles
Manteniment d’edificis i límits exteriors
Seguretat física
Distribució i control de claus
Seguretat i manipulació de la càrrega
Seguretat i protecció de les mercaderies
Control de la recepció de les mercaderies
Càrrega dels vaixells
Descàrrega dels vaixells
Control de lliuraments
Unitats de càrrega

Aquest nou règim té caràcter voluntari, però amb el temps esdevindrà una necessitat
per a qualsevol operador amb un cert nivell: un dels avantatges del certificat d’OEA és
que serà reconegut per la resta de països de la UE; en altres paraules, un agent
econòmic amb el certificat d’OEA gaudirà d’un valor afegit en el seu negoci, perquè se
li suposarà el compliment de criteris i controls rigorosos de seguretat consensuats per
les autoritats comunitàries. En altres paraules, serà considerat un soci fiable de la
cadena de subministrament per qualsevol país de la UE.
D’altra banda, els socis comercials principals de la UE (els EUA, la Xina, Nova Zelanda
o el Japó) també tenen una figura similar, i n’estan estudiant la implementació, amb
possibles acords bilaterals de reconeixement mutu amb la UE en el futur.
Per totes aquestes raons, és d’esperar que, en el futur, no disposar del certificat d’OEA
implicarà la pèrdua de possibilitats de negoci.
En aquest sentit, el port de Vilanova, amb el certificat d’operador econòmic autoritzat, ha fet un pas molt important amb vista a la captació de noves mercaderies en el
futur.
I no només perquè ha establert la base per a un tràfic de la mercaderia ràpid i segur
entre transportistes (marítims i terrestres) i clients, sinó també perquè aquest port
s’ha convertit en una referència europea de qualitat, per la consecució del certificat
d’OEA, de manera pionera, manifestant així la seva vocació de donar un servei amb
excel·lència dins del mercat internacional.

4.4.7. Conclusions: el futur del port comercial de Vilanova
El futur del port de Vilanova, des del punt de vista de la infraestructura i les
instal·lacions, està determinat pel Pla especial corresponent, que va ser aprovat el mes
de juny de 2007 i actualment es troba en plena execució.
Aquest pla té, entre altres, els objectius següents: separar l’ús esportiu del comercial i
turístic, reordenar el front marítim urbà, ampliar el port esportiu i reforçar les possibilitats d’utilització per a oci.
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El Pla especial preveu el creixement de la dàrsena comercial del port (amb dos nous
molls) i de la seva zona comercial i d’activitats logístiques, així com la reforma del dic
de Baix a Mar (amb l’allargament de la seva longitud d’atracament), però no considera
cap increment en el calat del port, atès que aquest no resulta factible. Per aquesta raó,
el port de Vilanova podrà acollir un nombre més elevat de vaixells i d’activitat logística
en el futur, però no pas rebre vaixells amb més capacitat de càrrega.
Segons les previsions del Pla especial, si es desenvolupa la zona logística prevista, es
podran duplicar els tràfics actuals del port i arribar a unes 500.000 tones/any. Naturalment, es tracta només d’una estimació orientativa, ja que les circumstàncies del mercat
i les pròpies iniciatives comercials del port podrien portar el port a xifres d’activitat
inferiors o superiors.
Des del punt de vista estratègic, el futur del Port de Vilanova s’ha de basar en
l’aprofundiment en la captació de nous tràfics de mercaderia general no conteneritzada
que no interessen als ports veïns de Barcelona i Tarragona, però tenint en compte les
limitacions de la seva infraestructura portuària, en especial, la manca de calat.
En aquest sentit, no s’haurà de perdre de vista el nord d’Àfrica. El port de Vilanova i la
Geltrú té un factor competitiu destacat en aquest sentit: el calat i la longitud dels molls
dels ports del nord d’Àfrica i del de Vilanova i la Geltrú permeten rebre vaixells de les
mateixes dimensions. I es preveu que s’establirà al Magrib un nombre creixent d’empreses catalanes.
Aquest model de desenvolupament futur s’ha de perseguir sota un objectiu
d’excel·lència en el servei, que el port de Vilanova ja desenvolupa actualment.
L’experiència pionera d’aquest port amb relació al certificat d’operador econòmic
autoritzat ho demostra, i representa una garantia de futur per al posicionament
d’aquest port en el comerç internacional.
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 5. Síntesi i conclusions
Població, economia, urbanisme
El Garraf és la segona comarca menys extensa de Catalunya, després del Barcelonès.
Tanmateix, és la cinquena més densament poblada: se situa per darrere del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme.
Al llarg dels darrers 25 anys la població comarcal s’ha duplicat, amb un ritme de
creixement molt superior a la mitjana catalana, que s’ha anat accelerant any rere any,
sobretot a partir de l’entrada en servei de l’autopista C-32, que ha afavorit l’arribada de
nous residents procedents de Barcelona.
Dues terceres parts de la població comarcal es troben a la costa, als municipis de
Vilanova i la Geltrú i Sitges. Un altre 20 % de la població es troba a Sant Pere de Ribes.
No s’ha d’oblidar que Vilanova i Sitges són dues poblacions de gran tradició turística,
on arriben nombrosos visitants durant l’estiu, que en el cas particular de Sitges
suposen un increment demogràfic estacional força destacat.
Els municipis costaners són els més urbanitzats. Sitges i Vilanova i la Geltrú representen més de la meitat del sòl urbà comarcal. L’ús d’aquest sòl urbà és fonamentalment residencial. El sòl d’ús industrial té un pes molt menor a la comarca, i el 70 %
d’aquest tipus de sòl es troba a Vilanova i la Geltrú.
Pel que fa al sòl futur, s’ha de tenir molt en compte que el 75 % del sòl comarcal no
és urbanitzable. El Garraf és la tercera comarca de la RMB que té més extensió
d’aquest tipus de sòl. Més del 60 % del sòl no urbanitzable comarcal correspon als
espais protegits pel Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN), al massís del
Garraf.
Tanmateix, hi ha un potencial de desenvolupament futur destacat. El sòl urbà d’ús
residencial es podria arribar a duplicar i el d’ús industrial podria augmentar un 86 %.
Pel que fa als nous potencials de desenvolupaments de sòl residencial, destaquen els
municipis de Sant Pere de Ribes, Canyelles i Vilanova i la Geltrú. Els d’ús industrial es
concentren especialment a Vilanova.

Mobilitat
En aquest informe territorial s’ha prestat una atenció especial a la mobilitat obligada
(per motius de feina o estudis), que és la que sotmet a més pressió les infraestructures
i els serveis de transport, sobretot perquè es distribueix en franges horàries del dia
determinades (hores punta).
El 61 % de la mobilitat obligada de la comarca del Garraf té origen i destinació a la
mateixa comarca, mentre que el 39 % restant correspon a la mobilitat amb origen o
destinació a altres comarques.
El 70 % de la mobilitat interna de la comarca correspon als desplaçaments d’àmbit
urbà en els municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes. Si s’hi
afegeixen els desplaçaments urbans dels altres municipis, s’arriba a més d’un 74 % de
la mobilitat interna.
El 25 % restant de la mobilitat interna consisteix en les connexions entre els diferents
municipis del Garraf, que s’estructuren en funció de tres pols principals de generació i
atracció: Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges. El pol d’atracció principal és
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Vilanova i la Geltrú, mentre que Sant Pere de Ribes representa el principal pol
generador de mobilitat. D’altra banda, la relació generació-atracció més destacada és
la que s’estableix, precisament, entre Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.
Quant al repartiment modal de tota aquesta mobilitat interna, la mobilitat urbana
presenta una quota de transport privat relativament elevada (més del 50 %). Aquest fet
es deu, en bona part, al model d’urbanització predominant en municipis com ara
Canyelles i Olivella, que es caracteritzen per tenir un casc urbà molt petit i un nombre
elevat d’urbanitzacions disperses per tot el municipi.
La quota del transport privat en els desplaçaments entre els diferents municipis de la
comarca és superior al 75 %. Però, també en aquest cas, municipis com ara Canyelles
i Olivella presenten quotes força superiors (per sobre del 90 %), a causa de la pitjor
accessibilitat al transport públic.
La mobilitat externa a la comarca, que, com ja s’ha dit, representa el 39 % de la
mobilitat obligada comarcal, es desenvolupa principalment (86 %) a l’àmbit de la regió
metropolitana de Barcelona (sobretot al Barcelonès, seguit del Baix Llobregat i l’Alt
Penedès).
En aquest àmbit, el Garraf és una comarca fonamentalment generadora de viatges:
en produeix tres vegades més cap a altres comarques que no pas els que atreu.
Destaca també el fet que Vilanova i la Geltrú representa el 46 % de la mobilitat externa
del Garraf, seguit de Sitges (26 %) i Sant Pere de Ribes (17 %). Una altra dada
interessant és que, entre els viatges externs generats pel municipi de Sitges, els que
tenen com a destinació el Barcelonès tenen un pes particularment elevat. Tot plegat
suggereix una funció residencial de la comarca en relació amb l’àrea metropolitana de
Barcelona.
Pel que fa al repartiment modal de la mobilitat obligada externa, les quotes més altes
del transport públic tenen lloc en les relacions amb el Barcelonès i el Tarragonès (del
67 % i el 54 %, respectivament). Per a aquestes relacions, el servei de Renfe és el mitjà
de transport públic majoritari. D’altra banda, en els viatges amb origen o destinació a
la resta de comarques, el vehicle privat és el mitjà de transport que s’utilitza més
freqüentment, amb quotes del 75 % com a mínim.
Totes aquestes dades de mobilitat obligada reflecteixen, de fet, el procés de
transformació que el Garraf ha experimentat en la utilització del seu territori: les pautes
residencials han canviat, les dimensions dels municipis han variat i l’accessibilitat ha
millorat, bàsicament gràcies a la millora de les infraestructures viàries.
Des dels inicis dels anys noranta, s’ha anat produint canvis importants en les pautes de
mobilitat obligada de la comarca, molt especialment la laboral, tant quantitatius
(increments percentualment molt superiors als registrats a la resta de la província de
Barcelona) com qualitatius (més pes de la mobilitat intercomarcal).
En el decurs dels anys, no només s’ha incrementat el nombre de residents a la
comarca, sinó també el percentatge de residents que diàriament es desplacen cap a
una altra comarca per anar a treballar, així com el desequilibri existent entre els llocs de
treball localitzats de la comarca i la seva població ocupada resident. Consegüentment,
només en el període 1991-2001, els desplaçaments amb origen al Garraf i amb
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destinació en altres comarques han passat a ser més del triple, amb la qual cosa s’ha
consolidat el caràcter residencial del Garraf amb relació a l’àrea metropolitana.
Aquesta evolució de la mobilitat ha anat acompanyada d’un increment destacat en la
quota del transport privat respecte de la resta de mitjans. Hi ha diverses raons que
expliquen aquest fet: l’increment de les distàncies que s’ha de recórrer per les noves
pautes de localització dels desenvolupaments residencials, així com de l’activitat
productiva; la posada en servei del tram inicial de la C-32 (Castelldefels-Sitges) l’any
1992, i la manca d’accessibilitat amb transport públic a molts dels nous desenvolupaments residencials (en especial aquells amb menys densitat que s’han desenvolupat
als municipis d’interior de Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles).
Segons les previsions del Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de
Barcelona, el procés de descentralització de la residència i de l’activitat productiva
continuarà al Garraf, com a mínim, fins a l’any 2016.
D’acord amb un escenari tendencial, és a dir, en absència d’un planejament territorial
que coordinés les polítiques urbanístiques dels 164 municipis de la regió metropolitana
de Barcelona, l’evolució prevista en la mobilitat del Garraf fins a l’any 2016 implicaria
que el desequilibri actual entre la població ocupada resident i els llocs de treball
localitzats a la comarca s’accentuaria encara més (amb un increment del 53 % i del
216 %, respectivament, respecte de l’any 2001), fet que continuaria la tendència
creixent en la mobilitat intercomarcal i, en conseqüència, la demanda d’infraestructures
i serveis de transport que facilitin les connexions amb l’RMB, en especial amb
Barcelona.

Infraestructures i serveis de transport
La configuració de la xarxa de comunicacions que travessa la comarca està
determinada per l’alineació orogràfica del seu territori. Tot i que el Garraf és una
comarca costanera, la comunicació natural pel corredor del litoral queda estroncada
per la presència del massís del Garraf, que arriba fins al litoral.
Així, doncs, les comunicacions amb les comarques veïnes (tant cap a llevant, amb el
Baix Llobregat i el Barcelonès, com cap a l’interior, amb l’Alt Penedès, tot i que en
menor mesura) han estat històricament difícils.
Pel que fa a la xarxa viària, amb la construcció de l’autopista C-32 a principis dels
anys noranta, l’accessibilitat de la comarca va experimentar una millora important,
especialment pel que fa a les comunicacions amb Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Tanmateix, encara hi ha problemes de congestió al Garraf, la qual cosa delata la pressió
a què estan sotmeses les infraestructures viàries, a causa dels seus intensos vincles de
mobilitat amb el Baix Llobregat, el Barcelonès i l’Alt Penedès, així com, dins de la
comarca, entre municipis com Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.
La C-32 és l’eix viari del Garraf que suporta la intensitat de trànsit més elevada, amb
valors de més de 55.000 vehicles diaris de mitjana anual. La C-32 és l’única via d’alta
capacitat existent a la comarca i presenta un nivell de servei òptim (A/B) a l’hora punta
del matí. Aquest fet es deu no només al seu disseny de gran capacitat, sinó també al
preu del peatge, un dels més elevats de les autopistes catalanes.
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El tram de la carretera C-31 comprés entre Castelldefels i Sitges, que també es coneix
com a Carretera de la Costa, malgrat el seu disseny amb una única calçada i un traçat
molt condicionat per l’orografia del massís del Garraf, suporta un nivell de trànsit
superior als 25.000 vehicles diaris cap a Sant Pere de Ribes, amb percentatges de
camions similars o superiors als de l’autopista C-32. En aquestes condicions s’explica
el seu nivell de servei baix a l’hora punta. També destaca pel seu nivell de trànsit la
C-15, per on circulen diàriament al voltant d’uns 22.000 vehicles.
Pel que fa a les previsions d’increment del trànsit en el futur, les directrius del Pla
d’infraestructures del transport de Catalunya estableixen per a l’increment de la
mobilitat per carretera a Catalunya entre els anys 2006 i 2026 un màxim del 60 % i un
mínim del 120 % d’increment per al transport públic.
Tot i que incorporen aquestes directrius, que suposen una restricció clara per al
creixement del transport privat, així com totes les actuacions previstes per les
administracions, els models de predicció del trànsit que hem pogut consultar anuncien
un empitjorament dels nivells de servei a la xarxa de carreteres catalana i, dins
d’aquesta, a la de la comarca del Garraf.
Hi ha, però, excepcions com ara la C-15, que, amb el desdoblament entre Vilanova i la
Geltrú i Vilafranca, suposarà una millora notable per al trànsit entre l’Alt Penedès i el
Garraf, i la C-31, que, segons el PITC, es desdoblarà entre Sitges i Calafell.
Quant als serveis de transport públic per carretera, la distribució territorial de
l’oferta actual respon a les línies de mobilitat principals del Garraf, tant intracomarcals
(amb Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges com a pols principals)
com intercomarcals (que connecten amb Barcelona, Vilafranca del Penedès i el
Vendrell).
El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) proposa diferents
actuacions en els serveis de transport públic per carretera a la comarca del Garraf que
milloraran l’oferta de connexió amb Barcelona a l’hora punta i completaran les
connexions cap a Tarragona i Vilafranca, a més de determinades infraestructures
singulars.
La xarxa ferroviària està formada per una única línia (Sant Vicenç de Calders-BarcelonaMaçanet/Massanes) que té un recorregut paral·lel a la costa (corredor BarcelonaValència), pertany a ADIF i és explotada per Renfe. Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges
i Garraf són els nuclis urbans que tenen una estació ferroviària de viatgers situada al
centre urbà de cada municipi.
La línia R2 presta serveis a dues relacions de mobilitat molt diferenciades: Baix
Penedès/Garraf-Barcelonès (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) i Vallès Oriental-la
Selva-Barcelonès (Maçanet-Barcelona), que es comporten, de fet, com dues línies
separades i tenen nivells de demanda molt diferents. La branca Baix Penedès/GarrafBarcelona, que és la que dóna servei al Garraf, és la que té més demanda, més
concretament en el tram comprès entre l’estació de Platja de Castelldefels i l’estació de
Sants.
Aquest desequilibri entre les dues parts de la línia fa molt necessària una reorganització
que dependrà directament de la remodelació dels serveis de la xarxa de rodalies.
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Pel que fa a la demanda global de la línia, els canvis demogràfics que han tingut lloc
en els últims anys al Garraf i al Baix Llobregat, amb l’afluència de nous residents amb
lloc de treball fora de la comarca, han intensificat la demanda de transport cap a
Barcelona, fet que s’ha reflectit fins fa molt poc en una creixent pressió sobre la capacitat de la línia R2, molt especialment en hora punta i en el tram Viladecans-estació de
Sants.
De fet, l’any 2006 la línia R2 ja era la més important de la xarxa de rodalies (38,5 milions
de viatgers). Tanmateix, les obres de l’accés de la nova línia d’alta velocitat a Barcelona,
així com els nombrosos problemes d’avaries a la línia, han afectat molt directament els
serveis de l’R2 a partir de l’any 2007, la qual cosa ha provocat una davallada important
en el nombre de viatgers.
Hi ha tota una sèrie de plans vigents o en curs de redacció sobre el tema ferroviari i en
l’àmbit català i estatal; entre les actuacions previstes en aquests plans en destaquen
tres que afecten molt directament la comarca del Garraf: la nova línia orbital ferroviària,
l’establiment de la línia de la costa en el marc de la remodelació dels serveis de rodalies
i l’ampliació i la millora de l’oferta dels serveis ferroviaris (prevista en el Pla de transports
de viatgers de Catalunya).
La funció principal de la línia orbital ferroviària serà la connexió de les ciutats principals
de la segona corona metropolitana de Barcelona (Mataró, Granollers, Sabadell,
Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú), sense haver de passar
per Barcelona. Estarà formada per una successió de trams ferroviaris ja existents i
també de trams de nova construcció.
Els trams de nova construcció de l’orbital ferroviària (Mataró-Granollers, TerrassaMartorell i Vilafranca-Vilanova) suposaran, però, un impacte ambiental considerable i
una inversió econòmica elevada. Per aquest motiu, caldria plantejar una aproximació
més realista al nou servei ferroviari orbital.
En realitat, s’hauria d’aprofitar al màxim la infraestructura existent, plantejar la possible
execució de trams de línia nous només a llarg termini i, en una primera fase, s’hauria
d’aprofitar el nou servei de passatgers Martorell-Mollet (actualment ja en servei entre
Martorell i Cerdanyola i amb el petit tram que encara té via única fins a Mollet en plenes
obres de desdoblament) amb els intercanviadors corresponents.
Pel que fa a la remodelació dels serveis de rodalies, el Pla de rodalies vigent actualment
preveu un model de reestructuració dels serveis en cinc línies, una d’elles l’anomenada
línia de la costa, que connectarà St. Vicenç de Calders, el Garraf, Barcelona, el
Maresme i Maçanet, i permetrà acabar amb el desequilibri de demanda que l’R2 pateix
actualment.
Finalment, el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) estableix
les línies d’actuació generals per millorar l’oferta dels serveis de transport públic
ferroviari en l’àmbit interurbà a Catalunya i, per consegüent, també al Garraf.
Més concretament, per a l’any 2012 es preveu, entre altres actuacions, un increment
de les expedicions en hora punta de les sis/quatre actuals (sentit ascendent/
descendent) a vuit/vuit en el tram Castelldefels-Vilanova i de les tres/dues actuals
(sentit ascendent/descendent) a tres/tres en el tram Vilanova-Sant Vicenç de Calders.
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El Port de Vilanova
El port de Vilanova i la Geltrú està situat a la riba nord-occidental del mar Mediterrani i,
més en concret, a la part central de la costa catalana, entre Barcelona i Tarragona. Està
gestionat per Ports de la Generalitat i s’hi desenvolupen activitats comercials,
pesqueres i esportives. És un port artificial que no es basa, per tant, en cap mena
d’abric natural.
Els dos factors determinants dels quals depèn la potencialitat d’un port per rebre o
distribuir mercaderies és el calat, que determina la grandària del vaixells que poden
atracar-hi, i la superfície d’esplanada, que condiciona les operacions per embarcar i
desembarcar la mercaderia. El port de Vilanova i la Geltrú no té un calat important: el
màxim és de 7 m, que només permet l’atracament de vaixells amb una capacitat de
càrrega de 5.000 t. La superfície d’esplanada tampoc és destacable.
El port té uns bons accessos viaris: l’estructura viària de la ciutat de Vilanova permet
que el port tingui un accés directe a la ronda urbana, des de la qual es pot accedir a la
xarxa viària catalana, mitjançant l’autopista C-32 i les carreteres C-31 i C-15 (aquesta
última en procés de desdoblament). No té accés directe a la xarxa ferroviària, si bé la
seva ubicació és propera a la línia Barcelona-Sant Vicenç de Calders (l’estació de
ferrocarril de Vilanova i la Geltrú es troba a uns 400 m del passeig marítim). Val la pena
assenyalar que en altres temps va existir un apartador ferroviari que donava servei al
port, però era poc utilitzat i es va acabar traient.
El port de Vilanova i la Geltrú estableix amb la ciutat de Vilanova i la Geltrú una
interrelació en àmbits molt diferents: genera llocs de treball; representa una base per al
sector pesquer; té una implicació indubtable en els aspectes urbanístics de la ciutat;
permet practicar esports nàutics gràcies a la dàrsena esportiva, i, gràcies a l’activitat
comercial, té implicacions en l’economia local i també en una escala més gran, ja que
respon a les demandes d’entrada o sortida de materials i productes de les fàbriques i
proporciona activitat al sector del transport. És precisament l’activitat comercial del
port la que ha orientat els criteris i els objectius d’anàlisi d’aquest estudi monogràfic.
Des del punt de vista comercial, el port de Vilanova es podria definir com un port
especialitzat en mercaderia general no conteneritzada (la que no s’adapta bé al
transport amb sistemes com ara el de contenidors, a granel o el de ro-ro), sense serveis
de línies regulars, que dóna servei a una varietat de demandes del triangle del rerepaís
Barcelona-Tarragona-Lleida, de manera complementària als dos grans ports comercials
de Catalunya, el de Barcelona i el de Tarragona (especialitzats en mercaderia conteneritzada i a granel, respectivament).
Actualment, el volum de mercaderies que transiten pel port de Vilanova i la Geltrú se
situa entorn de les 300.000 t anuals, que representen el 0,3 % del total de mercaderies
que es comercialitzen per via marítima a Catalunya i el 15 % de les mercaderies que
s’embarquen o es desembarquen als ports gestionats per Ports de la Generalitat.
D’altra banda, les dades de què es disposa en el moment de la redacció d’aquest
monogràfic fan preveure que durant tot l’any 2009 s’acabarà manipulant al voltant de
500.000 t.
Les mercaderies predominants en aquest port es poden agrupar en tres categories
principals: productes siderúrgics, ciment i fusta. L’evolució en els darrers anys ha estat
variable: així, el pes que tenia el ciment l’any 2002 ha estat substituït l’any 2008 per la
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importància dels productes siderúrgics, que ara mateix representen el 83 % del trànsit
comercial del port.
El trànsit del port de Vilanova i la Geltrú és internacional. Els productes comercialitzats
amb Algèria, el Regne Unit, Turquia, el Marroc i Itàlia són quasi o exclusivament
productes siderúrgics i destaquen com a producte principal els perfils d’acer. També es
descarrega fusta serrada procedent del Nord d’Europa.
L’evolució de les mercaderies que es mouen al port de Vilanova i la Geltrú des de l’any
1990 ha estat irregular, amb diversos alts i baixos. Hi ha diversos factors que permeten
entendre aquesta evolució: l’existència o no de línies regulars, alguns fets puntuals i
també els cicles econòmics.
L’existència de línies regulars entre Vilanova i la Geltrú i les Illes Balears a mitjan anys
noranta explica bona part del volum de mercaderies amb què es va operar durant
aquests anys. Els canvis en l’estratègia empresarial d’aquestes línies, amb nous
objectius amb relació al transport de passatgers, van acabar traslladant el port
d’embarcament de Vilanova a Barcelona. Aquest fet va representar la fi de les línies
regulars a Vilanova a finals de la dècada, amb la consegüent disminució de les
mercaderies embarcades i desembarcades al port.
Un altre factor essencial que, al marge de les línies regulars existents durant els anys
noranta, ha determinat la demanda de les mercaderies amb què s’opera al port de
Vilanova i la Geltrú és el que podríem anomenar «fets puntuals»: les circumstàncies del
mercat, a la vegada, lligades a certes conjuntures socials, econòmiques o polítiques,
que poden generar canvis molt importants en el tràfic d’un port.
Els mateixos cicles econòmics també tenen un paper molt important. Més
concretament, el moment econòmic actual de crisi generalitzada internacional, que a
Espanya ha afectat molt particularment el sector de la construcció, ha fet que el port
de Vilanova, que és un port especialitzat en materials de la construcció, hagi
experimentat una reducció molt important d’aquest tipus de mercaderia durant l’any
2008.
Tanmateix, en aquestes mateixes circumstàncies s’ha produït un canvi positiu per al
port de Vilanova que li ha permès seguir endavant enmig de la crisi actual: algunes
empreses establertes a l’entorn de Barcelona dedicades al sector de la construcció, en
especial a la producció de productes siderúrgics, han passat a obrir nous mercats per
tal de donar sortida als seus productes, i el port de Vilanova ha aprofitat aquesta
oportunitat, amb la qual cosa s’ha incrementat d’una manera molt important
l’embarcament de perfils d’acer amb destinació a altres països.
Des del punt de vista de la infraestructura i les instal·lacions, el futur del port de
Vilanova es defineix en el pla especial corresponent, que es va aprovar el juny del 2007
i actualment es troba en plena execució. Aquest pla té, entre altres, els objectius
següents: separar l’ús esportiu del comercial i turístic, reordenar el front marítim urbà,
ampliar el port esportiu i reforçar les possibilitats d’utilització per a l’oci.
Segons el pla especial, el sector d’activitat comercial del port es quedarà amb només
una de les dues dàrsenes de què disposava fins ara, però la dàrsena comercial guanya
dos molls nous i una àrea d’emmagatzematge amb una superfície d’uns 8.000 m2.
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A més a més, està previst un espai per a activitats logístiques i de desenvolupament
tecnològic al costat de la nova zona comercial.
Segons les previsions del pla especial, si es desenvolupa la zona logística prevista es
podrà duplicar el trànsit actual del port i arribar a unes 500.000 t/any. Naturalment, es
tracta només d’una estimació orientativa, ja que les circumstàncies del mercat i les
mateixes iniciatives comercials del port podrien fer que el port tingués xifres d’activitat
més baixes o més altes.
Per tal de determinar les perspectives de futur del sector comercial del port de Vilanova
i la Geltrú, s’ha d’identificar un model que cal seguir. A fi de definir aquest model, s’han
analitzat altres ports estatals (Gandia, Marín i Motril) amb característiques comparables
(dimensions, característiques d’oferta i demanda, ciutats i ports de l’entorn).
La conclusió que s’ha extret de tota aquesta anàlisi és que el model de
desenvolupament que ha de seguir el port de Vilanova ha de ser l’aprofundiment en la
captació de nous tràfics de mercaderia general no conteneritzada que no interessen als
ports veïns de Barcelona i Tarragona, però ha de tenir en compte les limitacions de la
seva infraestructura portuària, en especial la manca de calat.
El pla especial preveu el creixement de la dàrsena comercial del port (amb dos molls
nous) i de la zona comercial i d’activitats logístiques, així com la reforma del dic de Baix
a Mar (amb l’allargament de la longitud d’atracament), però no preveu cap increment
en el calat del port, ja que no resulta factible. Per aquesta raó, el port de Vilanova podrà
acollir un nombre més alt de vaixells i d’activitat logística en el futur, però no pas rebre
vaixells amb més capacitat de càrrega.
Tot i aquesta restricció de capacitat, hi ha molt potencial de futur per a Vilanova. En
aquest sentit, no s’ha de perdre de vista el nord d’Àfrica. El port de Vilanova i la Geltrú
té un factor competitiu destacat en aquest sentit: el calat i la longitud dels molls dels
ports del nord d’Àfrica i el de Vilanova i la Geltrú permeten rebre vaixells de les mateixes
dimensions. Es preveu que un nombre creixent d’empreses catalanes s’estableixi al
Magrib.
Aquest model de desenvolupament futur s’ha de perseguir amb un objectiu
d’excel·lència del servei que el port de Vilanova ja està desenvolupant actualment. Ho
demostra l’experiència pionera d’aquest port amb relació al certificat d’operador
econòmic autoritzat.
El règim d’operador econòmic autoritzat (d’ara endavant, OEA), un dels pilars de la
nova política duanera comunitària, va entrar en vigor l’1 de gener de 2008. Té l’origen
en la preocupació de les autoritats comunitàries per la seguretat en el tràfic comercial
entre els estats membres i tercers països i, al mateix temps, en la necessitat de facilitar
aquest tràfic, ja que s’ha incrementat molt en els últims anys i té uns requeriments de
serveis creixents i molt més ajustats en el temps.
El port de Vilanova i la Geltrú ha desenvolupat una experiència pionera i de referència
a Espanya: l’obtenció del certificat d’OEA per part d’una terminal portuària. Per a això,
ha desenvolupat tot un conjunt de procediments específics que cobreixen tots els
aspectes de l’organització, la gestió i la seguretat en el tram de la cadena logística a
càrrec de la mateixa terminal com a empresa estibadora.
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Aquest nou règim té un caràcter voluntari, però amb el temps esdevindrà una necessitat per a qualsevol operador amb un cert nivell. És d’esperar que, en el futur, no
disposar del certificat d’OEA implicarà la pèrdua de possibilitats de negoci.
En aquest sentit, el port de Vilanova, amb el certificat d’operador econòmic autoritzat,
ha donat un pas molt important de cara al futur. I no només perquè ha establert la base
per a un tràfic de mercaderies ràpid i segur entre transportistes (marítims i terrestres)
i clients, sinó també perquè aquest port s’ha convertit en una referència europea
de qualitat, amb la qual cosa manifesta la seva vocació de donar un servei amb
excel·lència dins del mercat internacional.
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