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5. El sistema territorial d’assentaments
d’assentaments
5.1. Nou enfocament conceptual en el marc de la Llei de territori
5.1.1. Reciclatge dels assentaments,
assentaments, amb l’extensió com a excepció
Des de l’aprovació de la primera Llei del sòl en 1956, tota la legislació de regulació d’aquesta matèria, ha basat el desenvolupament urbanístic en una única opció: l’extensió de la ciutat construïda mitjançant l’ocupació de nou sòl.
El resultat, 60 anys després, és ben conegut: molt sòl urbà o urbanitzable, però poc d’aquest construït, o, encara menys,
urbanitzat i a punt per ser edificat, de manera que el sòl simplement classificat sense que hagi experimentat cap transformació és l’àmpliament majoritari i en representa les dues terceres parts.
No sembla que tingui sentit la classificació de tantes i tantes hectàrees que comprometen i condicionen el sòl, i que, en
molts casos, seria convenient replantejar-se.
D’una banda, és evident que hi ha sòl urbanitzable que podria ser revertit amb relativa facilitat –com ara sectors que
encara no s’han reparcel·lat, sectors el planejament dels quals ha caducat o sòl urbanitzable que encara no té planejament
derivat, entre altres– i que hi ha força sòl en localitzacions poc sostenibles o amb paràmetres inadequats que convindria
reconsiderar.
D’una altra banda, en alguns casos, potser caldria definir una estratègia per poder mobilitzar sòl ja urbanitzat per a usos
que actualment no tenen demanda i permetre un canvi a uns altres amb demanda acreditada, mesura que tindria un cost
zero i resultaria beneficiosa tant per als sectors de major dinamisme com per al sector de la construcció.
Amb aquesta lògica, els assentaments haurien de restringir-se als teixits existents i les àrees immediates que resultin lògiques i necessàries per completar-ne l’estructura.
Per això, s’inaugura una etapa en la qual les ciutats i els pobles hauran de créixer, principalment, cap endins, tot transformant els teixits existents en lloc d’ocupar nou sòl.
Aquesta conceptualització novedosa, que el Pla fa seva, situa, doncs, el reciclatge dels assentaments en primera línia i les
noves extensions, com a excepció; la conjuntura actual amb un menor dinamisme pot interpretar-se com a una oportunitat i contribuir a fer-la més efectiva.

5.1.2. Supramunicipalitat com a garantia
garantia de l’eficiència del sistema territorial
En els darrers temps, s’han anat produint arreu diversos fenòmens de desconcentració i descentralizació dels centres urbans cap a la perifèria; així, alguns d’aquests han estat originats per la migradesa del terme municipal del nucli central o la
proximitat immediata dels termes veïns, per la difusió d’un marcat dinamisme que ha anat irradiant des del node al territori que centra i serveix, per la idoneïtat o major adequació per a determinats usos d’alguns sòls situats més enllà del
propi centre, per l’accessibilitat local o per l’encert de determinades iniciatives públiques i privades.
Aquests fenòmens han estat positius perquè han reforçat el paper vertebrador de les polaritats, han contribuït al desenvolupament tant d’aquestes com dels nuclis propers en què han tingut lloc i han incrementat la massa crítica del conjunt.
Dissortadament, alguns altres, bé per estar basats exclusivament en simples oportunitats que es van presentant ara aquí i
ara allà de manera conjuntural i sense cap estructura ni anàlisi prèvia al darrere, bé per trobar-se fora de lloc o fora
d’escala allà on s’han produït, han tingut efectes negatius, ja que han introduït desordre en el conjunt, han contribuït a la
indiferenciació i desestructuració territorial, i han afeblit els nodes vertebradors, que són els que multipliquen més els
efectes i obtenen més eficiència –tant per a si mateixos com per als nuclis de l’entorn– de les actuacions que hi tenen lloc.
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La suma de bons plans urbanístics i d’intencions correctes des d’una òptica local no constitueixen necessàriament una
planificació adequada del conjunt del territori. La isotropia territorial en els desenvolupaments urbanístics, el cafè per a
tothom, sempre políticament correcte, no és ni el model més eficient ni el millor des del punt de vista social ni tampoc el
més sostenible.
Per això, el Pla considera que, avui, els desenvolupaments urbanístics no poden abordar-se municipi a municipi de manera independent perquè moltes de les problemàtiques d’ordenació urbanística tenen un abast i també una solució territorial, és a dir, d’escala supramunicipal.

5.1.3. L’aposta del Pla
La conseqüència d’aquest nou enfocament conceptual és, per al Pla, tal com es desenvolupa en els apartats subsegüents
del present capítol d’aquesta Memòria, la racionalització de les implantacions en general i, en particular, la resposta a
algunes problemàtiques concretes, com ara les de les urbanitzacions residencials de baixa densitat i les àrees per a activitat
econòmica.
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5.2. Tipus d’assentaments
El Pla considera com a assentaments les ocupacions humanes del territori d’una certa substància, preferentment, amb
entitat jurídica i/o estadística pròpia, tant si la urbanització i edificació ja són efectives en l’actualitat com si es troben
planificades per a un desenvolupament futur; consegüentment, queden fora d’aquesta consideració els masos tradicionals
i, de manera general, les altres edificacions aïllades ubicades en els espais oberts.
El Pla reconeix els tipus d’assentaments següents, que recullen les formes fonamentals de l’organització actual del poblament i l’activitat humans:
−

Nuclis i assimilats
Els nuclis són assentaments de naturalesa complexa, amb convivència d’una major o menor diversitat d’usos, formats
a partir dels nuclis originals de les poblacions i les extensions d’aquests que s’han anat produint amb continuïtat i contigüitat. Els teixits residencials que s’hi poden trobar poden ser tant d’alta i mitjana densitat com de baixa densitat,
que els Plànols d’ordenació diferencien mitjançant dues categories.
S’assimilen als nuclis les implantacions menors que constitueixen els disseminats i les unitats aïllades amb entitat estadística pròpia que formen les explotacions agràries i/o agroindustrials d’una certa dimensió que sovint conjuminen
l’ús productiu i el residencial plurifamiliar.

–

Urbanitzacions
Les urbanitzacions són assentaments resultants d’implantacions aïllades per al desenvolupament especialitzat de teixits
residencials, preeminentment, de baixa densitat, ja es tracti d’habitatges principals i/o de secundaris.

–

Àrees per a activitat econòmica
Les àrees per a activitat econòmica són, també, assentaments aïllats especialitzats, però adreçats en aquest cas a l’ús
productiu, ja sigui aquest industrial, logístic o terciari (comercial, d’oficines, lúdic, ...).

–

Àrees mixtes
Les àrees mixtes són aquelles que conjuminen més d’un ús, majoritàriament, el residencial i el d’activitat econòmica.

–

Àrees d'instal·lacions extensives

–

Àrees d’equipaments i d’infraestructures ambientals
Les dues categories anteriors inclouen implantacions amb l’ús que indica el nom respectiu, i una dimensió i visibilitat
en el territori prou importants per justificar el fet que el Pla les prengui en consideració i les representi als Plànols
d’ordenació.

–

Àrees de transformació urbana

–

Àrees de reserva per a possibles desenvolupaments
Les àrees de transformació urbana són les que tenen assenyalats canvis d’ús, tipologia o altres paràmetres per permetre’n el reciclatge, mentre que les àrees de reserva per a possibles desenvolupaments es corresponen amb els àmbits
de sòl urbanitzable no delimitat.

A més, el Pla considera i representa als Plànols d’ordenació els espais següents:
–

Àrees costaneres

–

Espais lliures i zones verdes interns d’àrees pertanyents a alguna de les categories anteriors
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5.3. Sistemes plurimunicipals d’assentaments
5.3.1.
5.3.1. Emmarcament
En el model preindustrial, la ciutat tradicional es configurava, no només com a àmbit concentrat de residència, sinó, especialment, com a centre de mercat agrícola i artesà d’un pagus –amb els pagesos que hi vivien– de dimensió més o menys
gran, que la pròpia ciutat –amb els ciutadans que l’habitaven– regia i aglutinava.
Aquest concepte és l’origen de l’existència d’un binomi urbà-rural en el territori, és a dir, de la dialèctica entre dues formes de vida i de relacions contraposades, però complementàries i mútuament dependents.
El model de ciutat seu de la indústria i dels serveis i àmbit de residència massiva va néixer del procés d'industrialització i
posterior terciarització.
Aquest procés de concentració, tant del control dels mitjans de producció i de les rendes que aquests generen –intrínsec al
sistema econòmic dominant– com de la població en els centres urbans, comportà el creixement d'aquests i la urbanització
dels antics nuclis rurals i rau en la gran diferència entre les rendes i els salaris lligats a les feines agrícoles tradicionals i els
de les noves activitats, cosa que donà lloc a l’èxode d’uns contingents de població cada cop més grans des del camp i les
viles rurals cap a ciutat.
A gran part de l’àmbit funcional territorial del Penedès, el desenvolupament de l’activitat vitivinícola i dels serveis, tant
els que hi estan lligats com els que no, prengueren el paper aglutinador i dinamitzador a la indústria fabril, que va començar a implantar-se més tardanament.
En qualsevol cas, el procés de concentració urbana i l’homòleg de producció fordista es van anar realimentant l’un a
l’altre de manera mútua i alternativa, amb alts i baixos més o menys importants, fins a la gran trontollada del model,
motivada per la primera crisi del petroli, el 1973, i accentuada per la segona, la de 1979.
La posterior revisió del model i l’evolució d’aquest cap a un sistema de producció i de relacions postfordista, es caracteritza per la globalització de la producció i el consum, lligada a la revolució tecnològica en el camp de la informàtica i les
telecomunicacions i al desenvolupament de les biotecnologies.
Aquesta creixent mundialització dels mercats i de la competència fa que la contigüitat espacial no sigui necessària funcionalment i productiva, i és l'origen de la flexibilitat i la difusió territorial dels centres de producció que cada vegada s’han
anat fent més comunes arreu.
Al mateix temps, el model de vida urbà s’ha anat estenent per tot el territori i l’adveniment d’un nou model de ciutat ha
produït un canvi substancial.
Aquest es caracteritza pel fet que la ciutat no pren cos a partir de la contigüitat física de cases i carrers sinó que es defineix
com a un sistema d'interrelacions.
Aquesta ciutat postindustrial porta a parlar d'espais amb més o menys intensitat urbana, intensitat que es modifica, no tan
sols espacialment sobre el territori, sinó també temporalment, per causa de fenòmens com la segona residència, el turisme
o els desplaçaments de cap de setmana o de temporada per raó de lleure.
Tanmateix, aquests models teòrics no tenen límits nítids i la realitat presenta aspectes de tots tres alhora, bé que en graus
diferents segons on se situï l’observador.
En efecte, la ruralitat d’una bona part del Penedès, el no esgotament del sistema de producció fordista, l’assumpció de
valors i modes de vida urbans arreu i la progressiva globalització conviuen dialècticament en el territori.
La progressiva especialització funcional i la pervivència de la xarxa nodal jerarquitzada de polaritats de tradició mediterrània, que centren i serveixen un entorn més rural, ha provocat una interrelació entre assentaments cada cop més intensa,
que ultrapassa els límits administratius municipals i –sovint– comarcals, i que ha conduït a l’eixamplament progressiu de
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l’àmbit en què hom cobreix les necessitats de residència, treball, estudi, lleure i accés al comerç, als serveis i als equipaments. Aquest és l’àmbit de les àrees funcionals.
De totes les variables que es poden considerar per a la delimitació d’àrees funcionals, la mobilitat laboral obligada, que és
la relació entre els dos components més bàsics de la territorialitat humana moderna –residència i activitat– és la més determinant i ha anat creixent en rellevància de manera contínua i ascendent.
A més de l’aplicació de les diferents metodologies de delimitació d’àrees funcionals a partir de les dades de mobilitat
laboral obligada dissenyades o adaptades des del propi equip redactor (centralitat, cohesió i cohesió iterativa, àrees de
valor de relació màxim i mercats de treball –aquesta darrera amb un nou algoritme que, a diferencia de l’original i altres
d’alternatius, està dotat de la propietat commutativa, és a dir, que l’ordre d’intervenció no altera els resultats–), el Pla
també té en compte per a la interpretació de l’estructura territorial de l’àmbit diferents variables que relacionen la residència amb altres dels components de la territorialitat humana moderna citats.
L’eixamplament progressiu de l’àmbit en què hom cobreix les necessitats de residència, treball, estudi, lleure i accés al
comerç, als serveis i als equipaments fa que, d’una banda, la interrelació entre assentaments sigui cada cop més intensa i,
de l’altra, des del punt de vista exclusivament funcional, l’àmbit municipal es vegi obertament depassat per donar resposta a moltes de les demandes i reptes que planteja una societat moderna en evolució constant, els integrants de la qual –
des dels habitants del centre de la ciutat més gran fins als del mas més remot– comparteixen bàsicament, independentment del lloc de residència, un mateix model de vida, uns mateixos valors i unes mateixes necessitats.
Les diferents funcions urbanes requereixen llindars de població diferents, de manera que, a mesura que es va ascendint a
l’escala d’especialització d’aquestes funcions, també augmenta la massa crítica necessària per permetre que l’oferta sigui
possible.
Així, els habitants dels nuclis de l’entorn d’una polaritat determinada gaudeixen d’una munió de prestacions que aquesta
ofereix i de les quals no disposen al nucli de residència, precisament per no arribar aquest al llindar de població que pot
garantir-les.
Igualment, la població dels nuclis que els envolten, s’afegeix a la dels centres urbans, que, d’aquesta manera, en veuen
incrementada la massa crítica per a la possible assumpció de noves funcions.
Tot això reforça el paper dels centres polaritzadors com a vertebradors del territori i fornidors de funcions urbanes i, al
mateix temps, garanteix la pervivència, amb els valors i personalitat característics, dels nuclis més rurals, que altrament
estarien amenaçats de despoblament de manera definitiva, de manera que la millor garantia de viabilitat i permanència
del nuclis més petits és tenir un centre urbà el més gran possible el més a prop possible.
El treball en xarxa i la formulació dels desenvolupaments en clau de sistema permet assolir una massa crítica i uns estàndards d’eficiència que, per separat, els nuclis no poden aconseguir, perquè el paper i la funció de cada nucli ha
d’analitzar-se i formular-se en el context del conjunt al qual pertany.
Per tot això, el Pla identifica diferents sistemes plurimunicipals d’assentaments, cadascun dels quals està conformat per
l’agrupació dels nuclis i municipis que mantenen, normalment al voltant d’un node central, una relació preferent i més
estreta perquè, en el conjunt, pren forma la territorialitat humana més quotidiana.
Per a la delimitació d’aquests sistemes s’han tingut en compte tant les relacions i afinitats actuals entre els diferents nuclis i
municipis que els integren com les que es preveuen en el futur com a conseqüència de l’aplicació de les determinacions
del Pla i de la transformació física i relacional del territori que se n’ha de derivar.
En qualsevol cas, es compta sempre amb la voluntat de pertinença de cada municipi, puix que situar algú allà on no es
troba còmode no tindria cap sentit, malgrat l’eventual solidesa dels arguments que en justifiquessin l’adscripció.
Tanmateix, l’adscripció d’un nucli o municipi a un sistema, que respon a la relació preferent actual o que el Pla preveu o
propicia en el futur, no pressuposa que es menystinguin les relacions amb nuclis o municipis que formen part d’altres
sistemes.
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5.3.2.
5.3.2. Identificació i delimitació
A partir de l’estructura funcional actual del territori de base nodal que, tal com ja s’ha dit, el Pla vol reforçar, s’individuen
uns grans eixos, cadascun dels quals està constituït pels municipis o les parts de municipis que seria més que desitjable que
conformessin àmbits de planejament i de cooperació supramunicipals de manera que, si algun d’aquests no s’hi integrés,
el conjunt se’n ressentiria perquè hi mancaria un partícip important d’una mateixa realitat.
En canvi, si algun dels que no formen part d’algun dels grans eixos anés per lliure, la cosa no resultaria tan greu, tot i que
l’ideal que el Pla propugna és que tots els municipis s’afegissin a algun d’aquests grans eixos de manera que no n’hi quedés cap a fora i es conformessin veritables sistemes plurimunicpals d’assentaments, cadascun amb un eix troncal i una
corona.
El mapa Sistemes plurimunicpals d’assentaments. Grans eixos, identifica, cadascun amb un color diferent, cinc grans eixos,
i deixa en un sol color i sense diferenciar el territori que no forma part de cap d’aquests.

MAPA.

Sistemes
plurimunicipals
d’assentaments.
Grans eixos

Unitats territorials
Eix Conca d’Òdena - Camí Ral
Eix Valls de l’Anoia Riudebitlles - Mediona
Eix Prelitoral
Eix Litoral
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès

Font: Elaboració pròpia.
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D’altra banda, el mapa Sistemes plurimunicpals d’assentaments. Grans eixos i corones, adscriu la totalitat de municipis o
parts d’aquests a algun sistema, acolorint les corones dels grans eixos en un to més clar, però dins la mateixa gamma.
Volgudament, no es mostren els límits comarcals i municipals, i, a més, en alguns casos, parts diferents d’un mateix municipi se situen a sistemes també diferents, en virtut de la pròpia morfologia i estructura, i de les relacions que hi tenen, atès
que l’aposta pel treball supramunicipal en xarxa i per sistemes rau en la voluntat de superar la visió excessivament localista que ha dominat el panorama fins a l’actualitat, sense que això representi una renúncia a la voluntat legítima de manteniment de la personalitat pròpia de cada municipi i/o assentament.
Així, els sistemes plurimunicpals d’assentaments que el Pla identifica i delimita són els següents:
–

Sistema Conca d’Òdena - Camí Ral, que s’estén per aquesta Conca i al llarg de l’antic Camí Ral, substituït modernament per la carrteera N-II i, més recentment, per l’autovia A-2 com a gran via de comunicació que uneix Catalunya
amb la vall de l’Ebre i el centre de la Península.

MAPA.

Sistemes
plurimunicipals
d’assentaments.
Grans eixos i corones

Unitats territorials
Sistema Conca d’Òdena - Camí Ral
Eix Conca d’Òdena - Camí Ral
Corona de l’Eix
Conca d’Òdena - Camí Ral
Sistema Valls de l’Anoia - Riudebitlles
- Mediona
Eix Valls de l’Anoia
- Riudebitlles - Mediona
Corona de l’Eix Valls de l’Anoia
- Riudebitlles - Mediona
Sistema Prelitoral
Eix Prelitoral
Corona de l’Eix
Prelitoral
Sistema Litoral
Eix Litoral
Corona de l’Eix
Litoral
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès

Font: Elaboració pròpia.
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L’eix l’integren els municipis de Capellades, Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, la Torre de Claramunt, i Vilanova del Camí.
Per un altre costat, la corona la fomen els d’Argençola, Bellprat, el Bruc, Carme, Copons, els Hostalets de Pierola, la
Llacuna, Montmaneu, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Vallbona d’Anoia, tots ells pertanyents a la comarca de l’Anoia.
–

Sistema Valls de l’Anoia - Riudebitlles - Mediona, que el Pla vol potenciar com a punt nodal rellevant, localitzat en
una posició central entre Igualada, Vilafranca del Penedès i, ja a l’Àmbit metropolità de Barcelona, Martorell.
L’eix el conformen els municipis altpenedesencs de Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant
Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit, i els anoiencs de Masquefa i Piera.
La corona inclou els municipis de Mediona, el Pla del Penedès i Puigdàlber, de l’Alt Penedès, i el de Cabrera d’Anoia,
que pertany a la comarca amb aquest darrer nom.
Pel que fa al Pla del Penedès i Puigdàlber, fan de frontissa entre aquest sistema i el següent, cosa per la qual també estarien bé en aquest darrer, però el Pla considera que l’adscripció al sistema Valls de l’Anoia - Riudebitlles - Mediona li
dóna a aquest una major entitat i contribueix a reforçar-lo.

–

Sistema Prelitoral, que agrupa, de l’extrem de llevant a l’extrem de ponent del Penedès, tant el territori més planer
localitzat a sobre del gran corredor situat en aquesta posició com l’orogràficament més complex que hi vessa.
L’eix el formen els municipis altpenedesencs d’Avinyonet del Penedès, la Granada, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues,
Santa Margarida i els Monjos, Subirats i Vilafranca del Penedès, i la part del de Castellet i la Gornal des del límit sudoccidental del Parc del Foix cap al nord i l’est, que inclou el nucli de Castellet; i els municipis pertanyents al Baix Penedès d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, i la part del de Santa Oliva que forma un enclavament separat de la resta d’aquest municipi i que està ocupat
totalment per l’àrea de l’IDIADA que s’estén, també, pels termes veïns d’Albinyana, Banyeres del Penedès i la Bisbal
del Penedès.
La corona està integrada, a l’Alt Penedès, pels municipis de les Cabanyes, Castellví de la Marca, Font-rubí, Olesa de
Bonesvalls, Pacs del Penedès, Pontons, Sant Martí Sarroca, Torreles de Foix i Vilobí del Penedès, i, al Baix Penedès,
pels de Bonastre, Masllorenç i el Montmell.

–

Sistema Litoral, que abasta el continu urbà que omple la façana costanera penedesenca i el rerepaís més immediat.
L’eix inclou els municipis del Garraf de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges, i Vilanova i la Geltrú; els del Baix Penedès
de Bellvei, Calafell, Cunit i el Vendrell, i la part del de Santa Oliva que inclou tant el nucli que li dóna nom com els
teixits conurbats amb el Vendrell i Bellvei; i la part del municipi altpenedesenc de Castellet i la Gornal des del límit
sudoccidental del Parc del Foix cap a l’oest, que inclou els nuclis de la Gornal i les Casetes, aquest darrer i l’àrea
d’activitat econòmica confrontant dins el mateix terme, conurbats amb Bellvei sense solució de continuïtat.
La corona incorpora els municipis de Canyelles i Olivella, tots dos pertanyents a la comarca del Garraf.
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5.4. Reconeixement del paper territorial dels nuclis i assimilats
El sistema d’assentaments de l’àmbit funcional territorial del Penedès es basa en una xarxa nodal jerarquitzada, heretada
de la tradició mediterrània i fruit del devenir de la història, que el Pla vol potenciar a partir de l’estructura territorial actual, tot reforçant el paper dels nodes d’acord amb el propi rang i atenuant la indiferenciació del territori. Cada sistema
plurimunicipal d’assentaments conté diferents nuclis i assimilats que, en conjunt, l’estructuren, i, individualment, exerceixen un paper territorial específic dins alguna de les categories que el Pla considera.
Per al reconeixement del paper territorial de cada assentament, s’ha procedit a una reelaboració a partir de l’establert pel
planejament territorial vigent en el moment de formulació del Pla, amb les correccions oportunes dels errors detectats;
del Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya a data 1r de gener de 2015 de l’Instititut Català
d’Estadística, que és la versió pròpia per a Catalunya del Nomenclàtor de l'Instituto Nacional de Estadística; del coneixement del territori per part de l’Equip redactor i d’un primer contrast de la informació així obtinguda amb els representants del món local i els assessors tècnics del Grup de treball del Pla.
El Nomenclàtor esmentat conté la llista de les entitats de població inframunicipals dels municipis de Catalunya establerta
pels mateixos ajuntaments, d'acord amb les ordres del govern de l'Estat de treballs preliminars corresponents a les diferents operacions censals i de renovació dels padrons municipals d'habitants.
El reconeixement del paper territorial dels nuclis i assimilats que el Pla fa segons les categories que considera, que es mostra al mapa Estructura nodal. Caracterització dels nuclis i assimilats i que es pot veure per comarques i municipis a les
taules Nuclis i assimilats. Paper territorial, és el següent:
Polaritat territorial. Conformen aquesta categoria els nodes, la influència dels quals no abasta la totalitat de
l’àmbit funcional territorial, però que tenen una projecció que supera l’estrictament comarcal.
Són els següents:
–

A l’Alt Penedès: Vilafranca del Penedès.

–

A l’Anoia: Igualada.

–

Al Baix Penedès: el Vendrell.

–

Al Garraf: la conurbació de Vilanova i la Geltrú.

Dins la polaritat territorial, ja esmentada, que conforma Vilanova i la Geltrú amb el continu urbà que l’envolta,
el Pla reconeix les subcategories següents:
Subcentre principal, de la qual Vilanova i la Geltrú és l’únic integrant.
Subcentre, també amb un únic representant, en aquest cas, el nucli de les Roquetes, una part del qual està
situada al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i l’altra, al de Sant Pere de Ribes.
Polaritat subcomarcal. El Pla inclou dins d’aquesta categoria els assentaments que es configuren com a nodes subcomarcals del sistema del qual en formen part.
Són els que es detallen a continuació:
–

A l’Alt Penedès: Sant Sadurní d’Anoia.

–

A l’Anoia: Capellades, Masquefa, Piera, el Pla d’Òdena (al terme municipal d’Òdena), Sant Maure (al terme
municipal de Santa Margarida de Montbui) i Vilanova del Camí.

–

Al Baix Penedès: l’Arboç.

–

Al Garraf: Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges.
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Polaritat complementària. Integren aquesta categoria els assentaments de més de 2.000 habitants i amb una posició relativa estratègica, que el Pla preveu que siguin node complementari d’una polaritat de rang superior.
Són els següents: Calafell, Cunit, Gelida, la Granada, Llorenç del Penedès, els Monjos (al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos), la Pobla de Claramunt, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona.
Nucli estructurant. S’inclouen en aquesta categoria nuclis amb una mida entre 500 i 2.000 habitants, un cert paper estructurant, significació i influència locals, accessibilitat i disponibilitat de sòl.
Són els que es detallen a continuació: Avinyó Nou (al terme d’Avinyonet del Penedès), Banyeres del Penedès,
Bellvei, la Bisbal del Penedès, el Bruc, les Cabanyes, Canyelles, Carme, Garraf (al terme de Sitges), els Hostalets de
Pierola, Jorba, Lavit (al terme de Torrelavit), la Llacuna, la Múnia (al terme de Castellví de la Marca), Moja (al
terme d’Olèrdola), Òdena, Olesa de Bonesvalls, Ordal (al terme de Subirats), el Pla del Penedès, les Peces (al
terme d’Albinyana), Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Jaume dels Domenys, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí de
Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Pere Molanta (al terme d’Olèrdola), Santa Margarida de Montbui, Santa Oliva, la
Torre de Claramunt, Torrelles de Foix i Vallbona d’Anoia).

MAPA.

Estructura nodal.
Caracterització
dels nuclis i assimilats
Paper territorial
Polaritat regional

Polaritat territorial

Polaritat comarcal
Polaritat subcomarcal
Polaritat complementària
Subcentre principal
Subcentre > 10.000 habitants
Subcentre < 10.000 habitants
Nucli conurbat amb
polaritat regional
Nucli estructurant
Nucli rural
Petit assentament rural
Disseminat / aïllat /
petit assentament rural
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Espai urbanitzat i/o edificat
Font: Elaboració pròpia.
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Nucli rural. Nodreixen aquesta categoria nuclis amb una dimensió entre 100 i 500 habitants i/o més de 50 habitatges, que, tot i situar-se sovint en proximitat d’un centre urbà i relacionar-s’hi intensament, tenen característiques rurals, com també les capitals dels termes muinicipals en què cap nucli assoleix aquesta dimensió.
Petit assentament rural. Integren aquesta categoria els assentaments que, malgrat el patrimoni urbanístic i arquitectònic que representen i, sovint, la importància per la qual destaquen com a elements significatius del paisatge,
tenen una dimensió reduïda que no permet incloure’ls dins la categoria anterior.
Disseminat / aïllat. S’inclouen dins d’aquesta categoria els assimilats a nuclis corresponents als disseminats i a les
unitats aïllades amb entitat estadística pròpia que formen les explotacions agràries i/o agroindustrials d’una certa
dimensió que sovint conjuminen l’ús productiu i el residencial plurifamiliar.

TAULA.

Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Nucli estructurant

Avinyonet del Penedès
Avinyó Nou

583

-

Cantallops

249

Compartit amb Subirats

les Gunyoles

319

-

l'Arboçar de Baix
l'Arboçar de Dalt

161

l'Arboçar de les Roques
Cal Fontanals

-

*

-

Clariana

14

-

la Garrofa

19

-

*

-

75

-

*

-

41

-

945

-

la Gornal

239

-

Clariana

135

-

les Masuques

127

-

Mas Comtal
Sant Sebastià dels Gorgs
Cal Padrona
Collblanc

Nucli rural

Petit assentament rural

Disseminat / aïllat

les Cabanyes
les Cabanyes

Nucli estructurant

Castellet i la Gornal

la Caseta Blanca

*

*

-

Castellet

59

-

Sant Marçal

86

-

Torrelletes

87

-

les Casetes

93

Conurbat amb Bellvei

Nucli rural

Petit assentament rural

-

Sense dades

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Castellví de la Marca
la Múnia

809

-

Nucli estructurant

les Cases Noves de Cal Marques

125

-

Nucli rural

41

-

9

-

el Carrer Fondo

18

-

les Cases Noves de la Riera i Ribafort

46

-

les Casetes del Pujol

90

-

*

-

Cal Farines
Cal Morgades del Grau

Castellví i Sant Sadurní
la Conillera Gran
la Conillera Xica

37

-

el Coscó

41

-

el Mas de la Pansa

44

-

el Maset dels Cosins i Castellví

29

-

Pedrers

22

-

els Albans i Cal Xeret

41

-

Cal Janes i el Mas Lluet de Dalt

Petit assentament rural

*

-

Cal Margarit

46

-

Ratera

65

-

Disseminat / aïllat

Font-rubí
Guardiola de Font-rubí

455

-

l'Alzinar

27

-

l'Avellà

40

les Cases Noves

25

les Casetes d'en Raspall

70

les Cases Noves
del camí de Puigdàlber a la BP-2126
-

Coll de la Barraca

6

-

Font-rubí

0

Font-rubí de Baix

6
52

les Cases Noves
de la BP-2126
-

Grabuac
Sabanell de Baix

9

-

Santa Maria de Bellver

12

-

Cal Semisó

28

-

Montjuïc

69

-

Nucli rural

Petit assentament rural

Disseminat / aïllat

Gelida
Gelida

5.873

-

les Cases Noves

47

-

el Puig

64

-

Sant Salvador de la Calçada

81

-

la Valenciana

40

-

2.050

-

Polaritat complementària

Petit assentament rural

la Granada
la Granada

Polaritat complementària

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (III)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Mediona
Sant Joan de Mediona

772

-

les Cases Noves de Can Pardo

130

-

Cal Xamaio

4

-

Can Paixano

37

-

Can Xombo

16

-

la Quadra d'Agullàdols

38

-

Sant Pere Sacarrera

64

-

Nucli rural

Petit assentament rural

Olèrdola
Moja

1.365

-

Sant Pere Molanta

667

-

Sant Miquel d'Olèrdola

401

-

*

-

*

-

41

-

Can Torres
Ferran
Viladellops
Cal Segarra

*

la Serreta

*

Compartit amb
Vilafranca del Penedès

Nucli estructurant
Nucli rural

Petit assentament rural

Disseminat / aïllat

Olesa de Bonesvalls
757

Inclou Can Costa,
Can Morgades
i Can Xacó

Pacs del Penedès

244

-

l'Agrícola

127

-

Olesa de Bonesvalls

Nucli estructurant

Pacs del Penedès

l'Abaixador
Barri de la Rectoria
Barri del Salinar

*

-

31

-

*

-

1.069

-

24

-

Nucli rural

Petit assentament rural

el Pla del Penedès
el Pla del Penedès
Bonavista
Cal Casanoves

*

-

les Parellades

50

-

el Pujolet

20

-

les Tarumbes

17

-

Nucli estructurant

Petit assentament rural

Pontons
Pontons

194

-

Nucli rural

Camp d'Ases

17

-

Petit assentament rural

Can Ponç i els Sovals

30

-

Sapera i el Mas de la Riera

42

-

la Rectoria

23

Conurbat amb Pontons

Disseminat / aïllat
-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (IV)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Nucli rural

Puigdàlber
Puigdàlber

499

-

Bellavista

25

-

el Gorner

15

-

919

-

Nucli estructurant

*

-

Petit assentament rural

Petit assentament rural

Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Cugat Sesgarrigues
les Cases Roges
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç d'Hortons

1.641

256

Compartit amb Masquefa
i St. Esteve Sesrovires (MB)
-

la Beguda Baixa

16

-

el Torrentfondo

36

-

la Beguda Alta

231

Sant Joan Samora

Nucli estructurant
Nucli rural
Petit assentament rural

Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sarroca

1.964

Inclou la Roca i la Serra de Dalt

els Hostalets

144

-

la Rovira Roja

163

-

73

-

0

-

Can Cruset de la Carrera

58

-

les Cantarelles

23

-

la Bleda
les Cabrunes

la Torre de Vernet

Nucli estructurant
Nucli rural

Petit assentament rural

*

-

Brugueres

31

-

Cal Miret

56

-

Cal Sisplau

92

-

Can Lleó

48

-

Can Rigol i el Garrofer

47

-

Can Sogues

14

-

la Fassina

41

-

el Romaní

40

-

la Serra de Baix

46

-

la Torre

38

-

2.336

-

Polaritat complementària

2.081

-

Polaritat complementària

Disseminat / aïllat

Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Quintí de Mediona

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Memòria

TAULA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (V)
Població
2015

Observacions

Paper territorial

12.327

-

Polaritat subcomarcal

140

-

Nucli rural

72

-

*

-

45

-

*

-

14

-

*

-

Disseminat / aïllat

321

-

Nucli rural

*

-

Disseminat / aïllat

els Monjos

5.457

-

Polaritat complementària

la Ràpita

1.434

-

Nucli estructurant

130

-

Nucli rural

Cal Claramunt

50

-

Muscarola

34

-

*

-

la Rovira

59

-

Sardinyola

55

-

Ordal

624

-

Sant Pau d'Ordal

447

-

Can Cartró

164

-

Cantallops

59

Compartit amb Avinyonet del Penedès

Lavern

415

-

Ca l'Avi

97

-

Can Bas

18

-

Can Batista

56

-

Can Pau Xic

*

-

Can Revella

*

-

Can Rossell

67

-

Can Sala

*

-

el Carrer de Can Rovira

*

-

Àmbit
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Can Catassús
Can Benet de la Prua
Can Romeu
Espiells
la Fàbrica d'en Jordana
Monistrol d'Anoia
Mas Esperó

Petit assentament rural

Santa Fe del Penedès
Santa Fe del Penedès
Baldús
Santa Margarida i els Monjos

Cal Rubió

Puigdesser

Petit assentament rural

Subirats

el Carrer Nou
els Casots
Corral del Mestre

*

-

46

-

*

-

66

-

el Rebato

*

-

Torre-ramona

*

el Pago

la Guàrdia

62

Nucli estructurant

Nucli rural

Petit assentament rural

Conurbat amb Sant Pau d'Ordal

-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Alt Penedès (i VI)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Nucli estructurant

Torrelavit
Lavit

789

Inclou la Pineda

Cal Rossell de la Serra

100

-

Terrassola

190

-

el Carrer del Bosc

162

-

Sabanell

*

-

12

-

8

-

1.036

-

la Berna

34

-

Cal Via

23

-

el Cusconar

55

-

les Llambardes

37

-

Mas Bertran

66

-

2

-

Can Nadal de la Bogadella
Sant Martí Sadevesa

Nucli rural
Petit assentament rural
Disseminat / aïllat

Torrelles de Foix
Torrelles de Foix

el Pany

Nucli estructurant

Disseminat / aïllat

Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès

38.849

la Serreta

*

Pere Pau

117

Compartit amb
Olèrdola
Conurbat amb
Sant Pere Molanta

Polaritat territorial
Disseminat / aïllat
-

Vilobí del Penedès
Vilobí del Penedès

266

Bellver

313

les Guixeres de Baix
295
les Guixeres de Dalt

Conurbat amb
Vilobí del Penedès
Conurbat amb
Vilobí del Penedès
Conurbat amb
Vilobí del Penedès

Nucli rural

-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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5.17

Nuclis i assimilats. Paper territorial. Anoia (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Nucli rural

Argençola
Argençola

74

-

Carbasí

19

-

Clariana

44

-

Contrast

14

-

Porquerisses

58

-

els Plans de Ferran

6

-

Rocamora

8

-

74

-

Petit assentament rural

Disseminat / aïllat

Bellprat
Bellprat

Nucli rural

el Bruc
el Bruc

1.190

el Bruc de Dalt
Sant Pau de la Guàrdia

Inclou el Bruc de Baix
i el Bruc de la Parròquia
-

Nucli estructurant
Nucli rural

11

-

Petit assentament rural

Nucli rural

Cabrera d’Anoia
Canaletes

104

-

Can Feixes

8

-

Can Gallego

8

-

5.268

-

Polaritat subcomarcal

*

-

Petit assentament rural

756

-

Nucli estructurant

7

-

Petit assentament rural

Petit assentament rural

Capellades
Capellades
la Font de la Reina
Carme
Carme
les Espluges de Carme
Castellolí
Castellolí

353

-

Nucli rural

Ca n'Alzina

27

Petit assentament rural

els Masets

0

Sant Feliu

22

Compartit amb
la Pobla de Claramunt
-

256

-

Nucli rural

Petit assentament rural
Disseminat / aïllat

Copons
Copons
Sant Pere de Copons

*

-

Petit assentament rural

la Roquera

*

Conurbat amb Copons

-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Anoia (II)
Població
2015

Observacions

Paper territorial

1.946

-

Nucli estructurant

9

-

27

-

3

-

Disseminat / aïllat

38.751

-

Polaritat territorial

Jorba

518

-

Nucli estructurant

Sant Genís

320

Inclou Ca la Minga i el Rossinyol

Nucli rural

Can Traver

*

-

Petit assentament rural

Nucli estructurant

Àmbit
els Hostalets de Pierola
els Hostalets de Pierola
Can Fontimarc
Can Marcet
Pierola

Petit assentament rural

Igualada
Igualada
Jorba

la Llacuna
la Llacuna

661

-

Rofes

93

-

Torrebusqueta

15

-

Petit assentament rural

Masquefa
Masquefa
la Beguda Alta

5.033
290

Compartit amb St. Llorenç d'Hortons
i St. Esteve Sesrovires (MB)

Polaritat subcomarcal

-

Nucli rural

Nucli estructurant

Montmaneu
Montmaneu

91

Òdena
Abasta Sant Pere, el Pla,
Manyoses i Sant Ramon
-

el Pla d'Òdena

2.760

Polaritat subcomarcal

Òdena

1.570

l'Espelt

250

-

les Casetes d'en Mussons

67

-

el Raval d'Aguilera

41

-

Can Sabater

37

-

Can Soler

26

-

la Font d'en Masarnau

29

-

Samuntà

59

-

Can Bou

65

-

Nucli rural

les Escodines

11

-

Petit assentament rural

3

-

11

-

Nucli estructurant
Nucli rural
Petit assentament rural

Disseminat / aïllat

Orpí

Orpí
Santa Càndia

Disseminat / aïllat

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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5.19

Nuclis i assimilats. Paper territorial. Anoia (III)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Polaritat subcomarcal

Piera
Piera

7.204

-

el Bedorc

247

-

Ca n'Aguilera

154

-

Sant Jaume Sesoliveres

179

-

Can Cairot

19

-

Can Creixell

8

-

el Carrer de la Rata

*

-

44

-

la Fortesa

Nucli rural

Petit assentament rural

la Pobla de Claramunt
la Pobla de Claramunt
els Masets

2.305

Inclou el Barri de l'Estació i Can Galan

4

Compartit amb Castellolí

71

Compartit amb la Torre de Claramunt

Can Solà

*

Conurbat amb la Pobla de Claramunt

Sant Andreu

*

Conurbat amb la Pobla de Claramunt

104

Conurbat amb la Pobla de Claramunt

la Rata

els Vivencs

Polaritat complementària
Petit assentament rural

-

Rubió
Rubió
el Pla de Rubió
Sant Martí de Maçana

72

-

118

-

39

-

Nucli rural
Disseminat / aïllat

Sant Martí de Tous
Sant Martí de Tous

1.035

-

Nucli estructurant

Fillol

11

-

Petit assentament rural

l'Aubereda

27

-

Disseminat / aïllat

8.796

-

Polaritat subcomarcal

638

-

Nucli estructurant

24

-

*

-

6

-

Nucli rural

Nucli estructurant

Santa Margarida de Montbui
Sant Maure
Santa Margarida de Montbui
el Coll del Guix
el Saió

Petit assentament rural

Santa Maria de Miralles
Pla de Sant Romà (Santa Maria de Miralles)
la Torre de Claramunt
la Torre de Claramunt

1.510

-

la Torre Baixa

123

-

Vilanova d'Espoia

128

-

la Rata
la Serra

*
38

Compartit amb la Pobla de Claramunt
-

Nucli rural
Petit assentament rural

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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TAULA.

Nuclis i assimilats. Paper territorial. Anoia (i IV)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

1.417

-

Nucli estructurant

12.261

-

Polaritat subcomarcal

Vallbona d'Anoia
Vallbona d'Anoia
Vilanova del Camí
Vilanova del Camí

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TAULA.

Nuclis i assimilats. Paper territorial. Baix Penedès (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Nucli estructurant

Albinyana
les Peces

690

-

Albinyana

359

-

Nucli rural

16

-

Disseminat / aïllat

Polaritat subcomarcal

les Masies del Torrent
l'Arboç
l'Arboç

5.422

-

les Casetes de Puigmoltó

17

-

la Llacuneta

12

-

1.782

-

187

-

Nucli rural

63

-

Petit assentament rural

1.448

-

Nucli estructurant

1.192

-

Nucli estructurant

17

-

Petit assentament rural

385

-

Nucli rural

Petit assentament rural

Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
les Masies de Sant Miquel
Saifores

Nucli estructurant

Bellvei
Bellvei
la Bisbal del Penedès
la Bisbal del Penedès
l'Ortigós
Bonastre
Bonastre

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Baix Penedès (i II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Paper territorial

Polaritat complementària

Calafell
Calafell

4.919

-

la Platja de Calafell

3.315

Conurbat amb Calafell

11.408

Conurbat amb Calafell

11.861

-

Polaritat complementària

2.018

-

Polaritat complementària

422

-

Nucli rural

24

-

Petit assentament rural

la Joncosa del Montmell

80

-

Nucli rural

Aiguaviva

34

-

8

-

Sant Jaume dels Domenys

664

-

Cornudella

193

-

Lleger

242

-

el Papiolet

114

-

la Torregassa

Segur de Calafell

-

Cunit
Cunit
Llorenç del Penedès
Llorenç del Penedès
Masllorenç
Masllorenç
Masarbonès
el Montmell

Can Ferrer de la Cogullada

Petit assentament rural

Sant Jaume dels Domenys

226

-

la Carronya

60

-

l'Hostal

39

-

Nucli estructurant

Nucli rural

Petit assentament rural

Santa Oliva
Santa Oliva
el Camí dels Molins
la Carretera del Vendrell
les Pedreres Baixes
Vinyet del Fons
Sant Jordi

1.013
117

-

Nucli estructurant

Conurbat amb el Vendrell

42

Conurbat amb el Vendrell

*

Conurbat amb el Vendrell,
sense desenvolupar

322

Conurbat amb el Vendrell

-

el Vendrell
el Vendrell

28.557

-

Polaritat territorial

Coma-ruga

5.741

**

Polaritat complementària

147

-

Nucli rural

Sant Vicenç de Calders

** Inclou Bonavista 2, la Creu de Coma-ruga, el Francàs, la Masia Blanca, el Pla de Mar, Sant Salvador i el Sanatori

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Nuclis i assimilats. Paper territorial. Garraf
Població
2015

Observacions

Paper territorial

1.236

-

Nucli estructurant

Cubelles

7.266

-

Polaritat subcomarcal

Clot del Bassó - Mota de Sant Pere

1.864

Conurbat amb Cubelles

660

Conurbat amb Cubelles

26

-

Petit assentament rural

Compartit amb
Vilanova i la Geltrú
-

Polaritat subcomarcal

Àmbit
Canyelles
Canyelles
Cubelles

les Salines

-

Olivella
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Ribes

12.457

les Roquetes

12.141

Puigmoltó

122

les Torres

51

Vilanoveta

27

Conurbat amb
Vilanova i la Geltrú,
i les Roquetes

Subcentre de polaritat territorial
Nucli rural
Petit assentament rural
-

Sitges
Sitges
les Botigues
Garraf

26.043

-

Polaritat subcomarcal

2.487

Compartit amb Castelldefels (MB)

Polaritat complementària

-

Nucli rural

-

Subcentre principal de polaritat territorial

351

Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú
65.684
*

Compartit amb
Sant Pere de Ribes
Conurbat amb Cubelles

1.903

Conurbat amb Cubelles

les Roquetes
Ibersol
Santa Maria de Cubelles

Subcentre de polaritat territorial
-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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5.5.
5.5. Teixits residencials als nuclis
5.5.1.
5.5.1. Emmarcament
D’acord amb el Padró municipal d’habitants de 2015, els 72 municipis penedesencs sumen 464.285 habitants.
La distribució de la població per rang és la que mostren la taula i el gràfic Distribució de la població per rang, 2015, en els
quals s’observa que els 12 municipis amb més de 10.000 habitants agrupen prop del 71% de la població.
D’altra banda, el pes demogràfic es concentra a quatre grans àmbits urbans –identificats al mapa Localització dels grans
àmbits urbans–: tres conurbacions (Litoral, Igualada i entorn, i Vilafranca del Penedès i entorn) i una àrea urbana (Sant
Sadurní d’Anoia - Piera), el conjunt dels quals reuneix el 76% de la població del Penedès.
Tal com mostren la taula i el gràfic Distribució de la població per grans àmbits urbans, 2015, la conurbació litoral, que
ocupa tota la franja costanera des de Sitges al Vendrell, reuneix prop de 211.000 habitants, més del 45% del total; la
conurbació igualadina, amb prop de 65.000 habitants, abasta gairebé el 14%; la conurbació de Vilafranca del Penedès,
que suma més de 50.000 habitants, representa prop de l’11%; i l’àrea urbana de de Sant Sadurní d’Anoia - Piera, que
passa dels 27.000 habitants, acull prop del 6% de la població.

TAULA.

Distribució de la població per rang, 2015

Rang

Nombre de municipis

Població per rang

≥ 50.000 habitants
20.001 a 50.000 habitants
10.001 a 20.000 habitants
5.001 a 10.000 habitants
1.001 a 5.000 habitants
< 1.000 habitants

1
6
5
6
35
19

Habitants
65.684
196.724
66.435
43.349
82.368
9.725

%
14,15%
42,37%
14,31%
9,34%
17,74%
2,09%

Penedès

72

464.285

100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró municipal d’habitants, 2015.

GRÀFIC.

Distribució de la població per rang, 2015

≥ 50.000 habitants
20.001 a 50.000 habitants
10.001 a 20.000 habitants
5.001 a 10.000 habitants
1.001 a 5.000 habitants
< 1.000 habitants

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró municipal d’habitants, 2015.
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MAPA.

Localització dels
grans àmbits urbans

Grans àmbits urbans
Conurbació litoral
Conurbació d’Igualada
Conurbació de Vilafranca
del Penedès
Àrea urbana de Sant Sadurní
d’Anoia - Piera
Nuclis i assimilats
Nuclis
Altres àrees de sòl urbà,
urbanitzable o d’equipaments
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal
Espai urbanitzat i/o edificat

Font: Elaboració pròpia.

La superfície de sòl classificat com a sòl urbà consolidat, sòl urbà no consolidat, sòl urbanitzable delimitat o sòl urbanitzable no delimitat a tot l’àmbit penedesenc és de 20.285 ha, segons les dades del Mapa urbanístic de Catalunya corresponents a 2015. D’aquest sòl, 10.863 ha, prop del 54%, estan localitzades als grans àmbits urbans identificats anteriorment,
entre els quals destaca la conurbació litoral, amb prop del 35%. La taula Superfície de sòl classificat per grans àmbits urbans, 2015 en mostra el detall.
En relació amb el parc d’habitatges, segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística corresponents al Cens d’habitatges
de 2011, el conjunt del Penedès disposa de 230.579 unitats, de les quals 158.893 són principals, 38.255 són secundaries i
31.734 buides. La major part es concentra a les conurbacions Litoral, d’Igualada i de Vilafranca del Penedès, i l’àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera. La taula i el gràfic Distribució de l’habitatge per grans àmbits urbans, 2011 en permeten veure el repartiment.
Durant la segona meitat dels anys 90 del segle passat fins a 2006, com és ben conegut, el sector de la construcció
d’habitatges va experimentar un gran boom. L’activitat constructiva, va ser impulsada per l’aparició d’importants quantitats de diners al mercat espanyol i pel fort creixement demogràfic degut a la immigració econòmica des dels països del
sud.
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Distribució de la població per grans àmbits urbans, 2015
Àmbit

Habitants

Sitges
Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Calafell
El Vendrell
Conurbació litoral

Percentatge
s/ Penedès

28.269
29.666
65.686
14.420
11.883
24.256
36.558
210.738

45,39%

Igualada
Vilanova del camí
Santa Margarida de Montbui
Òdena
Conurbació d’Igualada

38.751
12.452
9.648
3.623
64.474

13,89%

Vilafranca del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Olèrdola
Conurbació de Vilafranca del Penedès

39.224
7.332
3.518
50.074

10,79%

Sant Sadurní d’Anoia
Piera
Àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera

12.689
14.991
27.680

5,96%

325.286

76,02%

Total grans àmbits urbans

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró municipal d’habitants, 2015.

Al 2007, l’activitat constructiva comença a declinar, i durant el 2008 s’inicia una forta crisi en el sector, que es palesa a les
taules i gràfics Dinàmica constructora. Habitatges acabats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès i Dinàmica constructora. Habitatges iniciats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès.

GRÀFIC.

Distribució de la població per grans àmbits urbans, 2015

Conurbació litoral
Conurbació d'Igualada
Conurbació de Vilafranca del Penedès
Àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera
Resta

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró municipal d’habitants, 2015.
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Superfície de sòl classificat per grans àmbits urbans, 2015
Sòl
urbà
consolidat

Sòl urbà
no consolidat

Sòl urbanitzable delimitat

Sòl urbanitzable no
delimitat

Hectàrees

Hectàrees

Hectàrees

Hectàrees

Sitges
Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Calafell
El Vendrell
Conurbació litoral

620,01
322,33
587,99
273,89
443,28
1.055,86
965,03
4.268,39

42,37
74,75
56,6

167,97
626,11
518,59
161,77
68,34
90,66
408,89
2.042,33

2,98
50,88

Igualada
Vilanova del camí
Santa Margarida de Montbui
Òdena
Conurbació d’Igualada

621,84
149,14
74,99
158,28
1.004,25

Àmbit

63,17
12,32
6,81
256,02

Sòl urbà
o
urbanitzable
Hectàrees

Percentatge
s/ Penedès

6.991,90

34,47%

1.227,25

6,05%

1.377,44

6,79%

14,41
19,79
337,1
425,16
12,68

0,71
16,43

2,19
65,80
66,22
59,68
193,89

375,44
283,31
304,62
963,37

50,35
7,24
37,89
95,48

194,37
19,74
37,89
252,00

66,59

Sant Sadurní d’Anoia
Piera
Àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera

241,18
795,23
1.036,41

93,09
92,60
185,69

23,25

21,01
21,01

23,25

1.266,36

6,24%

Total grans àmbits urbans

7.272,42

388,94

2.673,91

527,68

10.862,95

53,55%

Vilafranca del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Olèrdola
Conurbació de Vilafranca del Penedès

15,72

12,68

66,59

Font: DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, Mapa urbanístic de Catalunya, 2015.

Tal com mostren les taules i els gràfics que s’acaben d’esmentar, dels 11.765 habitatges iniciats i els 8.318 acabats a l’àmbit
del Pla durant en 2006, es passa als 181 iniciats i els, també, 181 acabats en 2014.
El creixement desproporcionat del sector ha fet que, fins i tot desprès de vuit anys de crisi, no hagi estat possible absorbir
tot el que s’havia construït. Al sector de l’habitatge amb protecció oficial, la producció d’habitatge es va mantenir estable
fins a 2013.
Durant el període de 2001 a 2014, segons dades procedents dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors, a Catalunya, es van acabar 679.091 habitatges i, al Penedès, 66.705 unitats.
La localització d’aquests nous immobles ha estat principalment als grans àmbits urbans -que, tal com es pot veure a la
taula i el gràfic Distribució de l’habitatge per grans àmbits urbans, 2011, concentren la major part del parc d’habitatges-,
especialment a la costa, encara que, també, a les capitals comarcals.
D’altra banda, segons dades de l’Observatori del Territori, l’any 2013, hi havia 5.095 sectors de planejament d’ús
residencial a Catalunya en sòl urbanitzable delimitat o sòl urbà no consolidat, amb una superfície total de 33.620 ha i un
potencial romanent d’habitatges de 627.938 unitats. Al Penedès, tal com mostra el mapa Potencial romanent dels sectors
de planejament d’ús residencial, 2013, municipis com el Vendrell, Vilafranca del Penedès, i Vilanova i la Geltrú permeten
encara un desenvolupament considerable.
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Dinàmica constructora. Habitatges iniciats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

694
694
858
1.047

800
585
993
1.095

763
689
937
1.097

774
675
1.038
1.268

732
718
1.083
1.200

903
728
600
1.323

961
892
1.997
1.885

1.228
1.048
2.012
2.258

1.447
1.496
2.804
3.040

1.423
1.430
2.397
2.984

1.560
1.203
2.309
1.924

1.174
1.137
3.204
2.125

Penedès

3.293

3.473

3.486

3.755

3.733

3.554

5.735

6.546

8.787

8.234

6.996

7.640

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

1.706
1.576
3.709
2.303

2.155
1.723
3.208
2.277

3.249
2.426
3.896
2.395

2.469
2.624
3.645
3.027

2.073
1.907
2.218
2.179

453
293
473
727

198
148
216
73

305
293
207
124

38
89
119
143

83
36
86
51

28
19
36
153

37
22
28
94

Penedès

9.294

9.363

11.966

11.765

8.377

1.946

635

929

389

256

236

181

Font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, 1991 a 2014.

GRÀFIC.

Dinàmica constructora. Habitatges iniciats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès
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10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
1991

1996
Penedès

Alt Penedès

2001
Anoia penedesenca

2006
Baix Penedès

2011
Garraf

Font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, 1991 a 2014.

2014

Memòria

TAULA.

5.28

Dinàmica constructora. Habitatges acabats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

422
446
1.326
807

416
504
932
1.104

547
718
966
1.045

793
537
833
1.077

610
648
929
1.090

673
665
996
1.489

634
663
714
1.240

900
822
1.242
1.546

674
749
1.789
1.254

867
883
2.003
1.867

1.212
1.120
2.322
2.048

1.365
1.075
2.512
2.116

Penedès

3.001

2.956

3.276

3.240

3.277

3.823

3.251

4.510

4.466

5.620

6.702

7.068

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

1.221
991
2.478
2.172

1.180
1.084
3.679
2.096

1.210
1.395
4.095
1.783

1.712
1.485
3.433
1.688

2.326
1.798
2.247
1.937

1.620
1.619
1.478
1.721

640
529
554
742

298
302
316
367

334
247
366
403

148
236
355
168

50
69
120
62

36
28
75
42

Penedès

6.862

8.039

8.483

8.318

8.308

6.438

2.465

1.283

1.350

907

301

181

Font: Elaboració pròpia a partir de procedents dels certificats finals d’obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, 2012 a 2014.

GRÀFIC.

Dinàmica constructora. Habitatges acabats, 1991-2014. Subàmbits territorials i Penedès
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents dels certificats finals d’obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, 2012 a 2014.
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Distribució de l’habitatge per grans àmbits urbans, 2011

Àmbit

Principal

Secundari

Buit

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Sitges
Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Calafell
El Vendrell
Conurbació litoral

12.240
11.051
26.586
5.803
5.010
10.092
14.397
85.179

4.466
1.471
2.816
3.076
7.587
13.635
12.369
45.420

2.449
1.178
3.348
1.721
416
3.254
4.260
16.626

19.155
13.700
32.750
10.600
13.013
26.981
31.026
147.225

63,85%

Igualada
Vilanova del Camí
Santa Margarida de Montbui
Òdena
Conurbació d’Igualada

15.688
4.495
3.657
1.292
25.132

546
218
0
82
846

3.802
865
665
256
5.588

20.036
5.578
4.448
1.630
31.692

13,74%

Vilafranca del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Olèrdola
Conurbació de Vilafranca del Penedès

15.138
3.657
1.300
20.095

820
0
280
1.100

3.109
665
121
3.895

19.067
4.448
1.701
25.216

10,94%

Sant Sadurní d’Anoia
Piera
Àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera

4.782
5.368
10.150

253
3.187
3.440

546
1.569
2.115

5.581
10.124
15.705

6,81%

140.556

50.806

28.224

219.838

95,34%

Total grans àmbits urbans

Total
Percentatge
s/ Penedès

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Cens d’habitatges, 2011.

D’acord amb dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Catalunya disposava en 2011 de més de 80.000 habitatges registrats i sense vendre, la majoria en mans dels bancs.

GRÀFIC.

Distribució de l’habitatge per grans àmbits urbans, 2011

Conurbació litoral
Conurbació d’Igualada
Conurbació de Vilafranca del Penedès
Àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera
Resta

Font: Elaboració pròpia a partir d’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Cens d’habitatges, 2011.
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MAPA.

Potencial romanent
dels sectors de
planejament d’ús
residencial, 2013

Nombre d’habitatges potencials
De 5.001 a 20.000
De 1.001 a 5.000
De 101 a 1.000
Inferior o igual a 100
Sense dades
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

Font: Elaboració de la SECRETARIA
D’HABITATGE I MILLORA URBANA del
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
I HABITATGE. a partir de dades de
l’OBSERVATORI DEL TERRITORI.

Tanmateix, els estudis sobre estoc d’habitatge pendent de venda són aproximats i apunten a dades diferents segons la
metodologia aplicada en cada cas.
En general, els plans locals d’habitatge detecten que manca una quantificació del parc d’habitatges existent i informació
sobre l’estat del parc total, del parc buit, de l’infrahabitatge i de la sobreocupació per tal de fer-ne una anàlisi i una diagnosi i, posteriorment, elaborar una proposta.
Cal, doncs, dur a terme aproximacions més acurades que, ineludiblement, incloguin treball de camp per identificar quins
d’aquests habitatges són realment estoc, i esbrinar-ne la localització, la data de construcció i l’estat.

5.5.2.
.5.2. Estratègia general
El creixement desmesurat del sector de la construcció hagut des de 1996 a 2006 que, tal com ja s’ha vist, ha tingut
consequències negatives, no només per l’esclat de la bombolla immobiliària per causa d’una de les pitjors crisis
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econòmiques de les darreres dècades, sino tambè per l’impacte ambiental i de consum de recursos que aquesta activitat
genera. Per això, en aquest context de crisi econòmica i ambiental, cal un canvi de model.
En aquest moment, es disposa encara d’habitatges buits per ocupar i de teixits residencials que es poden completar,
densificar i equipar per generar ciutat compacta i intensa, i de reserves de sòl classificat per desenvolupar que permeten
donar resposta a les necessitats d’habitatge abans de planificar noves extensions.
El Pla aposta per l’abandonament de l’expansió urbana i prioritza un model de ciutat compacta, inclusiva, sostenible i
amigable. Per això, proposa una estratègia general de contenció del creixement per extensió i opta pel reciclatge dels
teixits urbans existents. Per donar resposta a la demanda d’habitatge, es disposa, per una banda, dels estocs d’habitatge
buit que s’han construït durant l’últim decenni i no han estat venuts, propietat de grans tenidors com ara bancs, fons
d’inversió o grans immobiliàries i, d’una altra banda, del parc d’habitatge més antic, que sovint requereix una rehabilitació per tornar a sortir al mercat. Un cop exhaurit el parc d’habitatge construït, encara es pot completar i consolidar els
buits urbans abans d’urbanitzar o classificar més sòl.
La metodologia de treball a desenvolupar pel Pla consisteix, per un costat, en identificar el parc d’habitatge buit en propietat dels grans tenidors, com també l’habitatge que requereix rehabilitació i proposar fórmules per retornar-lo al mercat
i, per un altre, en detectar els buits urbans per tal de completar i, eventualment, compactar els teixits residencials existents, tot asenyalant estratègies centrades en els grans àmbits urbans, que, en conjunt, concentren el 76% de la població i
el 95% del parc d’habitatges, i que, per tant, són els llocs on la qüestió de l’habitatge és més punyent i on calen més les
propostes assenyades, sense deixar de banda els àmbits urbans de menor dimensió i el territori rural format per assentaments amb poca població, que tenen unes necessites molts diferents i que es poden resoldre mitjançant estratègies de
reciclatge urbà, de compleció dels teixits existents o de manteniment del propi caràcter.

5.5.
5.5.3. Estratègies individualitzades per als àmbits urbans
La concreció en els àmbits urbans, especialment en els de major dimensió –les conurbacions Litoral, d’Igualada i de Vilafranca del Penedès, i l’àrea urbana de Sant Sadurní d’Anoia - Piera–, de l’estratègia general plasmada a l’apartat
immediatament anterior, a partir d’una quantificació acurada del parc d’habitatges existent, i de l’anàlisi i la diagnosi de
l’estat d’aquest, passa per l’assenyalament, en base a criteris sòlids i coherents, de l’estratègia o estratègies més adequades
a cada teixit residencial que s’individuï i que pot coincidir o no amb la totalitat del nucli de què es tracti en cada cas.
A continuació, es detallen les diferents estratègies de possible aplicació i el significat de cadascuna.
Rehabilitació de teixits urbans i/o habitatges
Aquesta estratègia fa referència a la renovació de les infraestructures, els equipaments i/o les edificacions que conformen
els teixits, i/o els habitatges de determinades zones dels àmbits urbans ja envellides o obsoletes, i proposa posar en valor
de nou les àrees debolides. Dels 230.579 habitatges existents en 2011 al Penedès, gairebé el 20% tenen més de 45 anys
d’antiguitat i requereixen algun tipus de rehabilitació. La definició d’àmbits d’ARI (àrees de rehabilitació integral) és una
eina important per desenvolupar aquest nou paradigma fonamentat de la sostenibilitat i la recuperació del territori i la
ciutat existents.
Equipament o reequipament
La major dotació de serveis, equipaments i infraestructures, i la construcció d’espai públic que faciliti la relació entre els
ciutadans donen caràcter urbà als assentaments i els fan més habitables. L’equipament o reequipament dels barris i dels
centres històrics degradats ajuda al desenvolupament d’aquest model, tant sigui per la creació de nous equipament com
per la restauració d’infraestructures obsoletes i la conversió d’aquestets en equipaments per pal·liar els dèficits existents,
de manera que permetin equilibrar i consolidar els àmbits urbans.
Intensificació
Dues de les característiques més destacades dels àmbits urbans són la densitat i la compacitat, es a dir, que els usos i serveis urbans que els conformen es troben en una certa proximitat i això permet afrontar millor els reptes de la sostenibilitat, afavoreix les relacions ciutadanes a l’espai públic i millora l’accessibilitat als serveis. Aquesta estratègia pot incloure,
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d’una banda, propostes de densificació per tal d’incrementar el nombre d’habitatges i d’habitants per unitat de superfície
i, d’una altra, de compactació, es a dir, de compleció dels buits del teixit urbà existent, els forats intersticials de solars
sense edificar i de sòls urbans no consolidats que cal desenvolupar abans de proposar noves extensions. Alhora, aquests
sòls poden arribar a ser una important oportunitat de transformació urbana. La definició d’àmbits de PMU i PERI pot ser
útil per desenvolupar aquesta estratègia.
Reestructuració
Aquesta estratègia consisteix en la modificació de l’estructura, la configuració dels espais i les xarxes, i la relació entre
peces diferents dels teixits urbans que han quedat obsoletes o incompletes i requereixen actuacions que en millorin la
funcionalitat. Les noves tecnologies, les formes de producció actuals, els nous reptes ambientals sovint impliquen una
adaptació de la morfologia interna dels àmbits urbans.
Transformació
Els processos de transformació són comuns en la història dels àmbits urbans, ja que els canvis socials, econòmics, ambientals i tecnològics obliguen a modificacions de la morfologia, els usos i l’arquitectura que hi són presents, i a l’adequació de
les dimensions socials, econòmiques i culturals. En un context com el descrit, aquesta estratègia va encaminada a la millora de la mobilitat mitjançant el desenvolupament i l’accés al transport públic, com també la de l’accés als serveis, les condicions ambientals i la concepció del sector cultural com a motor de la transformació social, i l’optimització dels espais
més dotats per a l’ús més adequat, en definitiva, a construir uns àmbits urbans més resilients, sostenibles i amables que
superin l’escala estricta de l’assentament o del municipi per enquadrar-se dins un àmbit supramunicipal.
Incorporació d’habitatge nou buit al mercat
Aquesta estratègia va adreçada a l’establiment de polítiques que permetin que, un cop identificat, localitzat i quantificat
l’estoc d’habtatge buit, aquest s’incorpori al mercat per donar una resposta adequada a les necessitats de la població i per
recuperar-ne la funció social.
Consolidació
Aquesta estratègia és aplicable a teixits ben estructurats i dotats en els quals no és necessari intervenir més enllà de les
millores puntuals no estructurals que es puguin anar plantejant.
Restitució al sistema territorial d’espais oberts
L’impuls exagerat del sector de la construcció d’habitatges va contribuir a la classificació de grans extensions de sòl que
sovint no tenen viabilitat econòmica i no són sostenibles ni ambientalment ni social. Si el cas ho justifica, el Pla pot
proposar la restitució parcial o total d’aquests sòls al sistema territorial d’espais oberts, que pot ser immediata quan els
creixements encara no hagin estat desenvolupats per no disposar del planejament derivat o el projecte de reparcel·lació
corresponents, o, en cas contrari, diferida a 75 anys, durant els quals els titulars poden gaudir, llegar i transmetre les
propietats que posseeixin en aquests teixits.
La combinació de les dues primeres estratègies, especialment si s’hi afegeixen alguna o totes les tres següents, esdevé un
instrument poderós per conferir centralitat als teixits urbans que ho necessitin.
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5.6.
5.6. Caracterització relacional de les estructures urbanes
Per al tractament de les estructures urbanes constituïdes per les urbanitzacions, les àrees per a activitat econòmica i els
equipaments, que es desenvolupa als apartats 5.7, 5.8 i 5.9, respectivament, del present capítol d’aquesta Memòria, s’ha
encarregat el treball Caracterització relacional de les estructures configurades per les urbanitzacions, les àrees d’activitat

econòmica i els equipaments conferidors de centralitat en relació al sistema d’infraestructures de mobilitat, i propostes de
renovació urbana per a l’àmbit del Pla territorial parcial del Penedès.
Aquest, que està coordinat per Marina Cervera, arquitecta i paisatgista, i aplica una metodologia novedosa ideada per
Francesc Magrinyà, enginyer de camins, canals i ports, i doctor en urbanisme, i Josep Mercadé, arquitecte, enginyer de
camins, canals i ports, i doctor en urbanisme, compta amb un equip encapçalat per aquests tres investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’ojectiu és, mitjançant un conjunt d’eines d’anàlisi espacial per entorns SIG basades en la topologia de la xarxa viària que
posa a l’abast la metodologia referida, desenvolupar i donar contingut al procés dissenyat per l’Equip redactor del Pla,
pel qual, a partir de la caracterització individualitzada de les estructures urbanes de què es tracti en cada cas, es pugui
evidenciar la vocació de cadascuna per, finalment, establir-hi l’estratègia o estratègies més adequades, sempre a escala
territorial, d’acord amb l’esquema següent:
Caracterització

Vocació

Estratègies

Per una banda, es fa ús dels mètodes d’elaboració pròpia de l’equip d’investigació (Magrinyà et al., 2015; Mercadé et al.,
2016) anomenats upstream visualisation i downstream visualisation.
El primer dóna compte de les relacions de veïnatge, tot privilegiant aquells enclavaments que tenen concentracions elevades d’activitat en proximitat, amb independència que es tracti de mosaics territorials de configuració espacial fragmentada.
El segon permet carregar les conques d'activitat sobre la xarxa viària que les suporta, tot establint l’esquelet vertebrador
d’escala regional sobre el qual es manifesten les portes d’accés a les estructures urbanes objecte del treball.
Per altra banda, s’utilitzen les anomenades mesures de centralitat, tot posant un èmfasi especial en l’aportació específica
que es deriva de dues mesures, anomenades closeness i betweenness.
Els mètodes quantitatius assenyalats es combinen amb les cartografies convencionals per identificar les vocacions –els potencials endògens– del territori a l’hora de posar en marxa estratègies de transformació urbana.
En aquest sentit, el resultat final consisteix en una caracterització del territori que posi de manifest les esmentades vocacions, amb la finalitat d’establir estratègies d’actuació –l’activació selectiva de les vocacions/aptituds al servei d’un model
territorial més sostenible–.
Per a això, en una primera fase, es duu a terme una anàlisi espacial a través de l’elaboració de cartografia de complexitat
territorial bolcada sobre els eixos de la xarxa viària de referència mitjançant mètodes quantitatius per posar en evidència
els aspectes següents:
–

La visualització dels enclavaments i del viari estructurant de proximitat: closeness (300m, 500m) i betweenness
(1.000m, 2.000m, 5.000m, 10.000m).

–

La complexitat urbana a 1.000m de la xarxa viària i de les estacions ferroviàries: upstream visualisation amb indicadors de densitat.

–

L’esquelet viari d’escala regional i les portes/conques de l’activitat: downstream visualisation amb la definició de la
profunditat dels rerepaïsos de la xarxa viària.

A continuació, en una segona fase, s’avaluen les estructures configurades per les urbanitzacions i les àrees d’activitat
econòmica, i es comprova l’accessibilitat dels equipaments conferidors de centralitat, per a la qual cosa es considera la
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totalitat de la xarxa viària, la xarxa ferroviària i el transport públic a escala penedesenca, com també els ports i els aeroports a escala de tot Catalunya.
Finalment, en una tercera fase, es procedeix a l’assenyalament individualitzat d’estratègies d’actuació a les urbanitzacions i
les àrees d’activitat econòmica segons les tipologies establertes per l’Equip redactor del Pla, i de prevenció de dèficits als
equipaments conferidors de centralitat.
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5.7. Urbanitzacions
5.7.1. Emmarcament
Les urbanitzacions del Penedès, si bé, en origen, podien respondre a l’objectiu d’oferir una segona residència no gaire
allunyada dels centres urbans de residència habitual per tal que els propietaris dels habitatges que les anaven ocupant i les
famílies respectives puguessin passar llur temps de lleure, ara, tenen un funcionalitat molt més diversa
Orientats originàriament al lleure, la tipologia d’habitatges que hi predomina és l’unifamiliar amb jardí, però moltes
urbanitzacions han deixat de ser llocs de segona residència per esdevenir llocs de residència permanent o, si s’han
construït fa poc, han mantingut la tipologia, especialment als llocs turístics i als municipis amb algun atractiu que
socialment es valora (el paisatge, la tranquilitat, la qualitat de vida, ...) i han donat resposta al desig de viure en un
habitatge unifamiliar aïllat amb jardí.
Moltes urbanitzacions s’han desenvolupat a partir de l’any 1981, any que es considera cabdal, perquè amb la promulgació
de la Llei de protecció de la legalitat urbanística, es van començar a aturar les parcel·lacions il·legals dels sòls i a exigir el
compliment dels estàndards establerts normativament a l’hora d’iniciar qualsevol procés de transformació de sòl.
En paral·lel, les que han pogut han avançat en els processos de transformació del sòl, amb l’esforç econòmic dels
residents, en cas que els serveis haguéssin estat deficitaris en el conjunt de la urbanització.
La diversitat de situacions, en especial en aquelles urbanitzacions que presenten dèficits urbanístics, genera un malestar
persistent entre els propietaris afectats i als ajuntaments, i es fa difícil generalitzar solucions, especialment des de la
planificació territorial, que no té ni la capacitat per modificar la legislació urbanística que les afecta ni tampoc la de
mitjançar entre les parts que puguin estar en conflicte o en desacord per abordar la gestió de la transformació del sòl i
assolir uns estàndards mínims d’equipaments i serveis.
Les urbanitzacions estan estigmatizades i es fa difícil veure-les en positiu, ja que, a més de les dificultats per completar uns
dèficits urbanístics històrics i recurrents en moltes d’elles, també hi plana tot un corpus teòric que, en el context actual,
encara reforça més aquesta estigmatització: es considera que la tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat i amb jardí ocupa
massa extensió de sòl en relació als residents (excessiu consum de sòl); que són insostenibles, perquè els residents depenen
del vehicle privat (contaminació atmosfèrica i excessiu consum de combustible); que també ho són, d’insostenibles,
perquè els ajuntaments no poden afrontar el cost dels serveis per al conjunt de l’extensió que ocupen les urbanitzacions
que es troben en el propi terme municipal o bé perquè els residents no poden completar o no es posen d’acord en com
afrontar les despeses que els generaria assolir el nivell òptim de serveis.
Altres elements que les distancien del pensament teòric actual són l’ús exclusivament residencial, que s’oposa al concepte
de la mixticitat característica de la ciutat compacta o la homogeneïtat social que hi predomina i la posició que ocupen en
el terme municipal respectiu, que les allunya d’una hipotètica integració en el teixit social i urbà del municipi.
En tot cas, la majoria d’urbanitzacions hi són per quedar-s’hi.
Les urbanitzacions, a banda de la qualitat dels serveis i dels equipaments, estan sotmeses a la legislació i el planejament
territorials i urbanístics.
En tots dos casos, se’n deriven uns condicionants des de cadascun d’ambdós nivells, tot i que, per assolir la plena
regularització, és la legislació urbanística la que ha de determinar-ne les possibilitats.
No obstant això, el Pla aborda el tractament de les urbanitzacions perquè, des de les administracions locals afectades, s’ha
demanat que es faci i que es proposi la resolució de les problemàtiques existents, la qual cosa mostra el malestar esmentat
anteriorment.
Aquest tractament, però, es fa dins el marge de l’àmbit competencial del Pla, a l’escala de treball pròpia del planejament
territorial, que no permet el detall de l’escala urbanística.
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5.7.2.
5.7.2. Precedents
En 2003, la Diputació de Barcelona i, en 2007, l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al qual
va succeir l’actual Departament de Territori i Sostenibiltat, van encarregar sengles estudis per inventariar i caracteritzar les
urbanitzacions existents a diferents àmbits que, en conjunt, abasten la totalitat de Catalunya.
El primer es titula Els creixements residencials en baixa densitat. Les urbanitzacions a la província de Barcelona i el segon,
Estudi d’identificació, representació gràfica, interpretació territorial i diagnosi dels serveis bàsics dels creixements residencials de baixa densitat (urbanitzacions) en els àmbits de Girona, Lleida i Tarragona, i en són autors Joan Barba, arquitecte,
i Montserrat Mercadé, geògrafa.
Aquests estudis defineixen les urbanitzacions com a aquells àmbits identificables que contenen un loteig del sòl en parcel·les que, una vegada venudes a particulars, permeten construir habitatges unifamiliars aïllats.
Així, els criteris d’identificació per considerar un teixit de baixa densitat com a urbanització als estudis esmentats són els
següents:
–

Aïllament geogràfic degut a la distància entre el nucli urbà i la urbanització

–

Barreres topogràfiques o canvi radical dels usos en àmbits veïns

–

Agrupació i estructura repetitiva com a base de creixement

–

Domini de la tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat

–

Dependència del transport privat rodat

En canvi, aquests estudis exclouen els teixits de baixa densitat que presenten una o vàries de les característiques que es
detallen a continuació:
–

Formen part d’un nucli de població

–

Són eixamples d’un nucli de població

–

Són agregats històrics a un nucli de població

–

El nucli de població s’ha format a partir d’una aglomeració de teixits de baixa densitat

–

Estan separats del nucli de població, però l’accés a peu és inferior a 15 minuts

–

La superfície que ocupen és inferior a 1 ha

–

Hi ha una estructura administrativa que els reconeix i presenten un volum considerable d’habitatges plurifamiliars

–

Són urbanitzacions singulars

D’altra banda, la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, aprovada amb la finalitat d’afavorir la finalització de les obres d’urbanització i la dotació dels serveis corresponents amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels residents, va destinada a les àrees amb les característiques següents:
–

Àrees residencials de baixa densitat deslligades de la trama urbana

–

Estar integrades de manera majoritària per edificacions aïllades destinades a habitatge unifamiliar

–

Presentar situacions de manca d’execució de les obres d’urbanització i de dotació de serveis urbanístics tal com estableix la normativ aurbanística o de tenir els esmentats obres i serveis en un estat manifestament precari, que no permeti donar un servei adequat a l’àmbit
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–

Disposar d’obres d’urbanització que no hagin estat objecte de recepció per part de l’Ajuntament

–

Respondre, en la gran majoria, a les que es van desenvolupar entre l’entrada en vigor, el maig de 1956, de la Llei del
sòl i ordenació urbana i el novembre de 1981, quan es va aprovar la Llei de protecció de la legalitat urbanística

Finalment, els criteris de caracterització de les urbanitzacions que s’han fet servir per altres instàncies, són els següents:
–

Ús exclusivament residencial

–

Integració dèbil en els centres urbans

–

Baixa profunditat territorial: espais urbans simples, amb un únic tipus de trama urbana, parcel·lació i edificació

–

Absència d’espai col·lectiu

–

Generalment, sense transport públic

–

Disponibilitat de cap o pocs equipaments comunitaris

–

Manca d'activitats complementàries a la residencial

–

Obligació de desplaçar‐se fora de l'àmbit per realitzar qualsevol tipus d'activitat quotidiana

–

Generalment, desenvolupament sense planejament i per un únic propietari o promotor

Com a conclusió de tot l’esmentat, es considera una urbanització un teixit urbà (trama de carrers, parcel·les i espais públics) aïllat morfològicament i funcional del nucli o nuclis de població més propers, en què la tipologia dominant és la
residencial unifamiliar aïllada i l’accessibilitat queda determinada per l’ús del vehicle motoritzat privat, atesa l’escassa o,
majoritàriament, nul·la disponibilitat de transport públic i la dificultat de desplaçar-s’hi a peu o amb bicicleta.

5.7.3.
5.7.3. Inventari d’urbanitzacions
A partir dels dos treballs esmentats a l’inici de l’apartat immediatament anterior, la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, va elaborar, en 2014, l’anomenat Inventari d’urbanitzacions de Catalunya, dut a terme per
membres de l’Equip redactor del Pla.
La base triada per començar a discriminar l’univers tan divers de les urbanitzacions va ser la recepció urbanística. Així,
s’entén que una urbanització està regularitzada urbanísticament quan ha estat recepcionada per l’ajuntament
corresponent. El fet que la urbanització hagi completat aquest acte administratiu pot indicar que, en el moment que es va
recepcionar, acomplia els requisits mínims per poder ser gestionada per l’ajuntament o, fins i tot, que s’havia completat
tot el procés de transformació del sòl. Una altra cosa és que el pas del temps hagi comportat l’envelliment dels serveis
urbanístics o no s’hagin completat en la totalitat que es demana a un sòl urbà.
En la resta de casos, és a dir, quan no ha estat recepcionada, s’entén que la urbanització està pendent de regularització i
aquesta situació administrativa pot indicar que, pels motius que sigui, les urbanitzacions no han completat el procés
d’urbanització i l’ajuntament corresponent no n’ha pogut fer la recepció.
La quantificació i l’extensió de les urbanitzacions de l’àmbit del Penedès que, a partir dels treballs de base de 2003 i
2007, l’Inventari considera i diferencia d’acord amb la corresponent regularització urbanística són les que es mostren a la
taula Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya. Quantificació i superfície.
D’acord amb aquestes dades, el Garraf (amb 65) el Baix Penedès (amb 63) són les dues comarques amb més
urbanitzacions de tot l’àmbit del Pla, dues comarques que, d’altra banda, han estat, durant molts anys, llocs
eminenentment turístics i d’estiueig, tot i que, a partir de la dècada dels 90 del segle passat, hagin començat a
experimentar transformacions derivades de la conversió de segones en primeres residències, atesa la proximitat als centres
metropolitans de treball i les millores de les comunicacions que han experimentat.
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Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya. Classificació del sòl i situació

Font: DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya, 2014 i Mapa urbanístic de
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TAULA.

Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya.
Quantificació i superfície

Quantificació (nombre)

Urbanitzacions.
Classificació del sòl segons el Mapa
urbanístic de Catalunya (MUC) amb
revisió per part dels ajuntaments

Recepcionades

Pendents de
recepció

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

12
18
44
19

23
26
19
46

35
44
63
65

Penedès

93

114

207

Total

Sòl urbà consolidat
Superfície (ha)

Sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable delimitat
Recepcionades

Sòl no urbanitzable
Urbanitzacions.
Situació urbanística
Recepcionada
Pendent de recepció
Sense informació
Altres assentaments i espais oberts.
Classificació del sòl segons el Mapa
urbanístic de Catalunya (MUC)
Sòl urbà consolidat

Pendents de
recepció

Total

Alt Penedès
Anoia penedesenca
Baix Penedès
Garraf

397
597
1.835
899

1.125
1.382
1.131
979

1.522
1.979
2.966
1.878

Penedès

3.728

4.617

8.345

Font: DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari
d’urbanitzacions de Catalunya, 2014.

Sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
Informació cartogràfica de base

No obstant això, l’Anoia penedesenca, tot i que no té tantes urbanitzacions com
les dues esmentades anteriorment, és la segona comarca en extensió –després del
Baix Penedès–, amb prop de 2.000 ha que, de ben segur, corresponen a
urbanitzacions que es troben en el límit amb el Baix Llobregat o a redós dels
estreps de la Serralada Prelitoral.

Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

El 45% de les urbanitzacions del Penedès es troben recepcionades pels
ajuntaments i cal destacar que el Baix Penedès és la comarca que, no tan sols en
nombre i en extensió, sinó que també és la que en té més en situació regular que
irregular.
Tanmateix, la superfície pendent de regularitzar és elevada a totes les comarques
ja que, excepte el Garraf, totes superen les 1.000 ha, i això és especialment
significatiu a l’Anoia penedesenca i a l’Alt Penedès, on l’extensió regularitzada és
molt baixa en relació amb la total del conjunt d’urbanitzacions.

Catalunya (MUC), 2014.

Les 93 urbanitzacions regularitzades gaudeixen d’una situació molt diferent a la de
les que no estan, perquè han estat assumides per l’ajuntament corresponent i es
poden arribar a considerar un barri més del municipi amb unes característques
tipològiques i d’extensió que les diferencien de la resta de teixits urbans. Les 114
urbanitzacions no regularitzades no han assolit encara els requisits urbanístics
adequats.
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El mapa Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya. Classificació del sòl i situació urbanística individua i
localitza aquestes urbanitzacions, i reflecteix la distribució territorial, si estan recepcionades o no, i el règim urbanístic
atorgat pel planejament general vigent a partir de la informació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) corresponent a
2014 o, en algun cas, de l’aportada pels ajuntaments que han observat discordances entre aquest darrer i la realitat
urbanística actual, cosa per la qual cal procedir-ne a l’actualització per incorporar els eventuals canvis derivats dels
instruments de planejament general urbanístic aprovats i vigents després d’aquella data.
Les urbanitzacions han estat identificades pel planejament general urbanístic i cadascuna de les figures aprovades els ha
assignat un règim urbanístic que les regeix. Aquest règim és el que està determinant la transformació del sòl de cada una
d’elles.
Al Penedès, es donen les situacions següents:
–

Urbanitzacions plenament reconegudes com a sòl urbà consolidat

–

Urbanitzacions en sòl urbà consolidat, urbà no consolidat o urbanitzable que han assolit diferents graus de
transformació i gestió del sòl

–

Urbanitzacions que el planejament urbanístic vigent reconeix com a sòl urbà consolidat, malgrat que els ajuntaments
no les han rececpcionat

–

Urbanitzacions en sòl no urbanitzable que, majoritàriament, no han estat recepcionades pels ajuntaments

5.7.4.
5.7.4. Identificació precisa de les urbanitzacions
El Pla territorial incorpora els teixits residencials considerats com a urbanitzacions per l’Inventari.
També, n’afegeix alguns altres de baixa densitat que, tot i no tractar-se de nuclis o assimilats, i complir els criteris que
defineixen les urbanitzacions, no han estat identificats com a tals per aquest darrer.
Uns i altres inclouen algunes àrees que ocupen terrenys que formen part del sòl de protecció del sistema territorial
d’espais oberts, en alguns casos, amb valor elevat i, fins i tot, a dins d’espais del PEIN i/o la xarxa Natura 2000.
Els Plànols d’ordenació que formen part del present document de Proposta preliminar discriminen, en aquesta fase, entre
les urbanitzacions de l’Inventari i les que no en formen part.
Per això, després d’una primera elaboració, s’ha procedit a la relació d’unes i altres, tan completa com ha estat possible.
Aquesta inclou la identificació i les dades de població del Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya a
data 1r de gener de 2015 de l’Instititut Català d’Estadística.
La relació esmentada es presenta, per comarques i municipis, a les diferents taules que es reflecteixen, successivament, a
les pàgines següents, el títol de les quals vé encapçalat pel mot Urbanitzacions.
Tanmateix, mitjançant la superposició de les urbanitzacions de l’Inventari al planejament urbanístic que els Plànols
d’ordenació del Pla incorporen, es constata que no sempre coincideixen totalment quant a àmbit i/o tipologia.
Igualment, s’ha detectat l’adopció d’alguns noms que no hi corresponen.
Consegüentment, per fixar l’univers d’urbanitzacions que ha de ser objecte de tractament territorial per part del Pla, es fa
imprescindible una revisió de les discordances d’acord amb els criteris adoptats per a la definició del concepte
d’urbanització i dels topònims identificatius.

Memòria

TAULA.

5.41

Urbanitzacions. Alt Penedès (I)
Població
2015

Àmbit

Observacions

Avinyonet del Penedès
Can Mitjans

112

-

15
254
271
*
112

Compartit amb Calafell

Castellet i la Gornal
la Creu i els Àngels
Rocallisa
els Rosers
Trenca-roques
Valldemar
el Llac de Foix
la Marina

*
*

Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable

Font-rubí
Can Castellví

133

-

557
190
191

-

Gelida
Martivell
Safari
Sant Salvador
el Camí de Can Bargalló

*

Sòl no urbanitzable

Mediona
la Font del Bosc
Monterrey Park
Sant Elies

811
21
275

-

Can Verdaguer

27

Sòl no urbanitzable

646
387

Compartit amb Canyelles
-

512
417

Compartit amb Vallirana (MB)

350

-

Olèrdola
Daltmar
Can Trabal
Olesa de Bonesvalls
Ca n'Olivella
Pla del Pèlec
Pacs del Penedès
el Pla de Cavalls i la Serra

Urbanitzacions incloses a l'Inventari d'urbanitzacions de Catalunya
Urbanitzacions no incloses a l'Inventari d'urbanitzacions de Catalunya
*

Sense dades

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Alt Penedès (i II)
Població
2015

Àmbit

Observacions

Pontons
Can Cendrós
les Fonts de Sant Bernat
la Ponderosa
la Rimbalda
Cal Pontonet

12
49
79
21
*

Sòl no urbanitzable

Sant Llorenç d'Hortons
el Grandet
Vinya del Pollastre
Residencial Can Bargalló

196
39

-

41

Sòl no urbanitzable / Compartit amb St. Esteve Sesrovires (MB)

Sant Quintí de Mediona
la Soleia

*

-

130

-

609
197

-

Subirats
Can Rossell de la Costa
Torrelles de Foix
Can Coral
la Plana de les Torres

Font: Reelaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i de la versió de l’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA d’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Nomenclàtor del Padró continu de població a data 1r de gener de 2015.

TAULA.

Urbanitzacions. Anoia (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

el Bruc
el Bruc Residencial
Mas Grau
Montserrat Parc

226
*
520

-

774
432

-

Cabrera d’Anoia
Can Ros i Can Formiga
Castell de Cabrera
Capellades
Ca l'Anton

*

Compartit amb la Torre de Claramunt

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Anoia (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Carme
les Pinedes de l'Armengol

25

Compartit amb la Torre de Claramunt

83

-

els Boscos de Can Martí
la Serra Alta

53
462

Compartit amb Piera
-

Can Fosalba
Can Rovira de l'Estela
Can Rovira de l'Estela (ampliació)
Can Térmens

291

*

Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable

*
*

-

1.649
273
137
953

-

16
93

-

240
1.053
202
1.251
1.283
623
847
445
162
57
194
77
376

-

Castellolí
els Pinyerets
els Hostalets de Pierola

27

Igualada
el Pla de la Maça - Roixela
Sant Jaume Sesoliveres
Masquefa
Can Parellada
Can Quiseró
Can Valls
el Maset
Òdena
el Bosc Gran
Puigrabat - Puigmal
Piera
el Bosc de l'Àliga
Can Bonastre
Can Bou
Can Canals de Masbover
Can Claramunt
Can Martí de l'Estela
Can Mas
Can Mata
el Castell de la Ventosa
la Grua
Sant Jordi
Vallbonica
la Venta i Can Mossarro
el Portell (nord)
el Portell (sud)
els Boscos de Can Martí

221
7

Compartit amb Vallbona d'Anoia
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable / Compartit amb els Hostalets de Pierola

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Anoia (i III)
Població
2015

Àmbit

Observacions

la Pobla de Claramunt
les Garrigues
el Xaró

224
212

Compartit amb la Torre de Claramunt

73

-

Santa Margarida de Montbui
la Mallola
la Torre de Claramunt
les Pinedes de l'Armengol
el Xaró
Ca l'Anton
Camaró
el Pla de la Torre

1.333
126
310
83
68

Compartit amb Carme
Compartit amb la Pobla de Claramunt
Compartit amb Capellades
-

Vallbona d'Anoia
Vallbonica

*

Parcialment en sòl no urbanitzable / Compartit amb Piera

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TAULA.

Urbanitzacions. Baix Penedès (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Albinyana
Bonaterra I
Bonaterra II
el Molí del Blanquillo
la Papiola
la Torreta
la Plana de la Papiola

630
66
504
*
*

Inclou Tomoví 1, 2 i 3, sense desenvolupar
Compartit amb Santa Oliva
Sense desenvolupar

Banyeres del Penedès
els Boscos
Casa Roja
el Priorat de Banyeres

133
187
691

Compartit amb Llorenç del Penedès

715

Mas Canyís compartit amb Calafell

Bellvei
la Baronia del Mar - Mas Canyís

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Baix Penedès (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

la Bisbal del Penedès
Can Gordei
l'Esplai del Penedès
la Masieta
la Miralba
el Papagai
Pineda de Santa Cristina
el Priorat de la Bisbal

580
321
86
173
181
93
777

Compartit amb Sant Jaume dels Domenys
Compartit amb un municipi del Camp
-

19
176

-

Bonastre
Font de la Gavatxa
la Vinya de Bonastre
Calafell
l'Assumpció - Sant Miquel
Bellamar
Bonavista
les Brises - Segur de Dalt
Calafell Parc
Calafell Residencial
la Casa Nova de Segur - el Rectoret
Mas Mel
Mas Romeu
el Prat de Calafell
Valldemar
Alorda Parc
la Bonanova - Mas de la Font
Mas Canyís
les Vil·les

*
388
*
*
448
1.296
*
1.707
666
156
*
95
328
*
*

Compartit amb el Vendrell
el Rectoret compartit amb Cunit
Compartit amb Bellvei
-

Cunit
Can Moles Tres
Can Torrents - el Rectoret - la Baronia
la Costa de Cunit
el Fondo dels Cirerers
els Jardins de Cunit
Puigpelós
els Rosers

*
*
*
*
*
*
*

el Rectoret compartit amb Calafell
Compartit amb Castellet i la Gornal

Llorenç del Penedès
el Priorat de Banyeres

289

Compartit amb Banyeres del Penedès

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Baix Penedès (i III)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Masllorenç
la Font d'en Talló

51

-

60
84
861
*
122
54

-

el Montmell
Can Ponç
Castellot de Rodonyà (Mas Mateu)
el Mirador del Penedès
la Moixeta
les Pinedes Altes
la Talaia Mediterrània
la Vall de Sant Marc - Cal Codony
la Vall de Sant Marc - Masia Ventosa

*
*

SUND en PEIN sense desenvolupar
SUD en PEIN sense desenvolupar que inclou alguns masos disseminats

Sant Jaume dels Domenys
l'Arquet
els Arquets
el Papagai

306
152
391

Compartit amb la Bisbal del Penedès

Santa Oliva
les Pedreres - el Molí del Blanquillo
Residencial Sant Jordi

1.693
*

el Molí del Blanquillo compartit amb Albinyana
-

*
*
*
*
191
*
298
1.600
*
*
*
*
*
*

Bonavista compartit amb Calafell
Sense desenvolupar
la Baronia del Mar compartit amb Bellvei
-

el Vendrell
Bonavista - el Romaní nord
el Colomer
la Creu del Vendrell
Edèn Parc
Mas Astor
Mas Borràs nord
Mas Borràs sud
els Masos - els Garrofers
Nirvana
el Nou Vendrell
Oasi nord-oest
Oasi nord-est
Oasi sud - la Baronia del Mar
el Romaní sud
Mas Belot

*

Sense desenvolupar

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Garraf (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

76
106
1.330
106
71
*
138
989
*
323

Compartit amb Sant Pere de Ribes
Compartit amb Olèrdola
-

Canyelles
les Amèriques
Can Roca
Califòrnia
la Cogullada
Daltmar
la Muntanya del Mar
Nou Canyelles
les Palmeres
la Selva de les Maravelles
Vora Sitges
Cubelles
Corral d'en Cona
les Estoreres
la Gavina - el Parc de Cubelles
Mas Trader 1
Mas Trader 2
el Ricreu
la Solana
Corral d'en Tort

383
93
264
1.552

-

135

-

77

Parcialment en sòl no urbanitzable / Compartit amb Vilanova i la Geltrú

Olivella
Cal Surià

-

les Colines
Mas Mestre

3.265

-

Mas Milà

-

la Plana Novella

-

Sant Pere de Ribes
Can Lloses - Can Marcer
Can Pere de la Plana - Pineda Parc
els Cards
els Garrofers
Mas Alba
el Mas Perers
Torre del Veguer
Minivil·les
Rocamar
Vallpineda
els Vinyals

309
303
271
21
296
50
9
*
440
1.227
79

Compartit amb Vilanova i la Geltrú

Can Roca
els Colls - Casa del Mar
el Mas d'en Serra

106
412
1.272

Compartit amb Canyelles
-

Compartit amb Sitges
-

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Urbanitzacions. Garraf (i II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Sitges
Garraf II
Llevantina
Montgavina
Quintmar
Ratpenat
Santa Bàrbara
Vallpineda
Miralpeix

959
*
*
*
601
*
**

Compartit amb Sant Pere de Ribes

*

-

el Fondo de Somella
el Mas Tapet
el Pau de l'Hostal
Camí del Corral de Carro
Torre del Veguer

*
*
*
*
*

Compartit amb Sant Pere de Ribes

Mas Roquer - el Corral d'en Milà

*

Bassa de Creixell
Casalot de Creixell
Corral d'en Roc nord
Corral d'en Roc sud - el Mas d'en Ricard
Corral d'en Tort
el Fondo de Fraig
el Marge Llarg
Mas d'en Puig
Mas Gros
Mas Joliu
Mas Viada
Masia Xicarró est
Masia Xicarró oest
el Pas del Bou - el Garrofer de les Mosques
el Pi Gros
Pins del Rocallís
Torrent del Llimonet

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable / Compartit amb Cubelles
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable

la Collada - els Sis Camins

*

-

Vilanova i la Geltrú

Mas Roquer inclou els Coladors
el Corral d'en Milà parcialment en sòl no urbanitzable

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya,
2014, i Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), 2016, i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

5.7.5.
5.7.5. Estratègia general
El procés dissenyat per l’Equip redactor del Pla per al tractament, a l’escala territorial pròpia del Pla, de les urbanitzacions
i altes estructures urbanes comença per la caracterització individualitzada d’aquestes, continua per posar en evidència la
vocació de cadascuna i, finalment, acaba per assenyalar-li l’estratègia o estratègies més adequades entre les tipologies
establertes, tal com s’ha fet avinent a l’apartat 5.6. del present capítol d’aquesta Memòria, en el qual ja s’ha referit
l’encàrrec d’un treball en aquest sentit a un equip encapçalat per tres prestigiosos investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya a partir d’una metodologia pròpia novedosa.
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Prèviament, per membres de l’Equip redactor del Pla que van participar activament en la definició i elaboració de
l’Inventari a què s’ha fet referència en els dos apartats immediatament anteriors al present, ja s’havia plantejat una primera aproximació a la caracterització de les urbanitzacions a partir de la semaforització per franges de valors (essent el verd
el més favorable i el vermell, el menys) de diverses variables disponibles a l’Inventari, alguns exemples de la qual es
mostren a la taula Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya. Primera aproximació a la caracterització a
partir de la semaforització de dades per franges de valors. Exemples.
Aquesta visió s’ha incorporat al contingut del treball encarregat, per al desenvolupament del qual s’ha prescrit el
tractament de les dades de totes les variables que es consideren útils i tenen disponibilitat immediata o a curt termini, i
que, agrupades segons la font corresponent, es detallen a continuació:

Inventari d’urbanitzacions de Catalunya, 2014 de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
–

Dimensió
Graduació a partir de les 35 ha de mitjana de les urbanitzacions de Catalunya.

TAULA.

Urbanitzacions de l’Inventari d’urbanitzacions de Catalunya. Primera aproximació a la caracterització a partir de la semaforització de dades per franges de valors. Exemples

Dimensió
Petita (menys de 20ha)
Mitjana (entre 20 i 40ha)
Gran (més de 40ha)

Pendent superior al 20%
Menys del 20% de la urbanització
Entre el 20 i el 70% de la urbanització
Més del 70% de la urbanització

Règim urbanístic del sòl
Sòl urbà consolidat segons planejament general posterior a 2002
Sòl urbà consolidat segons planejament general anterior a 2002
Sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable delimitat + sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable segons planejament general posterior a 2002
Sòl no urbanitzable segons planejament general anterior a 2002

Estatus de la gestió urbanística
Revisada pel nou planejament aprovat d’acord amb la Llei 2/2002
Pendent de revisió del planejament general d’acord amb la Llei 2/2002
Pendent de compleció del planejament derivat
Pendent de compleció del planejament derivat
Revisada pel nou planejament aprovat d’acord amb la Llei 2/2002
Pendent de revisió del planejament general d’acord amb la Llei 2/2002

Font: DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Inventari d’urbanitzacions de Catalunya, 2014.

Memòria

–

5.50

Pendent
Graduació segons el percentatge de sòl de la urbanització amb pendent igual o superior al 20% –límit establert pel
Pla territorial general de Catalunya i la Llei d’urbanisme per a la construcció d’habitatges–.

–

Règim urbanístic del sòl
Caracterització d’acord amb el règim del sòl establert pel planejament urbanístic general vigent.

–

Estatus de la gestió urbanística
Caracterització d’acord amb la situació urbanística de cada urbanització en referència al planejament urbanístic general vigent.

–

Valor com a espai obert
Graduació d’acord amb la categoria de protecció del sòl que ocupen, en cas d’urbanitzacions ubicades en el sistema
territorial d’espais oberts.

–

Valors dels espais oberts circumdants
Graduació d’acord amb els diferents valors –naturals, de connexió, de posició, agraris, paisatgístics, ...– dels espais
oberts que envolten cada urbanització.

Equip redactor del Pla
–

Equipaments
Graduació d’acord amb la disponibilitat a cada urbanització dels equipaments conferidors de centralitat que es defineixen i es tracten a l’apartat 5.9 del present capítol d’aquesta Memòria.

Observatori del Territori
Territori
–

Consolidació
Caracterització d’acord amb el grau de consolidació de cada urbanització.
El Servei de l’Observatori del Territori de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme té disponibles a
hores d’ara dades prou actualitzades per a les urbanitzacions corresponents a sectors de planejament.
També, es preveu que tingui enllestida a curt termini la mateixa informació, en curs d’elaboració a instàncies de
l’Equip redactor del Pla, per a la resta d’urbanitzacions, corresponents a altres situacions.

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya de l’Instititut Català d’Estadística
–

Població
Graduació d’acord amb les dades de població a data 1r de gener de 2015.
Tanmateix, tot i que el Nomenclàtor s’elabora d'acord amb les ordres del govern de l'Estat de treballs preliminars
corresponents a les diferents operacions estadístiques, la llista de les entitats de població inframunicipals de Catalunya
l’estableixen els mateixos ajuntaments i, consegüentment, hi ha una certa manca d’homogeneïtat.
Igualment, el Nomenclàtor no reflecteix les dades de població de la totalitat d’urbanitzacions, encara que sí de la
immensa majoria.
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A més de totes aquestes, per a la caracterització de les urbanitzacions, el treball encarregat ha de considerar les següents,
que resulten de l’aplicació de la metodologia pròpia que fa servir, com també altres criteris de sostenibilitat que, eventualment, puguin anar sorgint en el procés d’elaboració:
–

Accessibilitat a la xarxa viària i ferroviària

–

Accessibilitat a nuclis urbans

–

Accessibilitat al transport públic

5.7.6.
5.7.6. Estratègies individualitzades
La concreció de l’estratègia general plasmada a l’apartat immediatament anterior conclou, tal com ja s’ha expressat, amb
l’assenyalament a cada urbanització de l’estratègia o estratègies més adequades a la caracterització i vocació pròpies.
A continuació, es detallen les diferents estratègies de possible aplicació i el significat de cadascuna; aquestes estratègies
s’alineen amb la idea base de transformar els teixits existents i reciclar allò ja construït, atès que es parteix de la premissa
que les urbanitzacions presenten un to urbà baix en relació amb la ciutat compacta, tot entenent com a to urbà els
serveis, equipaments i infraestructures de què, en general, disposa la població resident a aquesta darrera.
Reconeixement com a nucli
Aquesta estratègia s’ha d’aplicar a urbanitzacions que confrontin amb un nucli o amb una àrea contínua d’altra mena que
sigui adjacent al nucli i que ja hagin completat el procés d’urbanització, amb independència del grau de consolidació
assolit i de la tipologia predominant, que, en general, és la d’habitatge unifamilar aïllat.
Equipament o reequipament
Aquesta estratègia s’ha d’aplicar a urbanitzacions que no disposen de serveis, equipaments, comerços i/o infraestructures,
la dotació d’aquests és clarament insuficient o l’estat no assoleix uns estàndards mínims de qualitat. La construcció de nou
espai públic facilita la relació entre els residents i dóna un caràcter més urbà a les urbanitzacions que ara en són deficitàries, cosa que les fa més habitables, al temps que es generen nous espais de centralitat.
Intensificació
L’estratègia d’intensificació pot incloure, d’una banda, propostes de densificació per tal d’incrementar el nombre
d’habitatges i d’habitants per unitat de superfície i, d’una altra, de compactació, es a dir, de compleció dels buits del teixit
urbà existent i dels forats intersticials dels solars sense edificar, especialment si això facilita l’aparició de zones de comerç i
serveis. Actuacions d’aquesta mena poden representar un valor afegit social i arribar a ser una important oportunitat de
transformació urbana. Amb l’increment de la densitat i la compacitat, els usos i serveis urbans es troben en una proximitat
major als residents, cosa que permet afrontar millor els reptes de la sostenibilitat, afavoreix les relacions ciutadanes a
l’espai públic i millora l’accessibilitat als serveis. La definició d’àmbits de PMU i PERI pot ser útil per desenvolupar aquesta
estratègia, que també permetria la diversificació morfològica i social de les urbanitzacions en que s’apliqués. Tanmateix,
cal contrastar l’aplicació teòrica d’aquesta estratègia, que comporta un increment de la demanda dels serveis bàsics per
l’augment d’habitants que implica, amb el dimensionament i la capacitat de subministrament de les xarxes d’aquests
serveis, i l’eventual capacitat d’ampliació, per evitar que, amb la voluntat de resoldre un problema, se’n generi un altre.
Reestructuració
Aquesta estratègia consisteix en la modificació de l’estructura, la configuració dels espais i les xarxes, i la relació entre
peces diferents que requereixen actuacions que en millorin la funcionalitat. La reestructuració pot prendre cos amb la
millora del to urbà i l’accessibilitat de la urbanització al nucli o nuclis més propers mitjançant la recuperació d’eixos i/o
elements de valor estructural, tant els propis dels assentaments com els dels espais oberts –per exemple, els eixos de
connexió territorial, els camins tradicionals, els espais fluvials o altres espais vegetats–.
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Centralitat
L’estratègia de centralitat té com a objectiu generar polarització en els teixits existents per atreure fluxos i persones a
partir de funcions i activitas urbanes. Per aconseguir-ho es tracta de dotar-los d’una intensitat urbana mínima que, o bé
s’ha perdut, o bé –més habitualment– no ha existit mai en el prcés de formació de l’espai urbanitzat. Per això, cal la
introducció d’una certa complexitat urbana mitjançant la concentració en el punt o punts més adequats en cada cas
d’equipaments, comerços i/o altres establiments d’activitat econòmica i serveis. Aquesta estratègia pren ple sentit en municipis en els quals els nuclis tinguin poca entitat perquè el creixement s’ha concentrat a les urbanitzacions, de manera que
la població resident en aquestes darreres és superior.
Consolidació
L’estratègia de consolidació és aplicable a teixits ben estructurats i dotats en els quals no és necessari intervenir més enllà
del desenvolupament dels sòls urbans no consolidats, la compactació i/o les millores puntuals no estructurals que es puguin anar plantejant. Aquesta estratègia reforça l’objectiu del Pla que l’extensió urbana sigui l’excepció.
Específica
En l’eventualitat que alguna urbanització presenti característiques i/o problemàtiques molt singulars, cal dissenyar
solucions concretes a la mida de la situació mitjançant l’establiment d’una estratègia específica per a cada cas.
Restitució al sistema territorial d’espais oberts
Aquesta estratègia es pot plantejar en urbanitzacions o parts d’urbanitzacions que no tenen viabilitat i/o no són
sostenibles ni ambientalment ni social perquè es troben en una o més de les circumstàncies següents:
–

Urbanitzacions o parts d’urbanitzacions que encara no han estat desenvolupades per no disposar del planejament
derivat o el projecte de reparcel·lació corresponents aprovats.

–

Urbanitzacions o parts d’urbanitzacions amb un nivell de consolidació baix, generalment acompanyat de processos
de degradació elevada.

–

Urbanitzacions o parts d’urbanitzacions, sovint allunyades o molt allunyades dels nuclis i de les xarxes bàsiques
d’infraestructures de mobilitat i transport, el sòl de les quals es troba afectat per la planificació i/o la normativa
territorial, urbanística, ambiental i/o sectorial, que li reconeix un valor específic de protecció i/o li imposa alguna
limitació al desenvolupament, com ara protecció especial, PEIN i/o xarxa Natura 2000, pendent igual o superior al
20% –en el qual, d’acord amb la normativa vigent, no s’admet l’edificació– o risc d’inundació, entre altres.

Si el cas ho justifica, el Pla pot proposar la restitució total o parcial d’aquests sòls al sistema territorial d’espais oberts, que
pot ser immediata o diferida a 75 anys, durant els quals els titulars poden gaudir, llegar i transmetre les propietats que hi
posseeixin.
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5.8. Àrees per a activitat econòmica
5.8.1. Emmarcament
Des de l’esclat de la revolució industrial, la localització de l’activitat econòmica en el territori ha respost a diferents lògiques i conjuntures.
D’un temps ençà, el món es troba immers en un proces de canvi i, cada cop més, està esdevenint un espai de fluxos en
comptes de ser-ho de llocs.
Els actors econòmics i les administracions s’enfronten, doncs, al desafiament d’una renovació dels sectors productius que
els permeti assolir nivells tecnològics i d’innovació superiors com a garantia de la pròpia supervivència en un món globalitzat.
Tot i que, en aquesta nova tesitura, la competència és cada cop més gran, paral·lelament, les oportunitats creixen a la
mateixa velocitat, de manera que els sectors madurs donen pas a experiències individuals d’èxit, amb les quals es posa de
manifest el poder de la innovació aplicada al desenvolupament de nous productes en sectors considerats tradicionals.
En aquest nou marc global, els sectors econòmics i els àmbits territorials tradicionalment potents poden afeblir-se progressivament per raó de la major competència internacional, cosa per la qual cal estimular el desenvolupament de
l’excel·lència, alhora que assegurar els equilibris territorials, ambientals, socials i econòmics.
El model imperant des de ja fa temps es basa en la seriació, és a dir, la imitació i la repetició, especialment pel que fa a les
àrees per a activitat econòmica, de les quals cada municipi ha fet per tenir-ne una com a mínim dins el propi terme, ubicada en espais suburbans amb usos exclusius, generalment aïllats de la trama urbana tradicional; aquest cafè per a tots,
sempre políticament correcte, però, s’ha demostrat d’escassa utilitat i eficiència.
Aquest paradigma, doncs, ja està esgotat i, ara, el que cal és que cada territori potenciï la pròpia vocació productiva per
augmentar-ne la competitivitat, tot evolucionant cap a un nou model de cooperació i especialització, que implica
l’optimització de la implantació en el territori de les àrees per a activitat econòmica, i l’adopció de polítiques adequades.
Entre aquestes, destaquen les polítiques d’aglomeració, que són les destinades a treure el màxim profit del capital social i
fisic del territori mitjançant el reforçament de les economies d’urbanització –les vinculades a les inversions públiques, la
disponibilitat de serveis públics, la dimensió del mercat i els factors d’innovació endògens–, de les economies en xarxa i
de les economies derivades de les infraestructures.
Igualment importants són les polítiques cluster adreçades a potenciar l’especialització productiva, i els sistemes de les petites i mitjanes empreses, com també les politiques de suport a les empreses que adopten estratègies de valor compartit, i
les polítiques de diversitat, que afavoreixen la construcció de relacions entre producte, productor i territori que afegeixen
valor a aquell producte.
Amb tot això, el que es persegueix és aconseguir unes àrees per a activitat econòmica, industrial, logística i/o terciària en
sentit ampli, que siguin 3S, acrònim de sustainable, smart and specialized, o sigui, sostenibles, intel·ligents i especialitzades:
–

Sostenibles, és a dir, que, entre altres coses, disposin d’una mobilitat adequada i d’un model energètic el més net,
descentralitzat i econòmic possible.

–

Intel·ligents o, el que és el mateix, que gaudeixin de tots els elements que configuren l’entorn tecnològic actual.

–

Especialitzades, és a dir, que, a més del predomini d’una brnca d’activitat, cada àrea compti amb el suport necessari
per al desenvolupament de clusters, formació del capital humà i R+D+I.

Tanmateix, les especificitats territorials i sectorials que intervenen en la definició de les lògiques de localització aconsellen
defugir les polítiques uniformes, pròpies del model imperant ja esgotat descrit anteriorment.
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En canvi, el model de desenvolupament alternatiu que el Pla propugna parteix, lògicament, d’una visió territorial global,
tant des del punt de vista físic com de l’estratègic, que, a més, permet abordar aspectes rellevants de la sostenibilitat com
ara la mobilitat, l’accés amb transport públic o els subministraments d’energia i d’aigua, entre altres, amb una major eficiència, tot evitant la dispersió de les àrees per a activitat econòmica en el territori per garantir unes funcionalitat i racionalitat més elevades en l’ús d’aquest recurs escàs.
Tal com es detalla a l’apartat 5.11.2. Establiment d’àrees d’activitat econòmica supramunicipals del present capítol
d’aquesta Memòria, les àrees per a activitat econòmica supramunicipals han de representar un pas cabdal en la racionalització i optimització dels processos d’ocupació i transformació del sòl, atès que tendeixen a la concentració i eviten tant la
dispersió com la banalització del territori.
En qualsevol cas, l’adopció de polítiques alternatives ha de partir de l’anàlisi i valoració de la situació present. El mapa
Àrees per a activitat econòmica i mixtes. Localització i, detallades per comarques i municipis, les taules titulades Àrees
d’activitat econòmica i mixtes identificades a partir del planejament territorial vigent mostren les àrees per a activitat
econòmica existents a hores d’ara.

MAPA.

Àrees per a
activitat econòmica i
mixtes. Localització

Tipologia de teixits
Àrees per a activitat econòmica
industrial, logística i/o terciària
Àrees d’equipaments,
instal·lacions extensives o
infraestructures
Àrees d’ús residencial
exclusiu o predominant: nuclis,
urbanitzacions o altres teixits
de baixa densitat
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal

Font: Elaboració pròpia a partir del
planejament territorial vigent.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Alt Penedès (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

*

-

Àrea d'activitat econòmica

*

-

Àrea d'activitat econòmica

les Planes

*

-

Sector 14 (est)

*

-

Sector 14 (oest)

*

-

Pol. ind. les Casetes

*

-

Avinyonet del Penedès
la Carrerada
les Cabanyes
la Plana d'en Florit
Castellet i la Gornal

Àrea d'activitat econòmica

Castellví de la Marca
SUD ind. 1-a

*

-

SUD ind. 2

*

Sense desenvolupar

SUD ind. 3-b (el Castell Pujades)

*

-

Can Joncoses

*

Sense desenvolupar

Can Panyella

*

-

Can Valls

*

-

la Gelidense

*

-

Guarro Casas

*

-

Plans de la Ferreria

*

-

les Antenes

*

-

Ctra. d'Igualada

*

-

els Fondos de l'Estació (est)

*

-

els Fondos de l'Estació (oest)

*

-

la Teuleria

*

-

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Gelida

Àrea d'activitat econòmica

la Granada

Àrea d'activitat econòmica

Mediona
Pol. ind. Can Xombo

Àrea d'activitat econòmica

Olèrdola
la Bòbila

*

-

Pol. ind. Ctra. BV-2119 (Clot del Pujolet)

*

Compartit amb Vilafranca del Penedès

Pol. ind. Clot de Moja

*

Compartit amb Sant Cugat Sesgarrigues
i Vilafranca del Penedès

Pol. ind. Sant Pere Molanta

11

Àrea d'activitat econòmica

Pacs del Penedès
Plana de Can Valls

*

-

la Xarmada

3

-

Àrea d'activitat econòmica

*
Sense població registrada
No s'inclouen els àmbits d'activitat econòmica ubicats dins la trama urbana ni els que allotgen una sola empresa.

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Alt Penedès (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Pol. ind. les Cases Roges

*

-

Pol. ind. la Masia

*

Pol. ind. Sant Pere Molanta (nord-est - Cinc Ponts)

*

Compartit amb Olèrdola i Vilafranca del
Penedès

el Pla del Penedès
Zona industrial
Sant Cugat Sesgarrigues

Àrea d'activitat econòmica

Sant Llorenç d'Hortons
Can Pujades - el Torrentfondo - Can Serra

*

-

la Casa Gran

*

-

Pol. ind. el Torrentfondo

*

-

Pol. ind. el Torrentfondo II

*

Sense desenvolupar

Ca n'Almirall - Pi Gros

*

-

Zona industrial la Serra de Baix

*

-

Zona industrial la Serra de Dalt

*

-

Molí d'en Vinyals

*

-

les Planes

*

-

les Planes Noves

*

-

els Vinyets

*

-

*

-

Can Ferrer del Mas

*

Ctra. de Piera

*

el Molí d'en Guineu

*

Ampliació de Can Ferrer del Mas /
Sense desenvolupar
Compartit amb Subirats

Parc de les Caves

*

Sense desenvolupar

*

Sense desenvolupar

Casa Nova

*

-

el Pla de l'Estació

*

-

el Molí d'en Guineu

*

Compartit amb Sant Sadurní d'Anoia

Pas de Piles

*

-

Pol. ind. Can Bas

*

-

Pol. ind. Lavernó

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Àrea mixta

Sant Martí Sarroca
Àrea d'activitat econòmica

Sant Pere de Riudebitlles

Àrea d'activitat econòmica

Sant Quintí de Mediona
els Fogars

Àrea d'activitat econòmica

Sant Sadurní d'Anoia

Àrea d'activitat econòmica

Santa Fe del Penedès
el Pont

Àrea d'activitat econòmica

Santa Margarida i els Monjos
Àrea d'activitat econòmica

Subirats

Àrea d'activitat econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Alt Penedès (i III)
Població
2015

Àmbit

Observacions

Tipus de teixit

Torrelavit
Cartonatges Font - Ca l'Espardenyer

*

-

Polígons 6 i 7 (el Maset)

*

-

Torre del Guano

*

-

*

-

Av. Barcelona (nord)

*

-

Av. Barcelona (sud)

*

-

Av. Tarragona

*

-

els Cirers

*

-

Domenys I

*

-

Domenys II

*

-

Domenys III

*

Sense desenvolupar

les Fonts

*

-

Marges Alts

*

Sense desenvolupar

Pol. ind. Ctra. BV-2119 (Clot del Pujolet)

*

Pol. ind. Sant Pere Molanta (sud)

*

Pol. ind. Sant Pere Molanta (inclou PAU 19 Ctra. de Barcelona)

*

Porroig

*

Compartit amb Olèrdola
Compartit amb Olèrdola i Sant Cugat
Sesgarrigues
Compartit amb Olèrdola i Sant Cugat
Sesgarrigues
Sense desenvolupar

Pous d'en Rossell

*

-

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Torrelles de Foix
Zona industrial

Àrea d'activitat econòmica

Vilafranca del Penedès

Àrea d'activitat econòmica

Vilobí del Penedès
la Fassina Nova

Àrea d'activitat econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TAULA.

Àrees d’activitat econòmica i mixtes. Anoia (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

el Bruc
Bòbila Esteve i Bòbila Elies

*

-

Cal Castellet

*

-

Pas de l'Aigua (Can Manel i Can Violant)

*

-

la Barquera

*

-

Polígon 3

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Capellades
Àrea d'activitat econòmica
Àrea mixta

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

Memòria

TAULA.

5.58

Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Anoia (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

Carme
Sector 3 (Cal Moner)

*

Sector 5a

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Castellolí
Can Parera

*

-

Pla del Marino

*

Sense desenvolupar

Parc Motor Castellolí

*

-

Àrea d'instal·lacions extensives

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Camp de la Serra

*

-

Mas d'en Pi

*

-

les Comes

*

-

el Rec

*

-

*

-

Àrea d'activitat econòmica

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Can Bonastre

*

-

el Clot del Xarel·lo

*

-

la Pedrosa

*

-

*

-

Industrial nord

*

Sense desenvolupar

Pla de la Masia

*

-

Pla de les Gavarreres

*

-

Ind. jardí Ca n'Aguilera

*

-

Ind. jardí carrer Ricard Canals

*

Sense desenvolupar

Sector ind. el Bedorc

*

-

Sector ind. Can Cairot

*

-

Sectors ind. Piera 1 i 2

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Copons
Zona industrial
els Hostalets de Pierola
Àrea d'activitat econòmica

Igualada
Àrea d'activitat econòmica

Jorba
Cal Blasi
la Llacuna
Zona industrial
Masquefa
Àrea d'activitat econòmica

Montmaneu
el Clot i el Solà

Àrea d'activitat econòmica

Òdena
Àrea d'activitat econòmica

Piera

Àrea d'activitat econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Anoia (i III)
Població
2015

Àmbit

Observacions

Tipus de teixit

la Pobla de Claramunt
Paperera Romaní

*

PMU sense redactar

els Plans d'Arau I i II

3

-

Pol. ind. la Rata

*

-

les Socarrades

*

-

*

-

Àrea d'activitat econòmica

*

-

Àrea d'activitat econòmica

*

-

Àrea d'activitat econòmica

la Plana

*

-

el Querol

*

-

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Sant Martí de Tous
els Escots
Santa Margarida de Montbui
Plans de la Tossa
la Torre de Claramunt
Pol. ind. la Torre de Claramunt
Vallbona d'Anoia
Àrea d'activitat econòmica

Vilanova del Camí
Pla de Rigat

Àrea d'activitat econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TAULA.

Àrees d’activitat econòmica i mixtes. Baix Penedès (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

Albinyana
Pol. ind. les Peces

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Aqualeon

*

Pista de proves de l'IDIADA

*

Compartit amb Banyeres, la
Bisbal i Santa Oliva

Àrea d'instal·lacions extensives

l'Arboç
Cal Vies

*

-

Cristalería Española, SA i Camí Xic

*

Logis Intermodal Penedès**

*

Pol. ind. el Foix

*

Compartit amb Banyeres del
Penedès i St. Jaume dels
Domenys
-

**

Àrea d'activitat econòmica

Inclou sectors Ctra. de Banyeres i Terracuques

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Baix Penedès (II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

Banyeres del Penedès
Ctra. del Vendrell

*

-

Defiber - Plana de Cal Mata

*

Logis Intermodal Penedès

*

el Poet

*

Pista de proves de l'IDIADA

*

Compartit amb l'Arboç i St.
Jaume dels Domenys
Compartit amb Albinyana, la
Bisbal i Santa Oliva

Àrea d'activitat econòmica

Àrea d'instal·lacions extensives

Bellvei
els Masets

*

-

Àrea d'activitat econòmica

la Bisbal del Penedès
Pol. ind. l'Albornar - les Planes Baixes

*

el Bosquet

*

Pista de proves de l'IDIADA

*

Pol. ind. l'Albornar compartit
amb Santa Oliva
Compartit amb Llorenç del
Penedès
Compartit amb Albinyana,
Banyeres i Santa Oliva

Àrea d'activitat econòmica

Àrea d'instal·lacions extensives

Calafell
Parc empresarial Calafell

*

-

Àrea d'activitat econòmica

la Graiera - Calafell

*

-

Àrea d'instal·lacions extensives

Pla de Cunit

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Can Moles Dos

*

-

Can Moles Tres

*

-

Cunit

Àrea mixta

Llorenç del Penedès
el Bosquet

*

l'Empalme

*

la Rigola

*

Compartit amb la Bisbal del
Penedès
Compartit amb Sant Jaume dels
Domenys
-

Àrea d'activitat econòmica

Compartit amb Llorenç del
Penedès
Compartit amb l'Arboç i Banyeres del Penedès

Àrea d'activitat econòmica

Sant Jaume dels Domenys
l'Empalme

*

Logis Intermodal Penedès

*

Santa Oliva
Laboratori de l'IDIADA

*

Pol. ind. l'Albornar

*

Masia Alegret

*

Compartit amb la Bisbal del
Penedès
-

Molí d'en Serra

*

-

Torrent del Lluc

*

Pista de proves de l'IDIADA

*

Compartit amb Albinyana,
Banyeres i la Bisbal del
Penedès

Àrea d'activitat econòmica

Àrea d'instal·lacions extensives

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Baix Penedès (i III)
Població
2015

Àmbit

Observacions

Tipus de teixit

el Vendrell
Ctra. de Tarragona

*

-

els Còdols

*

Sense desenvolupar

la Cometa

*

-

la Creu de Coma-ruga 1 i 2

*

-

Edèn Parc nord

*

Sense desenvolupar

les Mates

*

-

la Muntanyeta

*

Sense desenvolupar

Oasi centre

*

Sense desenvolupar

Àrea d'activitat econòmica

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TAULA.

Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Garraf (I)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

*

-

Àrea d'activitat econòmica

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Parc d'oci

*

Majoritàriament sense desenvolupar

Pol. ind. Vilanoveta, ampliació (SUPP 10)

*

Sense desenvolupar

Pol. ind. Vilanoveta, pol. 1

*

-

Pol. ind. Vilanoveta, pol. 2

*

-

Pol. ind. Vilanoveta, pol. 3 (PMU 6)

*

-

Sector industrial variant C-246

*

Sense desenvolupar

Sector tecnològic Can Puig

*

Sense desenvolupar

Camí de la Fita

*

Sense desenvolupar

Camí de Mas Alba

c

-

Mas Alba Ponent

*

Sense desenvolupar

Parc de les Arts

*

Canyelles
Zona industrial
Cubelles
Pol. ind. les Salines
Sant Pere de Ribes

Àrea d'activitat econòmica

Sitges

Pou Perdut

*

Vallcarca

0

Àrea d'activitat econòmica

-

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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Àrees d’activitat econòmica, mixtes i d’instal·lacions extensives. Garraf (i II)

Àmbit

Població
2015

Observacions

Tipus de teixit

Vilanova i la Geltrú
Masia d'en Barreres I

*

-

Masia d'en Barreres II

*

-

Masia d'en Frederic

*

-

Masia del Notari

*

-

Pol. ind. les Roquetes, subsectors I, II i III

*

-

Pol. ind. les Roquetes, subsectors IV i V

*

-

Sector la Plana

*

-

Sector Marquès

*

-

Torrent de Santa Magdalena

*

-

Eixample nord

*

-

Àrea d'activitat econòmica

Àrea mixta

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament territorial vigent i d’INSTITITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA, Nomenclàtor estadístic d'entitats de
població de Catalunya a data 1r de gener de 2015, versió per a Catalunya del Nomenclàtor de l'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

5.8.2.
5.8.2. Estratègia general
Per al tractament, a l’escala territorial pròpia del Pla, de les àrees per a activitat econòmica i altres estructures urbanes,
l’Equip redactor del Pla ha dissenyat un procés que s’inicia amb la caracterització de cadascuna d’aquestes, continua per
esbrinar-ne la vocació i, finalitza amb l’assenyalament de l’estratègia o estratègies més adequades entre les tipologies que
ha establert amb aquesta finalitat.
Això s’ha palesat a l’apartat 5.6. del present capítol d’aquesta Memòria, en el qual ja s’ha donat coneixement de
l’encàrrec d’un treball amb aquest objectiu a un equip encapçalat per tres prestigiosos investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya a partir d’una metodologia pròpia novedosa.

5.8.3. Estratègies individualitzades
A continuació, es detallen les diferents estratègies de possible aplicació i el significat de cadascuna.
Identificació de localitzacions d’excel·lència
d’excel·lència
L’anàlisi topològica del treball suara esmentat pot posar en evidència localitzacions que, a hores d’ara, no contenen cap
àrea per a activitat econòmica, però que reuneixen unes condicions d’excel·lència per a l’eventual establiment de noves
àrees d’aquesta mena.
En aquest cas, se’n preveu la inclusió en el sòl de protecció territorial amb potencial interès estratègic per tal que cap iniciativa amb una altra finalitat que pot ubicar-se en un altre lloc impedeixi el malbaratament d’una localització tan singular
i contribueixi a la banalització del territori.
Extensió
Aquesta estratègia és aplicable a àrees per a activitat econòmica amb unes ubicació i característiques d’excel·lència, i disponibilitat de sòl adequat en contigüitat, on, en cas necessari, té més sentit el creixement de l’àrea en qüestió que la implantació d’una nova inconnexa en una altra localització amb condicions no tan desitjables.
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Reequipament
Aquesta estratègia és aplicable en cas que els equipaments existents a l’àrea per a activitat econòmica siguin obsolets i/o
no responguin a les necessitats actuals, cosa per la qual en cal el reciclatge de les instal·lacions o el sòl que ocupen per
destinar-los a usos més adequats, com ara –sobre tot a les àrees per a activitat econòmica de dimensió suficient– centres
per a la formació contínua del capital humà de l’àrea, o locals per a reunions i/o convencions, especialment útils en el cas
de formar part d’algun cluster, hotels i altres.
Reestructuració
Aquesta estratègia consisteix en la modificació de l’estructura, la configuració dels espais i les xarxes, i la relació entre
peces diferents que han quedat obsoletes o incompletes i requereixen actuacions que en millorin la funcionalitat. Les noves tecnologies, les formes de producció actuals, els nous reptes ambientals sovint impliquen una adaptació de la morfologia interna de les àrees per a activitat econòmica.
Transformació
L’estratègia de transformació és aplicable quan els canvis socials, econòmics, ambientals i tecnològics obliguen a modificacions de la morfologia, els usos i l’arquitectura que hi són presents, i a l’adequació de les dimensions socials, econòmiques
i culturals.
En un context com el descrit, aquesta estratègia va encaminada a la millora de la mobilitat mitjançant el desenvolupament i l’accés al transport públic, i l’optimització dels espais més dotats per a l’ús més adequat, en definitiva, a construir
unes àrees per a activitat econòmica més resilients, sostenibles i amables que superin l’escala estricta de l’assentament o
del municipi per enquadrar-se dins un àmbit supramunicipal.
Consolidació
Aquesta estratègia és aplicable a teixits ben estructurats i dotats en els quals no és necessari intervenir més enllà de les
millores puntuals no estructurals que es puguin anar plantejant.
Específica
En l’eventualitat que alguna àrea per a activitat econòmica presenti característiques i/o problemàtiques molt singulars, cal
dissenyar solucions concretes a la mida de la situació mitjançant l’establiment d’una estratègia específica per a cada cas.
Restitució al sistema territorial d’espais oberts
Aquesta estratègia es pot plantejar en àrees per a activitat econòmica o parts d’aquestes que no tenen viabilitat i/o no són
sostenibles ni ambientalment ni social perquè es troben en una o més de les circumstàncies següents:
–

Àrees per a activitat econòmica o parts d’aquestes que encara no han estat desenvolupades per no disposar del
planejament derivat o el projecte de reparcel·lació corresponents aprovats.

–

Àrees per a activitat econòmica o parts d’aquestes amb un nivell de consolidació baix, generalment acompanyat de
processos de degradació elevada.

–

Àrees per a activitat econòmica o parts d’aquestes, sovint allunyades o molt allunyades dels nuclis i de les xarxes
bàsiques d’infraestructures de mobilitat i transport, el sòl de les quals es troba afectat per alguna limitació al
desenvolupament.

Si el cas ho justifica, el Pla pot proposar la restitució total o parcial d’aquests sòls al sistema territorial d’espais oberts, que
pot ser immediata o diferida a 75 anys, durant els quals els titulars poden mantenir-ne l’activitat, llegar i transmetre les
propietats que hi posseeixin.
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5.9. Equipaments
5.9.1. Emmarcament
Les definicions d’equipament són variades, però totes tenen un criteri comú: un equipament dóna servei a la població.
També, els equipaments mateixos són variats. Poden ser espais coberts o a l’aire lliure, però sempre específics, adequats al
tipus de prestació i servei que donen a la població. Els tipus d’equipaments són igualment diversos, des dels més bàsics,
com la sanitat i l’educació, fins a altres més especialitzats, com els culturals.
Per al tractament dels equipaments, es parteix de les dades corresponents a 2013 de la Base de dades d’equipaments de
Catalunya, que es troba dins el Catàleg de dades GENCAT, el qual està gestionat pel Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència.
Els equipaments triats per a l’anàlisi i la posterior formulació d’estratègies, són els fonamentals per donar qualitat de vida
a la població i que, alhora, poden ser atractors d’ususaris d’altres muncipis diferents d’aquell en què estan situats, per això
es parla d’equipaments conferidors de centralitat.
Quan, en endavant, es faci referència a equipaments, s’ha d’entendre que es tracta d’aquests darrers, que corresponen a
les 16 tipologies específiques següents, agrupades pels 4 grans tipus generals per raó de la matèria i el departament o organisme de la Generalitat competent:
–

Salut
▪ Centre d’assistència primària (CAP)
▪ Hospital
▪ Centre de salut mental

–

Ensenyament
▪ Universitat
▪ Centre de Formació professional de grau superior
▪ Centre de Formació professional de grau mig
▪ Centre de Batxillerat
▪ Escola oficial d’idiomes
▪ Conservatori de música

–

Cultura
▪ Museu
▪ Arxiu
▪ Biblioteca
▪ Teatre

–

Esport
▪ Piscina coberta
▪ Pavelló esportiu
▪ Pista d'atletisme

L’escala inicial d’anàlisi ha estat la municipal i, en fases posteriors i a partir dels resultats obtinguts, la supramunicipal.

5.9.2. Distribució per municipis
L’àmbit del Penedès, integrat per 72 municipis, disposa de 367 equipaments per servir una població de 464.285 habitants, cosa que representa una mitjana de 5,09 equipaments per municipi i una ràtio de 0,79 equipaments per cada 1.000
habitants.
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El repartiment dels equipaments per municipis és heterogeni i depèn de factors com ara el nombre d’habitants, la posició
en el territori –que li confereix una major o menor accessibilitat–, les característiques econòmiques i el grau de nodalitat
del municipi.
Els 12 municipis penedesencs de més de 10.000 habitants concentren 243 equipaments, un 66% del total, i 328.843 persones, un 71% de la població de l’àmbit, mentre que els 60 municipis restants, que tenen menys de 10.000 habitants
cadascun, agrupen 124 equipaments, un 34% del total, i 135.442 persones, que són un 29% de la població penedesenca.
Al primer grup de municipis, predomina el percentatge de població sobre el dels equipaments, mentre que, al segon
grup, és a l’inversa, amb predomini de la proporció d’equipaments sobre la de població, és a dir, que els municipis més
petits estan quantitativament més ben dotats que els més grans i que els equipaments estan ubicats no tant d’acord amb el
nombre d’habitants del municipis, sinó més aviat per aconseguir una major cobertura territorial de proximitat.
El mapa Equipaments. Distribució per municipis segons el nombre mostra la concentració d’equipaments en alguns municipis. Així, el major nombre d’equipaments existent en un sol municipi correspon als 44 ubicats a Vilanova i la Geltrú,
seguits dels 40 localitzats a Igualada, els 36 localitzats a Vilafranca del Penedès i els 34 del Vendrell, és a dir que les capitals de comarca agrupen el nombre d’equipaments més elevat.

MAPA.

Equipaments.
Distribució per municipis
segons el nombre

Nombre d’equipaments
De 40 a 44
De 30 a 39
De 10 a 19
De 4 a 9
D’1 a 3
Sense cap equipament
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de
GENERALITAT DE CATALUNYA, Base
de dades d’equipaments de Catalunya,
2013.
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Equipaments. Distribució per municipis i tipologia, 2013

Tipus d'equipament

Nombre de
municipis que
en disposen

Salut
Centre d’assistència primària (CAP)
Hospital
Centre de salut mental

64
5
5

Ensenyament
Universitat
Centre de Formació professional de grau superior
Centre de Formació professional de grau mig
Centre de Batxillerat
Escola oficial d’idiomes
Conservatori de música

4
8
11
20
4
2

Cultura
Museu
Arxiu
Biblioteca
Teatre

20
12
23
13

Esport
Piscina coberta
Pavelló esportiu
Pista d'atletisme

12
28
4

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades d’equipaments de Catalunya, 2013.

A l’extrem contrari, es troben 7 municipis, un 10% del total, que no disposen de cap equipament de les tipologies considerades. Són els següents: les Cabanyes, i Font-rubí, a l’Alt Penedès, i Argençola, Bellprat, Montmaneu, Rubió i Santa
Maria de Miralles, a l’Anoia penedesenca.
La taula Equipaments. Distribució per municipis i tipologia, 2013 fa palès el nombre de municipis que disposen de cada
tipus d’equipaments, mentre que el mapa Equipaments. Distribució per municipis i tipologia, 2013. Detall en recull la
permenorització municipi a municipi.
Així, les tipologies més repartides pel territori són les vinculades amb la salut, en concret, els centres d’atenció primària
(CAP), ja que un 89% dels municipis en tenen un com a mínim.
En segon lloc, es troben els pavellons esportius, dels quals disposen un 39% dels municipis.
Propera és la proporció de municipis que disposen de biblioteca, un 32%, seguida d’un 28% dels municipis amb centre
de Batxillerat.
Les tipologies més concentrades en pocs municipis són els hospitals i les universitats, atesa la condició d’equipaments especialitzats i d’àmbit supramunicipal.
Respecte del nombre total d’equipaments de l’àmbit, els culturals (museu, arxiu, biblioteca i teatre) són els més abundants: 114, que representen un 31% dels equipaments.
Els vinculats amb la salut (centres d’assistència primària, hospitals i centres de salut mental) es troben en segon lloc, amb
un 25% del total, 92 equipaments en valor absolut.
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Equipaments. Distribució per municipis i tipologia, 2013. Detall

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades d’equipaments de Catalunya, 2013.
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La branca de l’ensenyament és on s’han estudiat més tipologies específiques
d’equipaments (universitats, centres de Formació professional de grau superior i
de grau mig, centres de Batxillerat, escoles oficials d’idiomes i conservatoris de
música), i, en total, representa un 24%.
Els equipaments per a activitats esportives (piscina coberta, pavelló esportiu i
pistes d’atletisme), en són 72 i representen un 20% del global.
Els equipaments culturals solen concentrar-se als municipis amb més nombre
d’habitants i, sovint, són impulsats pels ajuntaments, però aquest impuls sol ser
major quan la ubicació és a municipis petits.

Equipaments de salut
Centre d’assistència primària
Hospital
Centre de salut mental
Equipaments d’ensenyament

En el cas dels equipaments vinculats amb la salut, els centres d’atenció primària hi
predominen, amb un 87% i la majoria de municipis en disposen, essent el nombre d’habitants del municipi el que determina quants CAPs ha de tenir. Els municipis petits solen disposar d’un consultori mèdic que presta servei uns determinats
dies a la setmana. Per altra banda, els hospitals i els centres de salut mental estan
ubicats a les ciutats grans, ja que, per la pròpia especialització, han de donar servei a un major nombre de població, uan part de la qual es desplaça des de municipis més o menys propers.

Universitat
Centre de Formació professional de grau superior
Centre de Formació professional de grau mig
Centre de Batxillerat
Escola oficial d’idiomes
Conservatori de música
Equipaments culturals
Museu
Arxiu
Biblioteca
Teatre
Equipaments esportius
Piscina coberta
Pavelló esportiu
Pista d’atletisme
Informació cartogràfica de base

Els equipaments de l’àmbit de l’ensenyament més abundant són els centres de
Batxillerat, amb un 48%, i estan ubicats a les ciutats amb més població.
Quant als equipaments esportius, la tipologia més abundant és la dels pavellons
esportius, que representen un 68% dels equipaments dedicats a l’esport.
D’una altra banda, la lectura global d’aquest mapa visualitza unes àrees geogràfiques on no hi ha equipaments o bé n’hi ha un, que sol coincidir amb el el centre
d’atenció primària. Aquestes àrees estan situades als extrems de l’àmbit, en especial els contigus a les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i
la Segarra. Els municipis que engloben tenen característiques rurals, amb una economia bàsicament agrícola i poc nombre d’habitants, i són els més allunyats de les
capitals comarcals.
Tal com ja s’ha dit, entre aquests municipis n’hi ha 7 que no tenen cap equipament de les tipologies escollides, entre els quals, el que té un nombre menor
d’habitants és Bellprat, amb 74 persones. Alguns d’aquests municipis estan integrats per diverses entitats, nuclis o zones residencials, algunes de les quals, urbanitzacions. Bona part d’aquests teixits estan allunyats entre si, cosa que dificulta la
ubicació d’equipaments i els residents habituals, un total de 3.127, s’han de desplaçar a altres municipis més o menys propers en recerca de la tipologia
d’equipament que els sigui necessària.

Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

Per una altra banda, al darrer mapa referit, destaca un seguit de municipis contigus entre si on s’ubiquen un nombre important d’equipaments de tipologia diversa i que es poden agrupar en 4 àrees.

5.9.3.
5.9.3. Àrees de concentració d’equipaments (ACE)
A les 4 àrees suara esmentades, a les quals se les anomena àrees de concentració
d’equipaments –ACE, en acrònim– i se les identifica pel nom del municipi o municipis de cadascuna amb més equipaments localitzats, els municipis que les integren
concentren un nombre més elevat d’equipaments (el municipi amb menys, en
disposa de sis) que els municipis limítrofs, bona part dels quals tenen característiques més rurals.
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Equipaments. Distribució per àrees de concentració d’equipaments (ACE) i tipologia, 2013.

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades d’equipaments de Catalunya, 2013.
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La totalitat de la façana marítima de l’àmbit queda englobada dins una única
ACE, la de Vilanova i la Geltrú - el Vendrell, una important àrea de centralitat
de caràcter industrial i turístic, que és la que concentra més equipaments, un
total de 140 repartits entre els 7 municipis que la componen.

Detall

Àrees de concentració
d’equipaments (ACE)

A l’entorn d’Igualada, es configura una segona ACE integrada pels 4 municipis
que conformen aquesta conurbació.

ACE de Vilanova
i la Geltrú - el Vendrell
ACE d’Igualada
ACE de Vilafranca
del Penedès

TAULA.

Àrees de concentració d’equipaments (ACE). Nombre de
municipis i d’equipaments, 2013

ACE de Sant Sadurní d’Anoia
Municipis que no formen part d’àrees
de concentració d’equipaments
Municipis sense equipaments

Àmbit

Nombre de
municipis

Nombre
d’equipaments

ACE de Vilanova i la Geltrú - el Vendrell

7

140

ACE d’Igualada

4

57

ACE de Vilafranca del Penedès

3

52

ACE de Sant Sadurní d’Anoia

2

21

16

270

Altres municipis
Equipaments de salut
Centre d’assistència primària
Hospital
Centre de salut mental
Equipaments d’ensenyament

Total d’ACE

Universitat
Centre de Formació professional de grau superior

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades
d’equipaments de Catalunya, 2013.

Centre de Formació professional de grau mig
Centre de Batxillerat
Escola oficial d’idiomes
Conservatori de música
Equipaments culturals

Entre les dues anteriors, es dibuixa una altra ACE, formada per Vilafranca del
Penedès i dos municipis de l’entorn immediat. Vilafranca és un centre de servis
com a capital de la comarca de l’Alt Penedès, dada relacionada amb la bona
cobertura d’equipaments a la població, amb una ràtio de 0’99 equipaments per
cada 1.000 habitants.

Museu
Arxiu
Biblioteca
Teatre
Equipaments esportius
Piscina coberta
Pavelló esportiu
Pista d’atletisme
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

La quarta ACE és la de Sant Sadurní d’Anoia, la de menor dimensió quant a extensió i població i, també, la que compta amb un menor nombre d’equipaments
localitzats: 21. La taula Àrees de concentració d’equipaments (ACE). Nombre de
municipis i d’equipaments, 2013 mostra les característiques d’aquestes àrees.
Les quatre àrees de concentració d’equipaments referides agrupen un total de
270 equipaments, que representen un 74% del total i estan concentrats en un
22% dels municipis, on resideix un 75% de la població de l’àmbit. En general,
a dins de cada ACE, els municipis amb una proporció d’equipaments més elevada també són els de major nombre de població.
El mapa Equipaments. Distribució per àrees de concentració d’equipaments
(ACE) i tipologia, 2013. Detall permenoritza la dotació d’equipaments existent a
cada ACE per tipologies. Una lectura general d’aquest visualitza que totes les
àrees disposen de la majoria d’equipaments estudiats. L’excepció és l’equipament
hospitalari, dons l’ACE de Sant Sadurní d’Anoia no en té cap i el mateix passa
amb l’equipament universitari, del qual tampoc en disposen ni l’ACE referidani
la de Vilafranca del Penedès.
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GRÀFIC.

Àrees de concentració d’equipaments (ACE). Relació entre el percentatge d’equipaments i
el de població

% dels equipaments de l’ACE sobre el total
% de la població de l’ACE sobre el total

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades d’equipaments de Catalunya, 2013 i INSTITUT
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró d’habitants, 2015.

GRÀFIC.

Àrees de concentració d’equipaments (ACE). Ràtio del nombre d’equipaments per cada
1.000 habitants

Font: Elaboració pròpia a partir de GENERALITAT DE CATALUNYA, Base de dades d’equipaments de Catalunya, 2013 i INSTITUT
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Padró d’habitants, 2015.
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La relació entre les proporcions d’equipaments i de població a cada àrea, que es mostra al gràfic Àrees de concentració
d’equipaments. Relació entre el percentatge d’equipaments i el de població, indica un cert predomini de les proporcions
d’equipaments sobre les de població a tres de les Àrees de concentració. L’excepció és la de Vilanova i la Geltrú - el Vendrell.
D’una altra banda, el gràfic Àrees de concentració d’equipaments. Ràtio del nombre d’equipaments per cada 1.000 habitants indica si la relació entre nombre d’equipaments i la població és equilibrada, on la ràtio 1 representaria l’equilibri
perfecte. La ràtio del conjunt configurat pel total de les àrees de concentració d’equipaments és de 0’77 equipaments per
cada 1.000 habitants.
De manera individualitzada, l’única amb una ràtio superior a 1 és la de Sant Sadurní d’Anoia, amb 1’05 equipaments per
cada 1.000 habitants.
A l’extrem contrari, es troba la de Vilanova i la Geltrú - el Vendrell amb 0’66 equipaments per cada 1.000 habitants, per
sota de la mitjana, cosa que podria indicar que aquesta seria l’ACE amb una menor atracció de població de municipis
exteriors a l’àrea en recerca d’equipaments.
La ràtio de l’ACE de Vilafranca del Penedès és propera a 1, exactament, de 0’99 equipaments per 1.000 habitants. Aquest
valor indicaria un bon equilibri entre equipaments i població resident i, en la mateixa línia, se situaria l’ACE d’Igualada,
amb una ràtio de 0’86 equipaments per cada 1.000 habitants.

5.9.4.
5.9.4. Àrees de concentració d’equipaments (ACE)
ACE) versus àrees bàsiques territorials (ABT)
El Pla territorial general de Catalunya defineix el que anomena àrees bàsiques territorials –ABT, en acrònim– amb
l’objectiu d’establir l’àmbit territorial funcional mínim per poder oferir un llindar de població, també mínim, perquè hi
pugui haver el nivell més senzill de tipus d’equipament d’un sector qualsevol. Aquestes àrees, que no tenen estructura
administrativa pròpia, són de referència indicativa per als plans territorials sectorials, que les han de recollir, però en poden ajustar la delimitació o agrupar-les,
El mapa Àrees de concentració d’equipaments (ACE) versus àrees bàsiques territorials (ABT) compara unes i altres, i es pot
comprovar que els municipis que conformen les àrees de concentració d’equipaments (ACE) no sempre coincideixen amb
els que formen part de les 19 àrees bàsiques territorials (ABT) de l’àmbit.
Algunes de les ABT queden incloses totalment dins d’una de les ACE, com és el cas de l’ACE de Vilanova i la Geltrú - el
Vendrell, que inclou totalment 4 ABT: la de Vilanova i la Geltrú, la de Cubelles, la de Calafell i la de Sitges, amb un total
de 90 equipaments, que representen un 64% dels equipaments disponibles a l’ACE, per servir 144.512 habitants, el que
correspon a un 69% del total de la població de l’ACE (210.736 habitants). Per tant, propo del 65% dels equipaments i
gairebé un 70% de la població d’aquesta ACE ho són, alhora, de les 4 ABT incloses. Les altres tres ACE no inclouen la
totalitat dels municipis de cap ABT, però si que en poden incloure algun.
La relació entre el nombre total d’equipaments i de població per a cada ABT, inclosa total o parcialment dins una ACE,
indica que la ràtio global és de 0’76 equipaments per cada 1.000 habitants. Amb valors superiors a aquesta, hi ha les de 7
ABT; en canvi, a 8 ABT, les ràtios són inferiors. Per sobre de la ràtio d’1 equipament per cada 1.000 habitants hi ha 3
ABT.
En el grup de les que superen la ràtio, cal destacar l’ABT de Sant Sadurní d’Anoia, amb 1’08 equipaments per cada 1.000
habitants, i les d’Igualada, també amb 1’08, i l’ABT d’Arboç amb 1’02.
Altres ABT tenen unes ràtios properes a 1, com és el cas de l’ABT del Vendrell, la més elevada dins aquest grup, amb 0’96
equipaments per cada 1.000 habitants, la de Vilafranca del Penedès, amb 0’94, la de Capellades, amb 0’93, i la de Gelida, amb 0’92.
Contràriament, les ABT amb les ràtios més baixes, estan incloses dins l’ACE de Vilanova i la Geltrú - el Vendrell. Aquestes
ABT tenen ràtios inferiors a 0’50 equipaments per cada 1.000 habitants, com és el cas de la de Cubelles, amb una ràtio de
0’42, la Sant Pere de Ribes, amb0’53, i la de Calafell, amb 0’58 equipaments. Un comportament similar el té l’ABT de
Vilanova del Camí, situada a dins a l’ACE d’Igualada, amb una ràtio de 0’45.
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MAPA.

Àrees de
concentració territorial
(ACE) versus àrees
bàsiques territorials (ABT)

Àrees de concentració
d’equipaments (ACE)
ACE de Vilanova
i la Geltrú - el Vendrell
ACE d’Igualada
ACE de Vilafranca
del Penedès
ACE de Sant Sadurní d’Anoia
Municipis que no formen part d’àrees
de concentració d’equipaments
Municipis sense equipaments
Altres municipis
Àrees bàsiques territorials (ABT)
Nom d’ABT
Límit d’ABT
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès
Límit comarcal
Límit municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de
GENERALITAT DE CATALUNYA, Base
de dades d’equipaments de Catalunya,
2013 i Pla territorial general de
Catalunya.

5.9.5.
5.9.5. Estratègia general
D’acord amb l’expressat a l’apartat 5.6. del present capítol d’aquesta Memòria, per al tractament dels equipaments a
l’escala territorial pròpia del Pla mitjançant el procés dissenyat per l’Equip redactor del Pla, es compta amb l’encàrrec
d’un treball amb aquesta finalitat a un equip encapçalat per tres prestigiosos investigadors de la Universitat Politècnica de
Catalunya a partir d’una metodologia pròpia novedosa.
En aquest cas, es parteix de la selecció dels equipaments conferidors de centralitat existents al Penedès, als quals s’han
referit els subapartats immediatament anteriors a aquest, i de la ubicació precisa d’aquests per a la caracterització de cada
equipament mitjançant la comprovació de l’accessibilitat terrestre corresponent.
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5.9.6.
5.9.6. Estratègies per a la prevenció de dèficits
El Pla, a partir dels resultats de la fase de caracterització, preveu l’establiment d’estratègies per a la prevenció de dèficits,
adreçades als departaments o organismes de la Generalitat o d’altres administracions competents en cada tipus
d’equipament.
L`objectiu d’aquestes estratègies és que la cobertura dels equipaments sigui adequada, és a dir, que doni resposta a les
necessitats de la població i que la distribució territorial sigui equilibrada.
Consegüentment, es té present, especialment, la població que resideix a les àrees perifèriques als municipis més dotats
d’equipaments, a nuclis petits o disseminats que hi estan allunyat o a municipis amb molts nuclis de població dispersos pel
propi terme i que, d’acord amb els resultats de la caracteritzcaió basada en l’anàlisi topològica de la fase prèvia, es comprovi que tenen mancances quant a l’accessibilitat als equipaments.
La resposta més immediata a la solució de la prevenció de dèficits en àmbits poc servits i amb baixa accessibilitat als existents en uns altres àmbits és la implantació de nous equipaments.
Tanmateix, això no sempre és possible, perquè el cost econòmic de la dotació d’equipaments és elevat i s’ha de tenir en
compte que cal superar un llindar de població mínim adequat segons el tipus d’equipament.
Per això, l’ús plurimunicipal dels equipaments existents sembla l’estratègia més raonable i generalitzable; pel que fa a
alguns tipus d’equipaments, això ja és així, però, pel que respecta a alguns altres els esportius, sovint, tenen l’ús reservat
als residents al municipi on està ubicat l’equipament.
Així, el Pla proposa que els equipaments es planifiquin i es gestionin de manera que es tingui en compte la realitat territorial i se superi l’àmbit del terme municipal quan sigui necessari per poder servir millor els habitants de l’entorn, encara
que resideixin en municipis diferents.
Per altra part, la gestió i prestació dels serveis que donen els equipaments es poden fer a través de formes associatives
supramunicipals, com ara mancomunitats, consorcis, convenis i altres figures jurídiques.
Aquesta aposta per la supramunicipalitat forma part dels principis rectors del planejament territorial en el marc de la Llei
de territori.
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5.10
5.10.
10. Formulació d’estratègies
d’estratègies per sistemes plurimunicipals d’assentaments
El Pla considera que els sistemes plurimunicipals d’assentaments són l’àmbit idoni per a l’establiment de fórmules de cooperació en les matèries pròpies del desenvolupament territorial.
Aquestes fórmules poden adoptar les figures jurídiques (mancomunitats, convenis, consorcis, cessió de competències als
consells comarcals o altres) que es creguin més adients per a la finalitat concreta corresponent a cada cas.
Per això, en comptes d’assenyalar una estratègia a cada assentament en singular, el Pla proposa formular-ne unes altres de
més gran abast per al conjunt de cada sistema plurimunicipal d’assentaments, d’acord amb la posició i l’estructura
d’aquest; el paper territorial de cada nucli o assimilat; la caracterització, la vocació i l’assenyalament de les estratègies a
les urbanitzacions, àrees d’activitat econòmica i equipaments conferidors de centralitat que resultin del treball de caracterització relacional d’estructures urbanes; i la projecció de futur que el Pla hi preveu.

MAPA.

Sistemes
plurimunicipals
d’assentaments

Unitats territorials
Sistema Conca d’Òdena - Camí Ral
Eix Conca d’Òdena - Camí Ral
Corona de l’Eix
Conca d’Òdena - Camí Ral
Sistema Valls de l’Anoia - Riudebitlles
- Mediona
Eix Valls de l’Anoia
- Riudebitlles - Mediona
Corona de l’Eix Valls de l’Anoia
- Riudebitlles - Mediona
Sistema Prelitoral
Eix Prelitoral
Corona de l’Eix
Prelitoral
Sistema Litoral
Eix Litoral
Corona de l’Eix
Litoral
Informació cartogràfica de base
Límit de l’AFT Penedès

Font: Elaboració pròpia.
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5.11. Directrius per al planejament urbanístic
5.11
5.11.
11.1. Elaboració de plans d’estructura per sistemes plurimunicipals d’assentaments
Atès que el Pla tria els sistemes plurimunicipals d’assentaments per a la formulació d’estratègies, que han de conferir un ús
del territori més racional, eficient i sostenible que fer-ho assentament a assentament o municipi a municipi, és coherent
que els plans urbanístics, i, en particular, els plans d’estructura també s’elaborin prenent els sistemes plurimunicipals
d’assentaments com a unitats idònies d’anàlisi i proposta.
Consegüentment, el Pla propugna que així sigui i que s’explorin les fórmules d’incentivació adients per fer-ho possible,
com ara l’increment del poder de decisió en matèria urbanística als municipis que optin per participar en l’elaboració de
plans d’estructura d’escala supramunicipal que incloguin els termes respectius, en comparació amb els que decideixin redactar-los en solitari, exclusivament per al propi terme municipal.

5.11.
5.11.2. Estab
Establiment
stabliment d’àrees d’activitat econòmica supramunicipals
Encara que, tal com ja s’ha dit, l’aposta del Pla és pel reciclatge dels assentaments existents, de manera que l’extensió sigui
l’excepció i no la norma, la supramunicipalitat és singularment rellevant pel que fa a la creació, quan sigui necessari, de
noves àrees d’activitat econòmica i, si escau, l’extensió i/o potenciació de les existents, especialment si, per raó de la dimensió o la idoneïtat de la ubicació, els efectes transcendeixin l’àmbit del municipi o municipis dels quals formin part els
terrenys.
La iniciativa de desenvolupament de l’àrea, que pot afectar terrenys d’un o de diversos municipis, requereix l’acord, idealment, de tots els municipis compresos dins l’eix del sistema plurimunicipal d’assentaments de què es tracti i dels de la
corona corresponent que hi vulguin participar, acompanyat de l’establiment de fórmules que permetin una distribució
equitativa dels beneficis i càrregues resultants de l’actuació.
No obstant això, es pot admetre que aquells municipis que vulguin tirar endavant l’actuació en terrenys situats al propi
terme, ho facin de manera independent, sempre que el planejament urbanístic corresponent ho permeti i que la proposta
consideri, a títol indicatiu, tant la previsió d’un futur desenvolupament urbanístic en els sòls veïns dels altres municipis,
com que es formuli una ordenació coherent, lògica i autosuficient del sector de planejament, encara que sigui limitat a un
sol municipi.
Tot i que no és l’ideal del Pla, els municipis de l’eix del sistema corresponent que ho estimin oportú poden renunciar a
participar-hi. D’altra banda, els de la corona d’aquest que així ho vulguin poden demanar la incorporació a l’actuació i hi
han de ser admesos. A aquests efectes, tots els municipis del sistema han de ser informats de les iniciatives d’actuacions
d’interès supramunicipal.
Les actuacions d’implantació o extensió d’àrees d’activitat econòmica s’han de concretar en els instruments d’ordenació
urbanística adequats que siguin necessaris.
L’objectiu bàsic d’aquesta forma de cooperació és la consecució d’àrees d’activitat econòmica d’una certa magnitud que
les faci competitives, i redueixi l’ocupació del sòl i la dispersió d’activitat sobre el territori.
Altres conseqüències beneficioses que se’n deriven són les següents:
–

Evitar l’esquitxada d’artefactes i l’atomització dels teixits especialitzats, i, com a conseqüència, la banalització del
territori

–

Disminuir el consum de sòl i de recursos energètics

–

Optimitzar l’ús de les infraestructures de mobilitat i transport

–

Minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic
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–

Aprofi tar les economies d’escala per abaratir els costos de producció i compartir les iniciatives de formació del capital humà

–

Concertar els esforços en la promoció, comercialització i manteniment de cada àrea

–

Potenciar les interdependències i la solidaritat intermunicipal

No obstant això, l’aposta del Pla per l’establiment d’aquestes grans àrees supramunicipals no nega la possibilitat
d’implantació de petits parcs locals d’activitat de proximitat en els nuclis que ho necessitin i encara no en disposin.

5.11.
5.11.3. Establiment d’àrees residencials supramunicipals
Tot l’esmentat a l’apartat imediatament anterior sobre l’establiment d’àrees d’activitat econòmica supramunicipals és
d’aplicació també per a les àrees residencials.
A més, per tal que la construcció d’habitatges amb protecció oficial, a la qual s’han de destinar les cessions d’aprofitament
urbanístic d’ús residencial d’acord amb el que assenyala la normativa vigent aplicable, pugui portar-se a terme en promocions de dimensió adequada, poden posar-se en comú quantitats dineràries resultants de les cessions o de l’alienació
d’aquestes, procedents de diferents municipis i destinar-se a la construcció d’habitatge amb protecció oficial localitzat en
un d’aquests municipis.
Per al desenvolupament de l’actuació, els municipis interessats poden adoptar la fórmula de cooperació més adequada a
les característiques de l’actuació, dins la qual ha de quedar justificada de manera fefaent la destinació efectiva del valor de
les cessions a la provisió d’habitatges amb protecció oficial.
Atesa la dificultat que comporta la implantació d’habitatge protegit a alguns municipis per raó la insuficiència de serveis
tècnics municipals i comarcals, poden establir-se fórmules de cooperació amb la Generalitat de Catalunya mitjançant
l’Institut Català del Sòl per facilitar-ne la necessària gestió.
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