
CONNEXIONS
Quatre vies importants permeten arribar fins al nucli de Castelldefels. L’autopista C32 que s’inicia a Barcelona i va 
fins l’altra capital catalana Tarragona; l’autovia, que desemboca a l’autopista abans d’endinsar-se las túnels del 
Garraf; la nacional II, que s’ha transformat ja en avinguda dins el nucli urbà per la implantació de les vies ràpides; 

i les lines de rodalies de Barcelona. Els trens d’alta velocitat també circulen per aquestes vies però sense aturada.

XOC DE TRAMES
A castelldefels trobem ordenacions de diferents tipus. Al nucli més antic trobem una ordenació tipus eixam-
ple; amb uns carrers projectats de manera ortogonal configurant tot el casc. A mesura que ens apropem 
a muntanya, esdevé la ciutat jardí: carrers serpentejats i cases unifamiliars colonitzen aquesta zona. I final-
ment, l’eixample residencial. Aquest es desenvolupa principalment a la linea de costa. La topografia permet 
una trama ortogonal però amb moltes obertures i espais degut al tipus de construcció existent: edificis aïllats. 

GRA
A Castelldefels predominen les construccions de blocs aïllats o cases unifamiliars. És per aques-
ta raó que aquesta població es caracteritza pel gra petit que s’estén per tota la zona costera i la vall 
del Parc Natural del Garraf. Un gra més compacte es troba al nucli del poble, a l’antic casc urbà.

USOS

ELEMENTS TOPOGRÀFICS
La població de Castelldefels es situa entre uns elements demogràfics de gran embergadura. Per la ban-
da ponent, trobem el Parc Natural del Garraf; per orient, l’extensió de camps de cultiu; i pel sud, la lin-
ia de costa. Això ha fet que la població s’estengués seguint la linea costera fins els massissos del Garraf.

ESPAIS PÚBLICS DE RELACIÓ
El centre urbà de Castelldefels és l’ambit de tota la població on es concentren més usos ter-
ciaris i dotacionals, i per tant, on es genera més moviment popular. Per això, és en aques-
ta zona i convivint amb la topografia, on apareixen més parcs urbans i buits de’edificació. 

Biblioteques
Centres de lleure i cultura
Centres de salut

Escoles infantils
Col·legis
Ensenyança secundària
Ensenyança universitària

Camps esportius
Geriàtrics

Castelldefels va ser en el seu principi, una població for-
mada per una sèrie de masies disperses. Fins el segle 
XX no va tenir una autèntica estructura urbana. Amb el 
creixement económic de la ciutat de Barcelona i la popu-
larització de l’automòbil, Castelldefels es convertí en lloc 
d’estiueig de molts barcelonins a mitjans dels anys 1950. 
En 1957 havia més de 40 urbanitzacions en construcció.

Población   62 250 habitantes
Densidad  4.836,8 hab/km2

Població per grups d’edats

De 0 a 14 anys.........................................10.735 habitants
De 15 a 65 anys.......................................44.430 habitants
De 66 a 84 anys ........................................6.257 habitants
+ de 85 anys ................................................828 habitants

Creixement de la població. Taxa bruta /1.000 habitants

Taxa bruta de natalitat................................................12,74
Taxa bruta de mortalitat...............................................5,80 
Creixement natural.......................................................6,94
Creixement  migratori.................................................-1,50
Creixement total............... ...........................................5,44

Habitatges familiars. Per tipus. 2001

Principals .................................................................16.585  
Secundaris ................................................................5.640
Vacants .....................................................................2.966 
 Altres ............................................................................692 
 Total .........................................................................25.891

Sectors econòmics

Superfície agrària. Hectàrees. 1999
Terres llaurades.....................................................24

Caps de bestiar. 1999
Porcins..................................................................27

Construcció d’habitatges. 2010
Habitatges iniciats de protecció oficial...............160
Habitatges iniciats.................................................31

Equipaments turístics. 2010
Hotels....................................................................24
Places d’hotels..................................................1874
Càmpings................................................................1
Places de càmping...........................................1517
Turisme rural............................................................0

Cultura i esports

Biblioteques
Pública......................................................................1
Privada......................................................................2

Espais esportius
Pavellons..................................................................3
Pistes poliesportives..............................................32
Camps poliesportius................................................6
Sales esportives.....................................................51
Piscines cobertes....................................................6
Pistes d’atletisme....................................................0
Altres equipaments.............................................398

Castelldefels està situat a la provincia de Barcelona i és la última població en direcció Sud de la co-
marca del Baix LLobregat, entre el delta del riu que porta aquest nom i el Massís del Garraf. Limita 
d’Est a Oest amb la linia de la costa, d’uns 5 Km. de longitut, amb el mar Mediterrani, i de Nord a 
Oest amb els primers relleus del Garraf. Els límits administratius coincideixen al Nord i a l’Est amb la 
població de Gavá, i a l’Oest amb la de Sitges. 

Castelldefels és municipi perifèric de Barcelona i se comunica amb la gran ciudad per carretera 
mitjançant la comarcal C-245, la C-31 (Autovia de Castelldefels) i la C-32 (Autopista lliure de peatje 
des de Barcelona fins Castelldefels). Disposa de dues estacions de ferrocarril: una al Centre Urbà 
(Castelldefels Poble), i altre a la Platja (Castelldefels Platja o Apeadero de Castelldefels). Totes dues 
formen part de la mateixa linia de ferrocarril Barcelona-Villanova i la Geltrú. Disposa també d’una linia 
d’autobús per carretera fins Barcelona Ciutat, que juntament a l’Aeroport Internacional del Prat de 
Llobregat, a 7 Kms por la C-31, completan les comunicacions amb la ciutat.

L’ extensió del termini municipal de Castelldefels abarca les 1.274 hectàrees, de les quals més de la 
meitat están urbanitzades; i altres 427 es dediquen a sòl urbà residencial, el que representa el 34% 
del total.

Castelldefels va ser en principi, una població formada per una sèrie de masíes disperses. Fins el segle 
XX no va tenir una autèntica estructura urbana. Amb el desenvolupament econòmic de la ciutat de 
Barcelona i la popularització de l’automòbil, Casteldefels es convertí en lloc d’estiueig  de molts bar-
celonins a mitjans dels anys 1950. En 1957 havia més de 40 urbanitzacions en construcció.
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SITUACIÓ
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