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RESUM 
 
 
L’objectiu del treball és proposar uns nous límits sostenibles i permeables als fluxos d’informació, 
matèria i energia pels termes municipals de Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Aquestes 
delimitacions sostenibles no tenen perquè derivar en tres termes municipals novament, doncs pot ser que 
una altre opció sigui la més eficient (com per exemple, un sol terme o la divisió d’aquest territori en més 
de tres límits de gestió sostenible). També serà igualment important definir quins ens són els encarregats 
de cada servei i si aquests seran diferents per cada terme municipal o el compartiran en un de sol.  
 
Per dur a terme el treball s’ha fet una extensa recerca del municipis a analitzar; dades ens els POUM’s, 
en el consell comarcal del Garraf, en la Diputació de Barcelona, en el registre de planejament urbanístic 
de Catalunya, etc. a fi de concretar els fluxos d’informació, matèria i energia, i entendre com es 
relacionen entre ells; com també diverses lectures que han ajudat en la metodologia del treball, en la 
comprensió del territori i de la ciutat des d’un punt de vista d’ecosistema, per a poder entendre les 
necessitats de la ciutat i el medi circumdant i proposar uns límits administratius o regió administrativa 
adequada. A continuació s’han dut a terme la realització de plànols dels fluxos globals del Garraf i la 
seva explicació. Després de les diferents explicacions de com s’hauria de desenvolupar la ciutat 
s’analitzen els fluxos dels tres termes estudiats posant en pràctica aquestes explicacions.  
 
Els resultats obtinguts en aquests anàlisi de fluxos posen en dubte els límits administratius actual i 
mostren les seves carències en temes de sostenibilitat. Un cop arribat a aquest resultat s’arriba a la 
conclusió que la gestió i administració de la zona no és eficient i es proposen una sèrie d’accions per 
reduir la seva petja ecològica.  
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Figura 1.1: Divisió de Catalunya en 22 vegueries i sots-vegueries 

Figura 1.2: Divisió de Catalunya en 12 Corregiments i un districte 

Figura 1.3: Divisió de Catalunya en quatre províncies 

PREFACI 
 
Els límits administratius actuals són els mateixos que el 1936 van ser proposats en un estudi de la divisió 
territorial de Catalunya. La societat actual ha canviat molt des del 1936 i de fet evoluciona constantment, 
en canvi trobem que els límits administratius són poc propensos a la modificació i quan es duen a terme 
són variacions molt petites a excepció de casos extraordinaris. Afegit a això s’ha de tenir en compte que 
degut a la gran tradició i fort sentiment dels habitants en pertanyé a una comarca en especial, les 
modificacions que els límits administratius han petit des de la primera divisió documentada són escasses. 
Aquestes divisions normalment eren incentivades per afavorir la recaptació dels dirigents de cada zona o 
tingudes en compte per criteris de propietat.  
Avui en dia i amb la gran evolució que ha petit la societat en els últims anys s’hauria de veure si aquets 
límits no han quedat obsolets, o s’hi s’haurien de plantejar des d’un altre punt de vista. 
Els límits que es volen posar en crisis, com ja s’ha dit van ser establerts fa molt de temps i han sofert 
diverses variacions fins avui en dia 
La primera divisió de Catalunya, amb territoris ben delimitats consta de l’any 1304 on és dividia en 22 
vegueries i sots-vegueries. Les vegueries eren zones que es trobaven sota la jurisdicció dels veguers i les 
seves divisions corresponien a criteris funcionals com a recaptacions, i no a criteris geogràfics, resultant 
poc eficients i dificultant la relació entre territoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes delimitacions duren fins l’any 1714, degut als esdeveniments que succeeixen l’11 de setembre, 
amb els quals Felip V imposa a Catalunya un model polític i administratiu diferents dels vigents fins 
aleshores. Al 1716 s’aplica el Decret de Nova Planta i Catalunya passa a dividir-se en 12 Corregiments i 
un districte (Val d’Aran). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principis del segle XIX el reformisme borbònic introdueix alguns canvis en l’organització del territori 
de tota la península per aconseguir més homogeneïtat. Des de 1812 fins el 1833 es proposen diverses 
divisions provincials que es succeeixen entre elles degut a la inestabilitat en el poder. 
No és fins la mort de Ferran VII al 1833 que la proposta del ministre de governació Javier de Burgos, 
duta a terme com encàrrec de Maria Cristina, es manté gairebé intacta fins els nostres dies. Aquesta 
proposa divideix tot Espanya en diverses províncies, primerament amb un caràcter molt centralitzador, 
però degut a la forta idea de les demarcacions històriques que tenen els habitants, el resultat final té una 
gran similitud amb les antigues demarcacions dels regnes peninsulars. Així Catalunya queda dividida en 
quatre províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
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Figura 1.4: Divisió de Catalunya en 38 comarques i 9 vegueries  

 

Figura 1.5: Divisió de Catalunya en 41 comarques 

Durant la república del 1931 la generalitat va crear un gabinet d’Estudi de la Divisió Territorial de 
Catalunya. La idea de vegueria encara perdurava en la ment de molts catalans, i després d’una important 
enquesta per tots els ajuntaments, consultant a quina comarca creien pertànyer i tenint en compte 
conceptes administratius es proposa  un projecte que divideix Catalunya en 38 comarques i 9 vegueries. 
Aquesta divisió no es va implantar fins el 1936 i al 1939 es va abolir degut a la dictadura de Franco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 1975 amb la mort de Franco i el retorn a la democràcia sorgeixen diverses propostes per millorar 
l’organització territorial de Catalunya. Però no és fins el 4 d’Abril de 1987 amb el Decret Llei que es 
posa en funcionament la Divisió Comarcal que organitza el territori català en municipis i comarques. 
Aquesta divisió és la que ja existia al 1936 amb uns lleus retocs i la creació de 3 noves comarques (Pla 
D’Urgell, Pla de l’Estany i l’Alta Ribagorça).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’any 2000 es proposa la recuperació de les vegueries. S’elabora un informe que justifica el canvi 
elegant la simplificació de les estructures administratives, l’atenció a les diverses situacions territorials, 
el respecta a l’autonomia local, etc. Aquesta proposta va ser denegada. 
 
Explicat això entenem que els límits actuals estan molt influenciats pels històrics, alguns d’ells de 
caràcter funcional, altres per temes de propietat de terres i també per conceptes geogràfics (sobretot els 
límits provincials). Els límits a estudiar en el treball son municipals, límits que en la gran majoria de 
casos no son per raons geogràfiques, sinó més aviat per temes de propietat o per raons històriques. Fet 
que segurament ens portarà a trobar moltes incongruències.  
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Figure 2.1 Garraf county 

1 INTRODUCCIÓ 
 
 
Amb aquest projecte es pretén analitzar la influència dels límits administratius a la gestió dels serveis 
necessaris per a poder desenvolupar l’activitat rutinària a una ciutat. Es vol aconseguir determinar si el 
reajustament dels límits podria provocar una millora en la gestió dels servei de matèria, informació i 
energia,  tant a nivell econòmic eliminant duplicitat de serveis, com a nivell medio-ambiental.  
 
Per poder analitzar el territori amb una escala que permetis fer un estudi detallat de la relació entre els 
termes municipals i els seus serveis, es va determinar dividir la comarca en dos treballs diferents. Aquest 
estudia els termes municipals de Canyelles, Olivella i Sitges, i el projecte bessó, realitzat per Josep 
Mateu, estudia els termes municipals de Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de ribes. Els dos 
treballs es realitzen per separat però amb la mateixa metodologia i els mateixos objectius, no es pot 
concebre un sense l’altre perquè el que es pretén en global es fer un anàlisi de la comarca, per posar en 
crítica els límits administratius dels termes municipals. 
 
Per poder fer un anàlisi detallat i estructurat primerament es planteja la funció de les fronteres. És fa un 
anàlisi de la repercussió que tenen a nivell local i comarcal, s’intenta determinar per a quina raó es van 
configurar com ara estan concebudes. S’analitzarà la gestió de cada ajuntament per separat i també en 
conjunt, estudiant les mancomunitats que s’han creat per pal·liar alguna necessitat en concret.  
 
Un cop determinada la funció d’aquest límits s’ha de determinar si la gestió que en deriva és sostenible o 
no. S’han d’estudiar els fluxos de matèria, energia i informació per poder determinar els inputs i els 
outputs que es generen i la repercussió que tenen aquest en el medi ambient i en el desenvolupament de 
la societat urbana.  
 
Analitzats els fluxos i havent obtingut unes conclusions de l’estat actual de la gestió, aprofitant les 
teories aplicades i l’anàlisi de fluxos s’hauria d’examinar si realment existeixen uns límits sostenibles. 
S’hauran de fer consideracions sobre possibles propostes de millora dels fluxos estudiats i veure si el 
reajustament dels límits actuals pot contribuir a obtenir una ordenació territorial més respectuosa amb el 
medi ambient. 
 
Determinat si son possibles un límits sostenibles s’hauran de desenvolupar indicadors per poder analitzar 
els recorreguts i la morfologia dels nous límits. Probablement el més necessari per a determinar un límits 
sostenibles seria canviar el concepte actual, per un de nou que es proposarà. 

2 El Garraf 
 
2.1. The county 
 
Garraf is the second smallest region in Catalonia with an area of 185.28 kilometers²; it is located at the 
southern end of the coastal range and is one of the counties that comprise the region of Penedès. Garraf 
belongs to the metropolitan area of Barcelona and consists of the following towns: Canyelles, Cubelles, 
Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges and Vilanova i la Geltrú. 
 
To the East the region is bounded by the Baix Llobregat, to the North and Northwest by the Alt Penedès 
and to the West part of Cubelles, it borders the Baix Penedès. To the South Garraf is bathed by the 
Mediterranean Sea, forming an open coast of about 26 kilometers. 
 
The massif of Garraf predominates in much of the region, making the territory being mountainous 
limestone, but also there are some valleys, and it is in these valleys where you can find the largest 
population centres:  Cubelles and Vilanova i la Geltrú on the on hand, Sitges and Sant Pere de Ribes on 
the other. Despite being a little flat region, one should bear in mind that the farthest point from the coast 
is 12 kilometers apart and that the maximum height of its mountains is 500 meters. 
 
The Garraf relief could be defined as a plain open to the sea and surrounded by mountains. These 
mountains, as it has already been said, do not exceed 500 m heigh and the altitude of the rest of the 
territory does not exceed 100 m  
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The Massif is dominated by some rocky areas without soil. Due to the calcareous rocks deep chasms, 
caves and sinkholes are formed that mainly characterize the landscape. Where vegetation grows we can 
find shrubs and herbs; and even if there could be some  wooded formations, mainly of holm oaks and 
maquis, the large number of fires that constantly devastate the area do not favour this factor. In the 
middle of the Massif we can also find some areas where Oaks grow, which proves that the climate is not 
as dry as it may appear. 
 
The Garraf coast, covering almost 26 km, has several features. From the eastern border, close to 
Castelldefels up to Sitges it is a coastline of cliffs only broken in some points by some small coves; the 
rest of the coast, from Sitges to Cubelles is made of fine sand beaches.  The plain, bathed by the 
Mediterranean Sea, is uniform and regular except between Vilanova i la Geltrú and Sitges. The mountain 
formed by the Garraf massif is mainly made of limestone and dolomite of the Cretaceous period. 
 
El Puig de la Mola (535 m) is the highest point in the county; it is located to the Northeast and it is the 
tallest peak in a mountain formation that starts by the sea, with a height of almost 200 m, and which 
covers the entire space between Sitges and Castelldefels (Baix Llobregat). To the Northwest, the other 
most important point, the Puid de l’Àliga (465m), is to be found. Between Puig de la Mola and Puig de 
l’Àliga the villages of Canyelles and Olivella stand between 200 and 300 m heigh. From the Puig de 
l’Àliga this mountain mass diminishes until it reaches the Penedesenca plain at Calafell (Baix Penedès). 
 
The hydrographic system is scant, with streams and torrents of intermittent character. The Foix is the 
only river that passes through the region and it is much more important to the region of Alt Penedès 
where the large part of its course flows and where you can even find a reservoir. The lack of surface 
water and rivers is compensated by the karstic massif leaks and a fluid groundwater circulation in the 
region that discharges under the sea level. 
 
Garraf has a typical Mediterranean coast climate, with rainfall and thermal differences depending on the 
season of the year. Summers are warm and winters are mild. Atmospheric humidity is quite high due to 
the proximity to the sea. The most frequent winds are Southwest (SW) and South (S), moist winds 
coming from the sea. The massif of Garraf protects the villages of the plain from the Northern winds. 
 
In the 18th century the population in Garraf turned from about 4,500 inhabitants to almost 13,000. This 
was due to an economic expansion during that century that highly favoured immigration. This expansion 
occurred mainly in the coastal villages and it was mostly thanks to fishing, which was the most important 
economic sector in the region. Agriculture had a more secondary role, but during the 19th century 
vineyards proliferated despite the characteristics of the Garraf massif with steep slopes and poor soil. 
Livestock was a supplementary resource, with a vast majority of goats due to the characteristics of the 
mountains. 
 
It is in the 20th century and especially in the fifties when mining and industry settled  in the region. The 
population that in 1900 was 18.905 people turned to 31.440 in 1950 and to 76.915 in 1990. Mining is 
mainly based on the extraction of limestone, and to a  lesser extent, of the silica sediments of sandstone 
for the manufacture of cement and foundry sands. The industry grew from the beginning until the end of 
the century, especially due to the importance of the port of Vilanova i la Geltrú, the proximity of 

Barcelona and the passage of the train at the end of the century. The most important industries are 
textiles, steel and building. Towards the 1970s textiles had a major decline due to mechanization which 
caused a dramatical reduction of staff. Steel is currently the most important branch, especially the 
expertise in the construction of vehicle parts. Building had its heyday with the county development boom 
between 1965 and 1975 and but it is not as important any more. 
 
The service sector started gaining importance recently and has become the main economic sector of the 
Garraf, largely focused on tourism. The proximity to Barcelona and the ease of movement provided by 
new infrastructures, together with the appeal of the Garraf coast and its villages, are the causes that made 
this region become a commuter town and helped tourism turn into the main industry of the region. 
 
2.2 Municipalities 
 
2.2.1 Olivella 
 
Olivella is the less dense municipality in the region. With an area of 38.75 km2 and a 2012 census 
population of 3,678 inhabitants, it has a density of 94.92 hab/km2. This is mainly due to the fact that 
over 55% of the land belongs to the Garraf Natural Park, a protected area where building is banned to 
preserve nature in the coastal line. 
 
The territory of Olivella is a Catalan Coastal Range, in Garraf- Ordal sector. In almost all of the town the 
land is very rugged, with slopes of over 10% in almost all of the town and over 20% in approximately 
75% of the territory. Approximately 25% of the land has slopes over 40%. 
 
The highest points of the town are Les Piques ( 419 m) northeast of the town, Mata- rodona ( 400 m) tot 
the eastern end . The lowest points correspond to the stream of Begues ( 88 m) and Jafre stream( 106 m) . 
 
The municipality belongs to the hydrographic basin of Garraf and is configured by numerous streams 
and tributaries of the Begues stream ( or Riera de Ribes ) and Jafre Stream , which in turn flow to the 
stream of Begues 
 
The potential vegetation of the Garraf is holm oak and palmetto until about 300 meters from the sea level 
and coastal oak at higher altitudes . The vegetation of the town of Olivella is typically Mediterranean 
style, determined by scant rainfall and mostly calcareous soils . The presence and action of man has also 
influenced vegetation specially in recent years . There were several fires in 1986 , 1994 , 2000 and 2010. 
The most important was undoubtedly the one in 1994, which burned ca 1500 ha. In general however, 
vegetation in Garraf recovers well enough, although there have been some qualitative and quantitative 
changes in plant communities, altering the relative individual sorts of some species . 
 
 
2.2.2 Canyelles 
 
The municipality of Canyelles 14.2 km2 , is located to the northwest of  Garraf , on the border with the 
Alt Penedès . It borders to the north with Olèrdola, to the east with Olivella, SE with Sant Pere de Ribes , 
and South with  Vilanova i la geltrú. It has a population of 4,005 inhabitants ( 2008 ) and a population 
density of 281.4 inhabitants/km2 ( IDESCAT , 2009). 
 
According to information concerning the Barcelona Provincial Park Olèrdola, Canyelles is in a major 
depression, the Canyelles depression which is, in general, a small bucket of Cretaceous structural 
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Figure 3.1 Extract corresponding to Olivela from drawing nº1 

Figure 3.2 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº1 

materials, with an average height of 150 m . It is surrounded by several hills such as the hill of San 
Miguel ( 358 m) and the Puig de l’Àliga( 465 m) to the north, or Montgròs ( 358 m) to the southeast. In 
general , the terrain ranges from 100 m above sea level to 465 m  in Puig de l’Àliga. 
 
The predominant geology in mountain areas is the presence of dolomite limestone and calcareous stone 
belonging to the Cretaceous period; the lithology of depressed areas of the municipality, though, presents 
gravel sands, silts and clays belonging to the Quaternary period. Another lithology present in the 
northern part of the township are calcareous limestone belonging to the Neogene period. Finally other 
lithologies present in the municipality though less abundant are marl and conglomerates of the 
Cretaceous period. 
 
The land belonging to the Cretaceous period has dark gray limestone that are very fractured through 
which water infiltrates easily, which leads to a low retention of rainwater ends up infiltrate the 
underground rivers and underground cavities and form of limestone by dissolution (karstification). 
 
In the municipality of Canyelles could also find the white pine (≥ 20% cc) and cover with a covering 
over 24.88%, followed by coating developments with 21.18%, scrub with 17, 73% and regeneration of 
white pine with a 9.15% coating. Other covers present more than 2% of the vineyards are municipal 
coating (3.97%), white pine (5-10% cc) (3.50%), other arable crops (3.05%), and grasslands grasslands 
(2.76%) and detached houses (2:03%). 
 
2.2.3 sitges 
 
Sitges is a town in the Garraf, in Catalonia (part of the historical region of Penedès). The municipality 
borders with San Pere de Ribes , Olivella , Begues and Castelldefels . This city bases its economy on 
tourism and culture offering more than 4,500 hotel rooms , most of at least four stars. The determination 
to achieve a high quality of its tourism infrastructure has become a premier destination for conferences, 
seminars and business meetings and is the Spanish city hosts more the exception than the capitals of 
some regions . 
 
The municipality covers an area of 43.85 km2 and a population of 29,039 ( 2012 ) . The average density 
of the territory is 662.23 hab/km2 . The municipality received a great influence from the large 
concentration of Indians welcomed the city. In the late nineteenth century this age a very high purchasing 
power , contributed much research on the railroad in the city and attracted many modernist architects 
who left their mark with many modernist buildings in the city . 

3. Analysis of actual situation 
 
3.1 Qualification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The main use of the town of Olivella is forest with a few areas of dry crops, particularly vineyards. 
The residential developments are concentrated in Can Surià, Las Colinas, Mas Milà, Can Milà, Mas 
Mestre, the heart of Olivella and Plana Novella, apart from a few scattered farmhouses. Most commercial 
activities are located within the town and the village of Mas Milà.  As for dwellings, we can find them in 
specific residential areas and in the core of Olivella where centralized residential use and scattered 
farmhouses with occasional dwelling are to be found. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The urban structure of the town of Canyelles has its origins around the Castle and the Church of St. 
Magdalene. Old buildings form the historic core here. Other historic groups are separated from the 
historic original town such as Pou Nou and Pou Street . In these areas, the predominant use is residential 
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Figure 3.3 Extract corresponding to Sitges from drawing nº1 

Figure 3.4 Extract corresponding to Olivella from drawing nº2 

and both, commercial and restoration services, are also concentrated here. Near the core, and supported 
by the C- 15,  a row of residential buildings is to be found . This type of building , as well as other 
multifamily ones are to be built  in the village  of Las Palmeres , in a recently created urban area. 
However, the main type of building in the town is the isolated one . We can find it for instance at Can 
Xum next to the old town and the developments of the municipality. In these areas, as well as south of 
the town of Canyelles along the C- 15, there is also qualified land for commercial uses , in isolated 
buildings , which mostly have not been built  yet,. A residential style that has been singularly developed 
is la Muntanya del Mar, with  a  group of terraced houses and a single edification high up 
. 
Concerning agricultural activities and according to the Agricultural Census of 1999 available at 
IDESCAT, Canyelles had 80 Ha of Used Agricultural Area (UAA) for agriculture , 147 Ha of forest 
land, and 265 Ha for of other purposes. 
 
 
As for the industrial activity, 8 industries are to be found in Canyelles of which, La Pirotècnia Igual, 
S.A., located in Mas Pubill at the NE corner of the township is to make the Declaration of Use and Water 
Pollution (DUCA) and to draft emergency plans also. 
 
La Pirotècnia Igual, S.A. dedicates more than 60% of total production to export fireworks and 
pyrotechnic displays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The town of Sitges is divided into four areas of study regarding the qualification of the soil: the core of 
Sitges itself,  the Vallcarca sector, the Garraf sector and “les Botigues”. 
 
The largest extension devoted to dwellings in the municipality is found at the heart of Sitges. The sector 
stretches from  Marina Aiguadolç to Terramar Golf Club, including Quintmar, Llevantina and 
Montgavina. This is the center of economic activity of the municipality, especially the service sector 
where hotel industry has a very important role; most of the facilities of the town are here too. The west 
side of La Llevantina  and the Mas Alba road area are dedicated to industry. 
 

Vallcarca sector is mainly devoted to industry.   Uniland,  a cement company, occupies the entire sector; 
It has even its own loading dock where tons of cement are daily loaded to ships to be  forwarded allover. 
This company is also responsible for the extraction of the territory, with up to 5 areas of aggregate 
extraction for the production of cement. 
 
Between Vallcarca and Garraf you can find the only area of land devoted to agriculture with 76 Ha 
mainly of herbaceous vegetation and vineyards spreading from the Castellot to Campdàsens. 
 
Garraf is mainly devoted to residential use, with very few facilities and very few green areas. “Les 
Botigues” is also devoted to residential use, but  with higher presence of facilities and green areas. 
 
Note that the rest of the country, almost 65% of the extension belongs to the Garraf Natural Park, a 
protected natural area. 
 
 
3.2 Mobility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due to the large expanse of park that it contains, the municipality of Olivella has very little road 
infrastructure throughout the region. Only one road crosses it, B-2415, which divides into B-2111 at  the 
beginning of Las Colinas connecing with the historic center of Olivella. 
 
B-2415 runs from the northwest to the south, between the villages of Cal Surià and Las Colinas, 
travelling eastway from the whole housing developments and leaves the township to the east of Mas Milà 
to connect with the municipality of Sant Pere de Ribes. B-2111, when going through the old Olivella 
climbs to the old core of Plana Novella, a rather precarious road, runs through the Plana Novella and 
continues along the municipal boundary to connect with the urbanization of the Rat Penat in Sitges. 
There is only another side road that connects Mas Mestre amb Las Colinas.. 
B-2415 is the only road that connects the center of Olivella with C-15b, which at its turn is connected to 
the AP-7, so this is the only connection that exists to go to the east or west of Catalonia . 
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Figure 3.5 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº2 

Figure 3.6 Extract corresponding to Sitges from drawing nº2 

Figure 3.7 Extract corresponding to Olivella from drawing nº3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The municipality of Canyelles is crossed by two roads of the basic road network of Catalonia: C-15 and 
C-15b. 
 
The first one runs through the township from north to south, linking the towns of Villafranca del Penedès 
(to the north) and Vilanova I la Geltrú (to the south). It enters the town parallel to the stream of 
Vilafranca well into Canyelles, where the stream is diverted to the east, the road continues south through 
the heart of Canyelles. It then passes by Nou Canyelles, south of the town, and it continues south through 
La Muntanya del Mar I Selva Maravelles, where it crosses the municipal boundary to Vilanova i la 
Geltrú. 
 
C-15 also allows the connection of Canyelles with AP-7 Highway to the North and with C-32 to the 
south. As for the C-15b, it crosses the town from the center to the east, linking the towns  of Canyelles 
and Sant Pere de Ribes. It begins in the northern section of C-15, just before entering the village of 
Canyelles, it continues to the east parallel to the stream of Vilafranca, passing near the residential areas 
of Vora Sitges and Les Amèriques where it crosses the municipal boundary aiming to Sant Pere de 
Ribes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Road C31 (former C-246) crosses the town of Sitges from east to west. This road drives from Barcelona 
to Valls and is popularly known as the Garraf coast road which connects with the town of Sant Pere de 
Ribes and then with Vilanova i la Geltrú to the west and with Castelldefels to the east. 
 
B-11 links Sitges and Sant Pere de Ribes  and it gets to Canyelles where it connects with C-244 which is 
the Vilafranca-Vilanova I la Geltrú axis. 
 
It was not until 1992 that Sitges was actually connected with Barcelona by a quick and direct way:  The 
Pau Casals Highway C-32 (former A-16), commonly known as the Garraf tunnel High Road, which 
undercross the  massif. 
 
This highway, despite the strong toll, has been a very important gain for Sitges and resized usual steps 
connecting the airport in15 minutes and Barcelona in a little more, encouraging a significant number of 
people who had second homes there, mainly from Barcelona,  to live permanently in Sitges. This would 
be, as discussed in Chapter II of this report, one of the factors behind the remarkable growth experienced 
by Sitges during the nineties, as well as the neighboring municipalities of Sant Pere de Ribes and 
Vilanova i la Geltrú, among others. 
 
The remaining transportation networks are specified with existing road network in urban and residential 
areas and the network of rural roads in the municipality. 
 
3.3 Classification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Subsidiary Rules classified and defined urban land with a historic town center which corresponds to 
Olivella´s urban area. Near the Church Square, you can find  the parish church of St. Peter and St. Feliu 
from the 17th century. The Town Hall, as well as other historic buildings, is at Plaça Major. 
 
Within the current urban land two action units were defined, while the zoning of parks and gardens and 
collective facilities had to obtained by to expropriation. 
 
But the Subsidiary rules defined the other two historic rural areas: Mas Liona and Can Suriol 
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Figure 3.8 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº3 

The isolated Modification of the Planning block bounded by the streets Taure, Balança, Lléo, and Más 
Milà Avenue, fully approved by CUB in 2006, defines the new town, and the location of both, most 
social town's equipment  (CEIP el Morsell, the nursery "the Castellot" the Youth center, the medical 
facility) on the one hand, and the main commercial hub of Olivella on the other 
 
However, SSRR defined eight (8) Units of Action, with different degrees of development of Partial Plans 
approved between 1965 and 1973. (Can Suria, Mas Mestre (Pol. 1, Pol. 2,  and Pol. 3), Las Colinas  and 
Residential Area). All of them specialized sectors of low-density residential. 
 
On the other hand, the units of population are reduced to some scattered farmplaces. (Fuster, Macià, 
Miret, La Miquela, Muntaner, Camps, El Raurell, La Mesquita, Les Piques, El Corral Nou, la Casa 
Nova, Can Ramonet, Mas Llorenç, el Mas Nou, Marcé, Els Masets amb Can Surià). 
 
We should make special mention of the two historical sites in the town. On one side you can find the 
Castellot and the old rectory of Olivella and on the the other the Jafre ensemble, made by an old street of 
houses, the cemetery and the church of Santa Maria de Jafre. Both ensembles are almost in ruins, but that 
does not stop  them being the origin of the town of Olivella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planning. The planning items that affect the planning of Canyelles  are Barcelona Metropolitan Regional 
Plan (PTMB) and the General Plan of Urban Ordenation  (General Plan) finally approved on 25th March 
1987. 
 
The General Urban Plan classifies land into urban (SU) building Program (SUP), unscheduled building 
(SunPin) and undeveloped (SNU), sectors and areas which can be seen in Table 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3.1. Land classification according to POUM in force at Canyelles. 

Development Land Classification  Surface 
  (ha) 

Daltmar SU  
10,92 

Cogullada 1 SU 6,56 

 
Nucli antic – Can Xum SU 49,86 

Selva Meravelles SU 32,89 

Vora Sitges SU  
70,06 

Can Roca SU 13,49 

 
Les Amèriques SU  

7,14 

Total SU  
190,92 

 
Can Cros SUP 4,92 

 
Les Palmeres SUP  

118,16 

Nou Canyelles SUP 6,48 

 
Califòrnia – Can Dori SUP 114,61 

Total SUP 244,17 

 
Cogullada 2 SUNP 11,54 

Muntanya del Mar SUNP 10,80 

Total SUNP 

 

22,34 

Font: POUM de Canyelles. Document d’avanç, 2010. 

The industrial sector near the road should be added to the unscheduled building area. 
 
Regarding the classification of undeveloped land, this land includes areas defined in the General Plan 
that are not allowed in the processes of urbanization. The General Plan describes the undeveloped land in 
areas of forest interest, landscape interest and / or natural agricultural interest, special purpose and 
general space Can Cros 
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Figure 3.9 Extract corresponding to Sitges from drawing nº3 

 
Canyelles belongs to the metropolitan area of Barcelona and as such is included in the Barcelona 
metropolitan regional plan initially approved on 22nd May 2009. The plan articulates the proposals 
based on three basic systems of land: open spaces, settlements and mobility infrastructures. 
 
Regarding open spaces, the plan proposes a special protection space for  Canyelles for its natural and 
agricultural interest, which occupies the entire undeveloped land except for the located between Vora 
Sitges and California, which ranks as space of preventive protection. 
 
Regarding settlements, the Plan defines the ensemble formed by the urban area, Les Plameres, Les 
Amèriques and Can Roca, Vora Sitges and California as a specialized residential area to be reorganised; 
the Plan foresees for them  the intensification of the overall civility from the provision of basic urban 
structure of support (streets, public spaces, etc.)., services and basic facilities and elements that allow 
their relationship to their environment. 
 
In particular, for Les Palmeres, California and Les Amèriques the Plan suggestts strategies to reduce / 
extinguish; the same states for Daltmar eventhough it is not included within the boundaries above 
mentioned. 
 
The strategy for the urban area, however, implies a moderate growing and it restricts the maximum urban 
extension for growing to the 30% of its present urban land 
In addition, a part of California is included in the urban area of nodal development of Vilanova i la 
Geltrú, for which the plan provides the definition of mixed and complex urban operations aimed at the 
development of urban extensions that may involve significant growth on cities and urban areas in which 
they arise, which already have a significant level of capitality and centrality in the metropolitan and 
Catalan nodal system. 
 
The Plan defines the nodal structure of the territory, where it recognizes the role  the different villages 
can play in the structuring of urban land. For Canyelles, the Plan proposes assigning  a structural 
municipal polarity which includes the villages that have a main role over other smaller villages, 
residential specialized areas of the same village or neighboring municipalities when these are small. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The core of Sitges might be considered the west settlement of the town and as mentioned before it 
extends from  Can Girona to Montgavina with a length of approximately 6 km of urban continuity, and 
from Vallpineda and Quint-Mar to the beach.   
 
The settlement includes areas that were considered as developable land  in the 1989 Plan and are now 
established and listed as urban land.   Some sectors also remain as urban land for the owners  to be able 
to prove the observance of their urban duties. The public information phase will adjust the 
determinations. 
 
The following improvement plans are  set for urban land: 
 
PMU 4. Pou Perdut –Parc de les Arts. It corresponds to former sector of Pou Perdut expanded with land 
area of the water park. The aim is to create a hotel development sector related to the development of the 
existing road and get an important assignment of free spaces for the creation of a urban park. 
 
PMU 8. Caleta de Sant Antoni; Corresponds to the former UA Aiguadolçs - Punta Gavina where an 
adjustment of  the road network  is foreseen including the solution of the access to Punta Gavina, the 
realization of the assignment for roads and public spaces, with the limitation of a maximum of four new 
homes. 
 
PMU 9 Blanca Suburb. The main objective lies in getting land for the construction of public housing. In 
exchange, the City will solve the new location and construction of new sports facilities for the Blanca 
Suburb.  It also raises the opening of a road connecting the streets of Cardenal F. Vidal i Barraquer and 
Joan Ramon Benaprés. 
 
PMU 10. Sota Fondac It corresponds more or less with former sector  Baix Fondac – Vallpineda 

PMU 12. Vallpineda - Est It coincides with former UA Vallpineda Sud.scope 

PMU 13.  West Mas Alba is a new area located west of the industrial Mas Alba, between it and the road 
that connects with Sant Pere de Ribes. It is created to increase economic activities and get an important 
assignment of equipment system for urban services. 

PMU 14.  East La Granja   This is a new area located in the Vinyet, set in the POUM to finish the 
development of the extension of the Valencia Street, Roig i Raventos and Anselm Clave, as well as a 
strip of parks and gardens bordering the railway. It also aims to regulate the volumetric composition of 
the buildings. 

Garraf 

In the settlement of Garraf,  the following plans for urban improvement are set: 

PMU 7 East access to Garraf. It is set to ensure the improvement of the access to Garraf from the east 
side; the extension of the Station street and the obtaining of land to build roads and free spaces 

The following four spaces are also included: 

PAU 9. Carrer del Mar It sets an Industrial Urban Action to ensure the redevelopment of the road and 
carefully regulate the building. 

PAU 11. East Garraf This corresponds to the Special Plan finally approved. It improves access from the 
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Figure 3.10 Extract corresponding to Olivella from drawing nº4 

C-31 and the connection with the rest of the conurbation of Garraf. 

PAU 12 Carrer del Ferrocarril A Special Plan is set to give coherence to the organization and to obtain 
the system of parks and gardens behind the church and parish of Garraf and the development of a section 
of Carrer del Ferrocarril 

PAU 16 West Garraf.  This corresponds to former Special Plan developed by the basic compensation 
system.  In the drawings of arrangement  the new version has been incorporated with the approved 
adjusting grades, even correcting the dysfunction that SSRR HAD regarding the info. 

EP 6. Garraf  core and the beach huts.   The aim is to regulate and / or protect the core of Garraf and the 
beach huts. The plan must define the characteristics of the road and materials, as well as the possible 
partial pedestrianization of the town, and must establish aesthetic criteria for intervention and 
maintenance of the beach huts. 

Les Botigues 

Les Botigues, the eastern settlement of the municipality, has urban continuity with its neighbour town 
Castelldefels; the following plans for urban improvement are set here: 

PMU 1. Les Botigues beach A Urban Improvement Plan is created in order to get qualified land to 
protect the systems located in Les Botigues shops, between the railroad and Railroad Avenue. 

PMU 2 Rat Penat – Marqués de Comillas.  It corresponds to the previous special plan set by the SSRR 
and intends to adjust the urban plannings widening the cul-de-sacs  in impasses to allow rotation of cars, 
as well as to consolidate the current area used for children games as an open space system 

PMU 5 Porta de les Botigues. It is set to order the core provisions located between Rat Penat i Vallbona, 
east of Rat Penat Avenue, and obtain public facilities. 

PMU 11.Ginesta South. A  sector is created for the realization of the transfer and development of land 
destined to a system of open spaces along the road C31. 

3.4 Density 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The town of Olivella is quite different from most towns in Garraf. Together with the municipality of 
Canyelles (located west of Olivella) it has marked characteristics. 
 
Whilst most municipalities are located in the Garraf plain near the sea, and have a good road and rail  
infrastructure that has allowed to develop sectors of economic and commercial activities, both (Olivella 
and Canyelles) have a landscape with mixed pine forests and dry vineyards. Natural environments with 
great force. 
 
Olivella, however, has a poor communication infrastructure which has hampered the development of 
economic sectors, but it does have resulted in the emergence of large isolated states and detached houses 
scattered around the old farmhouses which have even given name to these developments (Mas Mestre, 
Can Surià, Mas Milà ...) 
 
Thus, over the last two decades of the last century and the first of this century, a number of houses have 
been built along the territory, with a long roadway of narrow and steep roads. 
 
In any case, there are two hubs, the oldest around the church and the city hall, and the newest around the 
school el Morsell and the nursery el Castellot. 
 
Within the municipality there are few building types. We can say that most of the buildings are single-
family houses built with traditional systems. That is, with bearing walls, with no more than two floors 
and sloping roof with ceramic tiles. 
In the table below we can see that most of Olivella buildings are located on the ground floor (75.6%). 
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Figure 3.11 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº4 

Figure 3.12 Extract corresponding to Sitges from drawing nº4 

 
Regarding the relative situation, about 90% of  the buidings are isolated single-family houses. From the 
point of view of the housing surface area, we observe the following: 
 
The 67.6% of all households existing in 2001 had a surface area greater than 90 m2. This means that the 
surface area of the housing in Olivella is clearly higher than the surface area of the average home in 
Catalonia. We can therefore say that, typologically speaking, houses in Olivella are mostly large.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The houses identified as primary residences (census 2001) are mostly detached ones and only about 
eighty buildings have more than one flat. In relation to the dominant tenure of housing (census 2001) 
88% of first homes were in property, only 36 of 803 main residences of 2001 were rented. 
 
As for the main housing area, only 42 houses have less than 60 m2 and the other surfaces are quite 
scattered, but we want to highlight that 37% of housing stock main dimensions are between 81 and 110 
m2. 
 
Regarding the age oh the house stock, about the 87 % was built between 1971 and 2001 , specially in  the 
period between 1981 and 2001 , extending to 2009. 
 

- The house stock was built between 1971 and 2001 with an almost constant increase of about 
30% per decade during the period. 

- The qualitative leap was made from the sixties for since the beginning of the century and up to 
this decade only 235 homes were built , but from the 70s bring a much renovated housing stock 
with a building of more than 600 homes per decade , a rate that lasted until 2009. 
- This acceleration in the construction of the house stock and the very houses not being old may 
have favored the absorption of population that permanently opted to live in Canyelles from 1991. 
- The " youth " of the city house stock means that most of the buildings are in good condition,  
only 25 of these being in bad condition or in ruins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the town of Sitges there are two types of edification densities. In the old town of Sitges we find a 
medium density and in the rest of the town the population was spread out with low density single-family 
isolated residential houses. Buildings are mainly divided in ground floor, gf +1 and  gf +2 (82.70%). In 
comparison with the neighboring municipalities, Sitges has less percentage of 2-storey buildings and 
more buildings on one level. 
 

 
 
Second homes in 1991 surpassed first homes at a rate of (56.88% secondary housing). This trend was 
only to be found in Sitges and not in its neighboring municipalities. 
 
In 2001 this trend reversed and first homes are much more important than second homes, (32.39% 
secondary housing). This indicates that part of the population that had second homes turned them to 
fixed residence. 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   
MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA – APROVACIÓ INICIAL 
Olivella           setembre de 2012 
 

_____________________________________________________________________________ 
47 

3.3.I.d. Tipologia Edificatòria 

Dins el terme municipal s’hi troben poques tipologies edificatòries. Podem afirmar que la majoria 
dels edificis són habitatges unifamiliars construïts amb sistemes tradicionals. És a dir, amb parets 
de càrrega, amb no més de dues plantes i amb teulada inclinada amb teules de ceràmica. 

A la següent taula podem apreciar com la majoria d’edificis d’Olivella es situen en planta baixa 
(75,6%).  

Edificis per nombre de plantes                                                                              (percentatge) 

  Numero de plantes 

  
1 2 3 4 5 6 7 

8 o 
més Total 

Olivella 2001 75,6 24,0 0,4 0 0 0 0 0 838 

Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 2,4 1,3 1,9 1.063.896 

Font: Institut d’estadística de Catalunya (2001) 

 

Pel que fa a la situació relativa, hi ha aproximadament prop del 90% d’habitatges que són 
unifamiliars aïllats. 

Des del punt de vista de la superfície útil dels habitatges, podem comprovar el següent: 

El 67,6% dels habitatges, existents l’any 2001, tenien una superfície útil superior als 90 m2. 
El que significa que la superfície útil dels habitatges d’Olivella és clarament superior a la 
superfície útil de la mitjana dels habitatges de Catalunya.  

Podem afirmar, doncs, que tipològicament els habitatges d’Olivella són majoritàriament grans. 

 

Edificis principals per superfície útil. (percentatge) 

 

  menys 
59 m2 

Entre 
60 i 89 
m2 

Entre  
90 i 139 
m2 

Més de 
140 m2 

Total 

Olivella 2001 4,3 28,1 44,08 23,52 558 
Catalunya 2001 11,1 45,3 29,3 14,30 2.315.774 

Font: Institut d’estadística de Catalunya (2001) 

 

Analitzant la tipologia d’habitatges, des del punt de vista de les superfícies útils, podem constatar 
que els habitatges d’Olivella són sensiblement de majors superfícies als de la mitjana d’edificis de 
Catalunya. 
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Figure 3.13 Extract corresponding to Olivella from drawing nº5 

3.5. Energy supplies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivella The municipality is crossed by three distribution high tension lines of 110kV , 220kV and 
380kV , two of which run through the eat side of the town and one through the west side. The 
municipality  is also run by two lines of medium voltage of 30kV and 25kV . The 30kV one, which 
belongs to FECSA runs from Sant Pere de Ribes to Sant Pere de Molanta and provides the whole area 
through a bypass 
The power consumption of the town of Olivella has been steadily increasing during the past years , 
namely  a 57% in 2008 compared to 2004 . 
 
The sector wich consumes more electricity is the domestic one , followed by the services sector . The 
primary sector, building and industry have a much lower power consumption , eventhoug it has increased 
by 340 % in recent years . 
 
The state of the power utilities is very different and depends on the urban sector being dealt with . But 
generally speaking important and very costful actions have been made that make the network state quite 
acceptable . 
 
Old town: 
 
From a transform station placed in a vineyard, northwest of the town, power is supplied to the core, 
through an underground network. This network is from the late 50s or early 60s and is likely to require 
some improvements. 
 
Can Milà sector: 
 
The development work carried out between 2006 and 2007 in the urban sector bounded by streets 
Lleó,Taure, Balança and Av. Mas Milà brought some good improvements to the network, incorporating a 
new transform central, located at the corner of Lleó and Tauro streets 
 
Mas Milà sector: 
 

It is a fairly old and unsatisfactory network; the City hall is preparing a draft project to solve urban 
deficiencies which will include at least the construction of a new transform central. Apparently, the 
southern area, the sector closer to Mas Mestre, is having major supply problems. 
 
Can Surià sector: 
 
It is a network implemented in the early 60/70. The development work of Peiri, carried out between 2004 
and 2005, made some improvements. No deficiencies are to be considered. 
 
Mas Mestre Sector: 
It is a network implemented in the early 60/70. Development work, carried out between 2000 and 2001, 
made some improvements. No deficiencies are to be considered. 
 
Las Colinas sector: 
 
It is a network implemented in the early 60/70. Development work, carried out between 2004 and 2005, 
made some improvements. A main work was carried out here with the withdrawal of an overhead  
medium voltage line, which was replaced by the execution of five new transform centrals interconnected 
by a new underground medium voltage line. There are no known deficiencies. 
 
Residential Zone sector: 
 
It is a network under construction. Apparently a new underground line has been constructed that  
connects the medium voltage transform central existing at Plana Novella with the new one that has been 
run to ensure the supply to this sector. 
 
Plana Novella sector: 
 
It is a network from the 70s, with two transform stations. The present state of the network is unknown for 
this sector corresponds to the Compensation Board. 
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Figure 3.14 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº5 

Figure 3.15 Extract corresponding to Sitges from drawing nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As for the mains, the town is crossed by several high-voltage lines: 
 

-‐ Line of 380 kV Sans – Reus: it comes from the station located in the Industrial  Area of Sales 
of Viladecans. It crosses the town from the south-east to the south-west; it goes into 
California continues through Les Marevelles and abandons the sector through Les Palmeres. 

-‐ Line 220 kV Esca Tron - Rubí: It comes from the production center and power transformer 
from Cubelles and goes to another 220 kV line at Les Fonts (near Rubí). It crosses the town 
from the southwest to the north, enters and leaves the Olèrdola Park near the village of 
Cogullada. 

-‐ Line 110 kV A.E.R. Vilafranca comes from the receiving station in Vilafranca. In this case it 
crosses the city from the northwest, through Olèrdola Park to the south near the C-15. 

 
All cores of Canyelles are supplied by the mid tension line wich feeds the transform stations around de 
village, in a number of 27, from the transformer station located in Vilanova. This line enters the town 
through three different places, one through Les Palmeres, another through California and the last one 
through Can Roca sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitges is not crossed by any hight tension line, so the supply is made from the HT line nearest to town , 
which is the 110 kV line that runs parallel to another 380 kV line, crosses the Garraf Massif and the 
townships of Begues , Olivella,  St . Pere de Ribes and Vilanova i la Geltrú , and runs from the 
Viladecans station to Tarragona. 
 
From this 110 kV line, electric power is supplied directly to hT substations placed in Vilanova and St . 
Pere de Ribes . 
 
To describe the MT network in the municipality two sectors must be distinguished based on supply 
point: the corresponding sector in the town of Sitges Aiguadolçs , supplied from the substation of 
Vilanova and the sector comprising Vallcarca ( Uniland ) and urban Garraf, Rat Penat and Les Botigues 
de Sitges, supplied from the substation Vallcarca . 
In addition, the MT network has two more substations , Sitges I and Sitges II , supplied from the 
substation Vilanova by the so called Vallcarca 2 line located within the town of Sitges, at the corner 
between San Buenaventura  and Espalter streets , and between Can Girona  and Ribes stream, 
respectively. 
 
Although the two areas are interconnected , now the circuit is open , because the substation Vallcarca 
which depends on the MT network in the Lower Llobregat , specifically on substation Castelldefels, 
works 100% of the performance and can not support the other sector. 
 
For this reason and because the Vilanova substation can not absorb any increase of consumption 
demanded by Sitges , which has skyrocketed since the last decade with the growth of the population, the 
electric subtstaion of St. Pere de Ribes was build about four years ago. This substation has currently no 
lines to Sitges, but it is designed to provide  seven new underground lines , two for a RENFE substation 
of 240 mm2 section , and five for the needs of the municipality, with the maximum section allowed by 
ENDESA, 400 mm2, in order to provide the maximum power. 
 
The entire MT network is 25kV voltage , except for two lines and the circuits that derive from them , 
connecting Sitges I and II substations, which are 11 kV . 
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Figure 3.16 Extract corresponding to Sitges from drawing nº6 

3.6 Water supplies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In terms of water supply, Olivella is in the Penedès - Garraf Network integrated into Intermunicipal 
Association Penedes - in Garraf, which has its own underground resources and is connected to the supply 
system Ter - Llobregat through a pipe that starts from the Abrera treatment plant, at the Llobregat, and 
brings water to the tank in Masquefa. 
 
The quality of water from the Ter-Llobregat system and its supply are ensured thanks to the purification 
process of the Drinking Water Treatment Station (ETAP) in Abrera that treats and purifies water from 
the Llobregat with an integrated treatment line by physical-chemical decantation, filtration on sand and 
activated carbon and disinfection with a flow of daily treatment of 23.000m3 which, among others, 
provides the municipalities of Alt Penedès and of Garraf. 
 
The water of Ter-Llobregat system flows until the Olivella tank, with a capacity of 1000 m3. 

 
Gràfic 1: Procedència consum d’aigua d’Olivella corresponent a l’any 2007 (Font: Elaboració AdEdMA a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament 

d’Olivella. Any 2012) 

 

It must be said that only 13% of the supplied water corresponds to external supply (ATLL) and the rest 
comes from wells in the town. 

Except for the Can Surià urban sector (run by the so-called water cooperative Can Suris, ie the very 
owners), the water supply to the town is run by Sorea. Most of the water comes from several collections 
distributed all over the municipality even though the Council adheres to the Commonwealth Penedès- 
Garraf in order to be able to coonect to the network managed by the Commonwealth itself. This takes 
water from the ATLL in Abrera, to the towns of Sitges, Sant Pere de Ribes and Vilanova. This network 
in HT crosses Olivella. 

According to SOREA, the annual volume of water to supply wells is 377.939m3. Also, according to the 
Catalan Water Agency,  there are other 5 wells in the village, for agricultural use, with a total grant of 
9.840m3 and a well supplying household with a grant of 600 m3. 

In the old town : 

There is a well in the area of the Ronda Sur , where water is pumped to the small tank existing at el cami 
de dalt. The network is quite old and is not connected to the high mains. 

Can Milà, Mas Milà , Mas Mestre Las Colinas sectors : 

As mentioned above , all these sectors are managed by SOREA and they have a network interconnected 
with several collection points while also connected to the underground high network of the 
Commonwealth . In 2000 improvements were made to the network Mas Mestre, in 2004 and 2005 many 
improvements were made to the network of Las Colinas and Can Suria , and in 2007 to the Can Milà 
network and a development project is being drafted nowadays that to solve the deficiencies of  the 
existing network at Mas Milan. 

The suburbs of Mas Mestre, Mas Milà, Can Milà and Las Colinas, have eight tanks, three wells and a 
pumping station located in the urbanization Mas Milà available for their supply 

Can Surià sector : 
 
It is a very old network , with a few improvements in 2004 and 2005. It has two large tanks with own 
collection that is also interconnected with the general network managed by SOREA to solve the peaks of 
summer or times of drought. 
 
Residential Zone Sector : 
 
It is a new network with a collection well to be approved which and is not yet operational , but it is 
expected to be soon . This network is interconnected with the Plana Novella network , but not with the 
general one in the municipality , nor with the one belonging to the Commonwealth of municipalities . 
 
Plana Novella sector : 
 
It is a rather old network, partially renovated in 1999 that supplies the four existing deposits in the sector 
from a collection well. The network is interconnected with the one at Residential Zone sector, and is not  
connected to the general network of the municipality or with the one of Association of Municipalities 
either. Some too dry summer has obliged to solve some peaks with the mobilization of pump trucks. The  
Plana Novella has four tanks and two wells. 
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Figure 3.17 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The supply network in Garraf is managed by Aigües Ter Llobregat (ATLL), which is the manager of  the 
main water supply; i.e. it collects, treats, and distributes drinking water to head municipal deposits. From 
this point, the domestic supply is performed by local authorities or by the utility company in charge. 
 
The Penedès-Garraf Intermunicipal Association (MIPG) plays an important role in the supply; it 
manages the ATLL supply network in main and oversees and controls outstanding payments. The MIPG 
was the organization that promoted the arrival of drinking water coming from Abrera to Penedès and 
Garraf .  
In Canyelles, supply is done through an ATLL pipe located at the east end of the town which has a 
branch that carries water to the town center and residential areas of California , Cogullada, and Daltmar 
(all three with pumping). 
 
Apart from the ATLL water, in Canyelles supply is also made from wells that are scattered throughout 
the town. The most important one is the Collado well, in use until 2003-2004 when it was contaminated . 
Today it is no longer contaminated; it does not supply Canyelles but it does other municipalities. The 
authorities in Canyelles wish to recover part of the supply of this well as a means to reduce costs of 
ATLL. The potential of local water supply in Canyelles is an important element to consider when facingf 
a certain self-sufficiency of the municipality. 
 
Canyelles does not currently have a single manager for the supply of water to different cores; some are 
managed by the City and others by private companies, even if the City Council wishes to contest the 
concession of water supply and sanitation so that it is managed by a single company. 
 
In this sense, the historical Canyelles, Cases d’en Xum and Nou Canyelles have water supply from the 
ATLL pipe and from the Collado tank, managed by the City Council. There is a comprehensive 
distribution network in asbestos but with significant losses. 
 
In the residential areas of Les Ameriques and Can Roca supply network is also maintained by the City 
and is supplied by two wells, one at Can Roca and the other one in Les Ameriques that are connected in 
order to guarantee a continuous supply. 
 

At Daltmar, supply is done by pumping water from Canyelles towards La Cogullada and then to 
Daltmar. It is expected that supply can be made from Olèrdola to Daltmar through an ATLL pipe and 
tank. When this connection will be done, water will be distributed to la Cogullada by gravity . The 
concessionaire of water supply to the village is Sorea . 
 
Cogullada has municipal water supply managed by the Council. Drinking water is supplied by pumping  
from the Daltmar tank located at the northern end of the town of Canyelles. When ATLL water will be 
supplied from Olerdola, drinkimg water will be supplied by gravity from Daltmar 
 
At California, drinking water is supplied by drive from the ATLL storage tank to the tank located at the 
top of Can Faló. From here, it is distributed by gravity to the lowest levels of the urbanization. Note the 
presence of a well near the C- 15 which is likely to result in supply from 2010. The lower distribution is 
managed by the company Sorea . 
 
Vora Sitges is fed by the ATLL tank and water is distributed by gravity to the lowest levels . In addition, 
an existing well also supplies the population and there is a process started to purchase a private water 
well located at the entrance of the development. This network, which is managed by the company Aigües 
de Catalunya, has some problems difficult to solve, such as the materials used in the construction of the 
pipe in depth and the multiple patches that have been done in the last years . The proposed development, 
awaiting execution , foresees a new network made with plastic materials and the guarantee of a right 
service as well as the placement of a network for fire protection. 
 
Regarding the supply of housing developments Muntanya del Mar and Selva Marevelles, the City sells 
them water at high without chlorine and  the promoter is in charge to chlorinate it and distribute it among 
the properties . When development works are carried out, drinking water is foreseen to be pumped from 
the Collado tank. 
 
And last, Les Palmeres are not connected to the water supply network. Each single house has its own 
private tank. Again, when development works are carried out,  drinking water will be pumped from the 
ollado tank The project also foresees the extension of the existing tank at Puig de les Forques from 400 
m3 to 1,000 m3. 
 
As for water consumption, the core of Canyelles consumes about 660,000 m3/year. To this number we 
must add  the consumption of housing developments operated by their own wells (Vora Sitges, Can 
Roca, Les Amèriques, i Les Palmeres) which is of 25,000 m3 per year. Thus, the water consumption in  
Canyelles is about 700,000 m3/year. 
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Figure 3.18 Extract corresponding to Sitges from drawing nº6 

Figure 3.19 Extract corresponding to Olivella from drawing nº7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drinking water is supplied to Rat Penat, Garraf II and Les Botigues by the company Agbar (Aigües de 
Barcelona) 
 
The core of Garraf is supplied by the company SOREA from a tank located on top of the settlement, with 
water from the AGBAR network 
 
SOREA is responsible for the supply of drinking water to the rest of the urban settlements of the 
municipality, following the diagrammatic scheme of operation attached. 
 
Core of Sitges 
 
Initially the supply to the core of Sitges was carried from the surrounding aquifers exploited through 
wells such as of La Mata and of the Adela, located in the municipality of Sant Pere de Ribes, about 2 km 
from the nucleus. From the 80s flow rates are increased with the Masuques wells and the Santa Oliva 
ones, all of them of excellent quality. Also in 1986 a new pipe of diam. 400 and 7,7 km long was built to 
bring these new resources to the core of Sitges. This pipe came from La Mata tank to the beginning of 
Aqüeducte Vilanovés and Prince Alfonso mines. These new resources allowed to abandon the 
exploitation of the la Mata aquifer which had been salted due to its overexploitation. 
Aqüeduct mine collects water from these wells: Mas Roig, Mas Perdut, de  Masset and de la Coberta. 
 
Note the existence of a supraurban tank (Sant Pere de Ribes, Sitges and Vilanova) called Costa with 
20,000 m3 of water property of the ATLL that is fed from the regional network, mainly from Abrera, and 
that reaches the Adela tank through a DN 700 pipe. Its construction in the late 90s allowed the 
incorporation of Sitges to a powerful regional system with new sources of supply (Ter and Llobregat 
with the different collections especially Abrera), which increases the system reliability 
 
Core of Garraf 
 
In 1994 and to improve the water quality of the core of Garraf, a new ∅ 300 2.2 km long poliester pipe 
was constructed from Les Botigues pumping station near Port Ginesta to the core of Garraf where a tank 
was installed.  

2.7 Sanitation supplies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Old town: 
 
90% of the sector has a sewer system mostly made of concrete pipes that goes to the filter digester 
located on the island at the entrance of the town coming from the road. 
 
Can Milà sector: 
 
60% of the sector has a separate network (wastewater and stormwater) executed in 2007. It is connected 
to the sewage treatment plant next to the football field, on the other side of the road. This network solves 
the existing municipal sanitation sector. 
 
Mas Milà sector: 
 
It has no network. The City is at present working on a draft project to solve the defficiencies of the sector 
which should fill this gap. 
 
Can Surià sector: 
 
It has no network. The Can Suria Special plan for Internal Reform and Infrastructure approved by CUB 
in 2001, foresaw certain actions in this matter, which to this day remain undone. 
 
Mas Mestre Sector: 
 
It has no network. The proposed Mas Mestre development, approved by the City Council in 1998 
foresaw certain actions in this matter in one of the phases of the project which to this day remain undone. 
 
Las Colinas sector: 
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Figure 3.20 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº7 

It has no network. There are only a few small sections of storm drain. The Las Colinas development 
project approved by the City Council in 2003, foresaw, in the 3rd phase of the project, the 
implementation of the sewerage network. Today remains unresolved. 
 
The Residential Zone sector:  
 
There is a network under construction. The sector also plans to build a wastewater treatment plant.  
 
Plana Novella sector: 
 
It has no network. There are only a few small sections of storm drains. The proposed Plana Novella 
development, managed by the Compensation Board has not resolved this network yet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Garraf, management and operation of sewerage facilities in high, collectors, pumping stations and 
sewage treatment plants of the member municipalities of the region, is managed by the Commonwealth  
Penedès - Garraf . This also takes care of the maintenance and control of the sewaga general collector of 
the town . 
 
Canyelles network of wastewater collection is unique ( wastewater and rainwater collected together) and 
flows through the main manifold property of the Intermunicipal Association Penedès - Garraf ( MIPG ) , 
until the treatment plant of Sitges, managed by the Catalan Water Agency . The type of treatment at the 
Sitges WWTP is biological with removal of phosphorus; measured parameters are flow , suspended 
matter (MES ) , biological oxygen demand ( BOD5 ) , chemical oxygen demand ( COD ), total nitrogen 
and total phosphorus levels . The collector, owned by MIPG,  uses less than 90% of its capacity in its 
stretch through Canyelles. Its wastewater flow at the exit of the town is between 7 and 10 l / s, indicating 
a suitable condition. 
 
In development works that are planned at this time in the village, the design of the drainage network 
includes the separate collection of waste water and rainwater. 
 
Sitges WWTP is operated by the company DRACE - SAV - DAM UTE4, but the competent authority  is 
the Intermunicipal Association Penedes- Garraf. It collects all water from the streams in Canyelles, Sant 

Pere de Ribes, Sitges and Olivella and pours to the Mediterranean Sea, after a total distance of 31.20 km 
of collectors and 6 pumping. 
 
However, not all cores in Canyeles have a sewage system; La Cogullada, for example, is the only village 
that has a wastewater treatment plant to handle the wastewater it generates; once treated, it is discharged 
into the Vilafranca stream. Its drainage network, managed by the City, operates by gravity as the WWTP 
is located at the bottom of the sectors. Due to the maintenance cost of this treatment plant there is the 
hypothesis of driving the wastewater by gravity to the main collector of the Commonwealth. 
 
The core of Canyelles, Can Xum, Nou Canyelles, Can Roca and the Americas have sewerage maintained 
by the City and evacuate to the main manifold of the Commonwealth. 
 
The part of Daltmar, within Canyelles, have no sewerage, so flushing is done by septic tanks. It is 
currently being negotiated with the City of Olèrdola to evacuate wastewater on the side of this 
municipality. 
 
The sewage of  Vora Sitges , managed by the company Aigües de Catalunya , eventhough in operation , 
has some shortcomings , particularly in the sewage treatment . The network drains to the collector of the 
Commonwealth and to a well located at the west end of the village . There is a development project , 
finally approved by the Council on 12th December 2005 , which foresees the execution of sewerage in 
those sections that do not have it or where it is damaged . The network will not be separative , due to the 
increase of development costs that this would represent, therefore, rainwater will be driven through the 
streets . It also foresees to make two connections to the collector on high, a direct one and another one 
through the existing connection at Les Americas . 
 
The suburbs of Les Palmeres and Selva Marevelles have no sewer system and discharged to the channel 
using the course of the streams in the three slopes they have. 
 
The sewerage of the Muntanya del Mar is managed by the developer of the urbanization. Sewage drains 
to the collector that passes by  the old C-244 (current access to Les Palmeres, Selva Meravelles and 
Muntanya del Mar). 
 
Regarding the treatment of industrial wastewater, PIROTÈCNIA IGUAL SL has its own sewage 
treatment plant. It has its own equipment for the biological purification of wastewater generated in the 
company and it implements policies to phase out the contaminants in its products, especially plastics, so 
as to reduce its use in more than 70% replacing them by natural biodegradable materials. 
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Figure 3.21 Extract corresponding to Sitges from drawing nº7 Figure 3.22 Extract corresponding to Olivella from drawing nº8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The City council itself manages the sewarage in Sitges. 
The main sewerage of the core of Sitges is a coastal collector interceptor that runs from east (Marina 
Aiguadolç) to west (Riera de Ribes). It is a serrated like collector with rolled sections and pumped ones 
that pump wastewaters to the treatment plant. 
 
The collector interceptor has overflow protection; as already mentioned, at the first expansion of the old 
town, the system is pseudoseparative, so gathering the flow of rainwater from the roofs, which must be 
made lighter in order to protect the WWTP. 
 
In sum a number of six primary and five secondary pumping stations are available. The main sewerage 
has a remote system in real time. 
 
Currently SOREA, commissioned by the city of Sitges, is studying the network and its operation, which 
required to make a detailed inventory of the network, from which it follows that the number of manholes 
is about 2,500 and about 1,500 unique items 
 
The wastewater treatment plant is shared with Sant Pere de Ribes and is located in an old quarry near the 
Mata. 
 
Regarding the wastewater disposal systems in eastern cores, we can find on the one hand a wastewater 
treatment plant in Garraf that sents treated waters directly to the sea. And on the other, other centers 
located in urban continuum: Rat Penat, Garraf II amd Les Botigues, where waters are conducted to the 
metropolitan  collector interceptor, which runs parallel to the railroad to the WWTP Gava-Viladecans 

3.8 Waste distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The management of the collection is delegated to the Commonwealth Penedès-Garraf and the 
concessionary company Fomento de Construcciones y Contratas, SA. 
 
The municipality has not yet rolled out a plan for collecting the organic fraction of municipal waste 
(biowaste). The number of recycling containers has increased in recent years, however, the ratio of 
inhabitant / container has increased for the same period. Considering the kind of urbanization Olivella 
ratio container/inhabitant is relatively high, their location, in main streets and/or near the main facilities 
and meeting points of the town, favours the access of the population to these containers. 
 
Apart from containers, there is a recycling plant in the town, near the village of Mas Milà. 
Waste generation in Olivella increased from 832 tons in 2000 to 2,463 tons in 2010. This represents an 
increase of 296% in this period. 
 
Considering that in 2000 there were 1,319 registered inhabitants and this number rose to 3,405 in 2010, 
the waste generation per capita in the town remains around 0.7 tons per year. Although in 2000 it was of 
0.63,  in 2010 it increased to 0.72. This means an increase of 14% in this period. 
 
Waste generation per capita in Olivella is much higher than in Garraf and in Catalonia. In addition, while 
the trend has gone down in Catalonia and in Garraf fort he last few years, in Olivella waste generation 
per capita increased again in 2010, after two years of decline. 
 
As for the selective waste collection, in Olivella fractions are collected separately in containers of 
plastics, glass, paper , and waste with the container system on the street. The management of the 
collection is delegated to the Commonwealth Penedès-Garraf and the concessionary company is 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA.  
 
In Olivella there is no industrial waste. As for infrastructure management and waste treatment, it is 
appropriate to say that the only waste management infrastructure existing belongs to th municipality. 
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Figure 3.23 Extract corresponding to Canyelles from drawing nº8 

Figure 3.24 Extract corresponding to Sitges from drawing nº8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In relation to the collection and treatment of waste , Canyelles is included in the Penedès - Garraf 
Intermunicipal Association ( MIPG ) . This organization assumes the collection of municipal solid waste 
( MSW ) , waste collection (glass , cans , paper and cardboard ) and other waste such as old furniture and 
junk collection deposited in public space. In addition , Canyelles has a municipal collection service for 
commercial paper and cardboard. 
 
The Penedès - Garraf Intermunicipal Association is in charge of transporting the waste to the selection 
plant of Vilafranca and the remaining fraction to the dump at Hostalets de Pierola ( Anoia ), and also of 
the cleaning , disinfection and maintenance of containers . 
 
Canyelles has collection since 2000. Today waste collection in Canyelles includes glass, cans and paper 
and cardboard, but not organic waste . However, it is foreseen to implement the collection of organic 
waste in 2010 and the distribution of 30-50.composters along the developments. 
 
In addition , the municipality has a municipal recycling plant , in operation since 15 December 2003 , 
located in the Industrial center of Canyelles, which assumes the collection of debris , plant debris , bulky 
batteries, fluorescent tubes, tires , refrigerators, scrap batteries, special products , electronic products , 
vegetable oils and mineral oils . The owner of the plant is also the Intermunicipal Association Penedès 
and Garraf . According to the Waste Agency of Catalonia, The recycling plant in Canyelles valued 
495.69 tons of waste in 2008, a figure that represents 21% of the total waste in the municipality 
(2.358.69 tn) . 
 
Although the total waste has increased over the years ( 1080.36 t in 2000 , 2004 and 2098.33 t 2358.69 t 
in 2008 ) , so has the population ( 1838 inhab . 2000, 2,808 inhabitants . 2004 and 4005 inhabitants . 
2008 ) so the waste generated per capita has diminished through this period until present values of 
1.61kg / cap. / day 
 
The total number of containers intended for selective waste collection in the municipality is 59,28 used 
to collect glass and 31 to collect packaging. In this case there is no data on the number of containers of 
paper for the same reason mentioned above. In relation to the number of containers per capita it can be 

seen that the proportion of container per inhabitant in the municipality of Canyelles is much higher than 
local and regional rates (see Table 3:37). 
 
As for industrial waste, the management of which belongs to each company, chemical and metal waste is 
generated in Canyelles to an amount of 3 tons which represents 0.01% of the regional total. 
 
Canyelles does not have any facilities for the management of industrial waste, construction waste or 
livestock manure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By examining all official documents of urban planning, no data on waste collection services in the town 
of Sitges is to be found. In the two other municipalities that have been studied, this service was entirely 
managed by the Penedès - Garraf Intermunicipal Association ( MIPG ), but in the case of Sitges it is 
partly transferred. The association manages the collection of cans, glass, and paper and cardboard with 
containers, but it does not collect urban solid waste or organic fraction, so it seems logical that the 
Council itself should  manage them. 
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4. Connexions Urbanes 
 
4.1 Creixement de la ciutat 
 
“El procés d’expansió no només s’ha d’estudiar en els termes físics i de serveis sinó en els canvis 
d’organització social que es produeixen.”1 A principis de segles els canvis d’organització social que es 
produïen, i així queden recollits en diferents estudis, era l’evolució del món rural al món urbà amb tots 
els problemes d’organització i convivència que això suposava. Avui en dia, per analitzar correctament el 
creixement de les ciutats, s’ha d’esbrinar en quin moment de l’evolució es troba la societat. 
 
Per analitzar en quin moment es troba la societat i les tendències a les que esta subjecte, un dels millors 
indicadors és la mobilitat. “La mobilitat és un dels millors índex de l’estat del metabolisme de la ciutat. 
“the pulse of the community”1. És un indicatiu de tots els canvis que estan succeint”. La mobilitat no 
s’ha d’entendre com una capacitat física de les persones, sinó que s’ha d’estudiar des del punt de vista de 
les tendències de la societat. Aquestes tendències marquen noves modes, o nous moviments rutinaris que 
ajuden a esbrinar l’evolució de la societat. 

La societat actual tendeix a fer l’efecte contrari que esmentàvem de principis de segle. Continua havent-
t’hi una clara tendència de moviment de població cap a les ciutats, principalment gent jove que es veu 
obligada a desplaçar-se a la ciutat més pròxima per motius acadèmics i que s’hi queden un cop acabats 
en busca de noves oportunitats laborals i de forjar-se un futur lluny del poble. Això evidentment passa a 
les grans ciutats del territori, on es concentren les universitats i centres educatius especialitzats, que 
capten gent de tot l’àrea metropolitana i fins i tot de més enllà. 

En els tres termes municipals estudiats aquest fet no és considerable, ja que no es tracte en cap cas de 
grans nuclis de població amb una concetració extraordinària d’equipaments públics destinats a 
l’ensenyança. En els municipis estudiats existeix una nova tendència de moviment. Certament si que hi 
ha un volum considerable de població que es desplaça fins a la ciutat, però també hi ha un generós grup 
de població que decideix fugir de la ciutat buscant qualitat de vida durant les hores de lleure però que 
continua lligat a la ciutat en hores de feina. Això origina l’anomenada ciutat dormitori. Aquesta ciutat 
dormitori té una població bastant homogènia, generalment parelles joves amb previsió de formar una 
família i amb ganes de facilitar a la nova generació un espai per poder créixer en llibertat fugint de 
l’estanqueïtat d’una gran ciutat. 

“El creixement urbà s’hauria d’analitzar com el resultat de l’organització i la desorganització, 
equiparant-lo als processos anabòlics i catabòlics del metabolisme humà”1. La proximitat dels tres termes 
municipals a la ciutat de Barcelona faria pensar que podrien ser objecte d’aquest últim moviment de 
població esmentat. Per poder determinar que si és cert o no, s’haurien d’analitzar els POUMS comparant 
3 indicadors, el saldo entre la natalitat i la mortalitat, l’augment de la població, i els moviments de 
població per qüestions laborals. Un cop fet l’anàlisi es pot concloure que l’augment de població és 
superior al saldo de la natalitat, per tant els municipis estan absorbint població provinent d’altres indrets, 
i el fet que un molt alt percentatge de la població s’ha de moure a Barcelona per qüestions laborals, fa 

                                                
1Park, Robert Ezra, “et al”. (1925), The city  

pensar que aquesta nova població prové de Barcelona. Per tant es pot concloure que els tres municipis 
estan evolucionant cap a una societat de mitjana edat, descentralitza la seva residència en benefici del 
lleure, però que continua centralitzant la seva activitat laboral.  

A la comarca també existeixen dos altres motius de l’augment de la població. El saldo positiu de natalitat 
indica que la població “autòctona” també augmenta, però aquesta gairebé no té incidència en el 
creixement de la ciutat, ja que es concentra en els nuclis de població existents i la gran majoria reaprofita 
les edificacions existents. 

Un altre factor d’augment de població que s’ha d’analitzar amb molta atenció pel seu caràcter temporal 
és el turisme. Sobretot al terme municipal de Sitges l’augment de població als mesos d’estiu es 
desmesurat, suposa l’augment d’un 50% de la seva població, malgrat que la majoria es turisme 
vacacional, també existeix el “turisme de negocis” ja que durant l’any s’acullen fires i festivals de renom 
arreu. Aquests augments de població puntuals exigeixen un creixement de la ciutat, però un creixement 
capaç d’adaptar-se a la demanda de cada moment de l’any. Ha de ser capaç de cobrir totes les demandes 
que pugui tenir la ciutat amb plena ocupació, així com per mitja ocupació o només cobrir les demandes 
de la població permanent. 

Acceptant doncs el paper de ciutat dormitori dels tres termes municipals exceptuant el de Sitges que a 
més a més compte amb una capacitat turística de més de 12.000 places, s’ha d’analitzar on ha de créixer. 
“ La comunitat humana difereix de la de les plantes únicament en dos aspectes, la mobilitat i la 
proposició, que és el poder de seleccionar un habitat i l’habilitat de controlar-lo i adaptar-lo”. La ciutat 
que haurà d’acollir a la nova comunitat humana haurà de cobrir les demandes que aquesta sol·liciti i per 
tant, assimilant-se amb la cultura nòmada, s’assentarà allà on li sigui més assequible desenvolupar la 
seva vida. 

Així doncs per determinar on s’ha de produir l’expansió de les ciutats, primer s’haurà de determinar les 
característiques principals de “l’espècie invasora”2. En el territori hauran de conviure bàsicament dos 
tipus de comunitats diferents.  

La primera és l’autòctona, amb una besant més rural, desenvolupen la seva activitat, tant d’oci com 
professional, generalment al mateix poble o als pobles del costat, ja sigui en el sector primari 
(bàsicament agricultura, pesca i mineria) o en el sector secundari a les fàbriques situades a Vilanova i la 
Geltrú o a Sitges. Aquesta comunitat és bastant estable, “la comunitat tendeix a créixer en tamany i 
estructura fins que s’ajusta a la base econòmica de la que s’alimenta”1, per tant no permet grans 
increments de la població, nogensmenys amb la situació actual fins i tot pot tendir a decréixer per falta 
d’oferta laboral. Aquesta comunitat ja te desenvolupada la seva vida al territori, organitzada en petits 
nuclis de població al voltant dels recursos necessaris, generalment aigua, terra per sembrar i el port,  i 
posteriorment de les fàbriques. 

La segona, “l’espècie invasora”, és gent que generalment prové de l’àmbit urbà, que busca la 
descentralització de la seva residència i del seu lleure de la ciutat, però que continuen centralitzant la 
seva activitat laboral a la gran ciutat.  A la vegada també descentralitza la seva base econòmica del 

                                                
2 Terme utilitzat a: Park, Robert Ezra, “et al”. (1925), The city 
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territori, per tant no depèn del seu entorn, sinó del downtown al qual esta associat. El tamany d’aquesta 
comunitat depèn exclusivament del desenvolupament laboral que es produeix a la ciutat i per tant està 
subjecte al creixement any rere any. Aquesta comunitat prové de la ciutat en busca d’un “nou” estil de 
vida. Busca una qualitat de vida més alta, proporcionada en part pel valor més baix del terreny, per tant 
demanda una baixa densitat edificatòria, bàsicament cases unifamiliars,  el que comporta una gran 
extensió de terreny. Aquesta nova configuració de edificacions comporta la construcció d’una ciutat 
dormitori. 

Una nova ciutat dormitori, el primer factor que ha de resoldre és la bona comunicació amb el downtown 
on els seus habitants desenvolupant les seves activitats principals. La facilitat de mobilitat entre el 
downtown i la ciutat dormitori ha de ser un aspecte clau de desenvolupament. “els bons serveis públics 
d’una ciutat són part de la mecanització de la vida a una ciutat”1. En aquest cas, on predomina la 
centralització de la vida laboral i la descentralització de la residència i el lleure, s’han de determinar amb 
exactitud quins equipaments són necessaris a la ciutat dormitori i quins han d’estar al downtown. A 
primer cop d’ull sembla evident que els equipaments destinats al lleure, com els parcs, centres esportius i 
d’oci en general haurien d’estar ubicats a la ciutat dormitori, i els que tenen més relació amb el dia a dia 
al downtown, però això requeriria un estudi molt més detallat, ja que s’haurien de determinar les 
conductes de les persones per esbrinar quines rutines segueixen i on serien més eficients els equipaments 
més importants com ara els hospitals o les escoles. 

“El típic procés d’expansió d’una ciutat és en forma de cercles concèntrics “Succession”. Sempre està 
composat pel procés de centralització i descentralització, organització per la desorganització”1 és el que 
teoritzaven els estudiosos de l’escola de Chicago l’any 1929, però el dubte rau en focalitzar el nucli dels 
cercles concèntrics. L’error seria situar-lo a cada “nucli històric” dels termes municipals. L’encert es 
detectar el motor econòmic i social del qual depenen els municipis estudiats i veure la relació que tenen 
amb ell. A partir d’aquest motor econòmic i social, el que podríem anomenar bussines center, és on s’han 
d’inscriure els cercles necessaris on es troben els municipis en qüestió. 

Em observat que existeixen dos tipus de comunitats al territori, i que cada una d’elles té una base 
econòmica diferent, una es centre a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i l’altre s’ubica a la ciutat de 
Barcelona. En comparació la base econòmica sostinguda des de la ciutat de Vilanova és molt inferior que 
a la de Barcelona, per tant el nucli dels centres concèntrics a priori hauria d’estar a la citat Condal, per 
importància econòmica, social i de desenvolupament. 

L’estrat que ocupen els municipis és dels exteriors, ja que estan gairebé dedicats a la residència, 
exceptuant la ciutat de Sitges, la qual té un motor econòmic independent de temporada. Malgrat tenir una 
base econòmica bastant considerable a la temporada d’estiu, aquesta també es veu influenciada per la 
marca de Barcelona, atrau molts turistes que busquen les platges de Barcelona, a més a més dels que 
atrau la pròpia marca Sitges, que s’ha erigit com un referent de la comunitat homosexual. El caràcter de 
temporal fa perdre poder al motor econòmic, ja que una comunitat assentada no pot dependre d’una 
economia basada en 4 mesos, per tant tot i tenir un volum considerable no pot considerar-se com a únic 
motor econòmic.  

                                                
1 Park, Robert Ezra, “et al”. (1925), The city 

Degut a l’esmentada anteriorment demanda de la nova comunitat, es molt probable que el creixement de 
les ciutats es produeixi pels fenòmens de la conurbanització. “ La manera més recorrent d’expansió de 
les ciutats és la d’agregar poblacions properes o conurbacions, degut al creixement simultani de les 
poblacions veïnes fins que s’incorporen totes a la mateixa àrea metropolitana. Els nuclis de creixement, 
tot i això, es mantenint, i el que fins al moment eren suburbis passen a ser el nexe d’unió entre nuclis, 
esdevenint territoris poc densificats però amb noves construccions i forces equipaments”. Reduint 
l’escala de les poblacions que estudiava l’Escola de Chicago, en el cas del Garraf es podria equiparar a 
aquestes conurbanitzacions que mantenen els seus nuclis de creixement. En ells hi conviuria la comunitat 
autòctona, i en els nexes d’unió, que en aquest cas no són suburbis sinó que terrenys sense edificar, s’hi 
extendria la nova ciutat dormitori. Els nuclis antics es mantindrien i es transformarien mitjançant 
rehabilitacions individuals de cada edifici, mentre que als nexes d’unió seria tot de nova construcció. 
S’haurien d’actualitzar i ampliar els equipaments existents, i adaptar-los com hem esmentat abans a les 
noves necessitats de la nova comunitat acollida. 

El creixement és lògic i fins i tot convenient per a les ciutats ja que les permeten reorganitzar-se, gràcies 
a la desorganització que crea la heterogeneïtat de comunitats que conviuen, però també crea molts 
problemes. El principal problema que crea és la convivència entre les dues comunitats, que al tenir 
interessos i dinàmiques diferents pot crear tensions entre les comunitats. 

El segon problema, un problema fonamental, és el de la mobilitat. El fet d’agregar nous nuclis de 
població i ajuntar-ne d’altres, al cap i a la fí d’expandir-se, provoca l’acumulació de masses socials amb 
necessitat de desplaçar-se i generalment sempre cap al mateix indret. La no solució d’aquest problema 
podria crear caos brutals a l’àrea metropolitana de les ciutat, cosa que podria portar al col·lapse total de 
la ciutat. “L’àrea metropolitana hauria d’estar definida a més a més de físicament, per la facilitat de 
mobilitat dels seus habitants”1.  

 

4.2 Citat-Ecosistema 
 
Un cop examinades les possibilitats cap a on ha d’anar el desenvolupament de la ciutat des d’un punt de 
vista físic, també s’ha d’analitzar les connexions que existeixen entre la ciutat i el seu entorn. Per fer-ho 
escrupolosament s’ha d’entendre l’estreta relació que hi ha entre el medi i la ciutat, no s’han d’entendre 
com a dos conceptes antònims sinó gairebé com un de sol, la ciutat-ecosistema. 
 
“Segons Odum la ciutat és com un ecosistema heteròtrof amb dependència dels fluxos de matèria, 
energia i informació procedents del ambient exterior (Odum, 1963)”3. La ciutat, com els sistemes 
naturals, ha de ser considerada un sistema obert, és a dir, que no sols rep aquesta matèria, energia i 
informació que Odum menciona, sinó que també la intercanvia amb el medi que l’envolta. És necessària 
que existeixi aquesta interacció per a que la ciutat i les activitats que es duen en ella puguin ser 
sustentades. 
 

                                                
3 Bettini, Virginio. (1998), Elementos de ecologia urbana. 
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Per concebre la ciutat com un ecosistema amb un desenvolupament correcte és important que la capacitat 
de càrrega del ambient, els fluxos que entren i surten de la ciutat i l’entropia creada en el seu 
metabolisme s’adaptin i funcionin d’una manera adequada per lluitar contra la insostenibilitat de la 
ciutat. 
 
Totes les ciutats necessiten una quantitat de recursos naturals per mantenir la seva població i l’activitat 
urbana i aquests recursos s’obtenen del medi més proper. La transformació d’aquests inputs en outputs 
que es bolquen al medi és el que genera distorsió a la naturalesa, entropia positiva, i quant aquest outputs 
superen la capacitat que te el medi per reciclar-los i produir nous recursos, es supera la capacitat de 
càrrega. Per tant la capacitat de càrrega és el número màxim de outputs que pot absorbir un medi sense 
que es vegi afectada la seva biocapacitat. 
 
 “Les societats tradicionals preindustrials eren, -i son, les que encara sobreviuen- societats orgàniques, 
això és, societats que obtenien els seus recursos de la explotació de la biosfera mitjançant la gestió de 
processos que es produïen de forma natural en la matriu de la biosfera del territori, formada pel substrat, 
el pendent, el clima, la flora i la fauna. Mitjançant el treball i la aplicació de tècniques especifiques 
(practiques recol·lectores, caçadores, agrícoles, forestals i ramaderes) integrades en cultures diverses, les 
societats tradicionals formaven aquests processos per dirigir-se cap a la producció de materials que 
permetessin la seva reproducció social, és a dir, la pervivència de la societat que explotava un territori. 
 
L’obtenció de materials útils per satisfer les necessitats socials implicava l’extracció de nutrients del 
medi biosfèric que els havia produït, amb el que l’explotació continuada del medi provocava la pèrdua de 
fertilitat i, amb ella, la incapacitat de la biosfera de continuar aportant la producció material necessària 
pel manteniment de la societat que l’explotava. És per això que el retorn de nutrients, a través de la 
devolució dels residus del metabolisme social al medi, era una condició determinant en l’estabilitat de les 
societats tradicionals al llarg del temps, del manteniment de la capacitat del medi de seguir aportant 
recursos. 
 
Les societats tradicionals poden llegir-se com les usuàries d’una gran màquina biosferica, una màquina 
que recull els residus generats pel consum de les pròpies societats i, mitjançant l’ús de la radiació solar 
com a font energètica, regenera els materials tornant-los la seva utilitat social. Una màquina que tancava 
els cicles materials tornant-los els residus la qualitat de recursos: eren societats basades en un sistema 
tècnic de base orgànica.”4 
 
Les societats d’avui en dia han canviat els recursos orgànics per una altre font, els recursos minerals. 
Això fa que les ciutats no depenguin de les terres ni del medi que l’envolten, fan servir recursos no 
renovables extrets d’una altre zona i importats a la ciutat per convertir-los en energia i que després seran 
residus i emissions que transferiran al medi que els envolta. No sols això, també importen grans nombres 
d’aliments, materials i aigua que després transformaran en serveis o bens, i en aquesta producció 
tornaran a generar més residus i contaminació.  
 

                                                
4 Cuchí, Albert, “et al”. (2008), Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de Sar en 
Santiago de Compostela 

Degut als grans avenços tecnològics i a les facilitats que hi ha per transportar matèries, informació i 
energia d’un punt a un altre, les ciutats encara depenen menys del seu territori i per tant no tenen la 
necessitat de regenerar-lo o preservar-lo; però s’ha de tenir en compte que si que depenen d’entorns més 
llunyans, i per tant, de les infraestructures necessàries per portar aquests inputs a la ciutat. 
La capacitat de càrrega dels territoris no sols ha estat superada, sinó que a més a més, durant els últims 
anys ha estat disminuïda. És necessari revertir o disminuir aquest fet.  
 
Quan parlem d’aquests outputs que distorsionen el medi on es bolquen, estem parlant de la transferència 
d’entropia positiva cap al medi. Realment l’entropia positiva no només son els outputs, és la mesura de 
desordre o l’energia no disponible en un sistema, és a dir, la que ha estat degradada i no pot ser utilitzada 
per produir treball degut al metabolisme de la ciutat. En canvi l’entropia negativa és l’energia que crea 
ordre, la que és útil per a produir treball.  
 
La ciutat és receptora d’entropia negativa que rep del medi per poder desenvolupar amb facilitat el 
metabolisme urbà, aquest crea entropia positiva degut a l’activitat que el ciutadà dur a terme dins la 
ciutat i l’allibera al medi més pròxim. Per tant aquest funcionament només és possible a expenses del 
medi proper, i també el llunyà, i del seu ordre. Quant el bolcat d’entropia positiva supera la capacitat de 
càrrega, el medi no es pot regenerar i tendirà a extingir-se així com la ciutat ja que serà incapaç de 
sobreviure sense l’entropia negativa i els inputs que li proporciona. Per tant l’objectiu ha de ser equiparar 
l’ecosistema de la ciutat al del medi, que és molt més exigent i tendeix a saturar-lo d’entropia positiva. 
 
Per poder assimilar el ecosistema urbà al rural, cal entendre com funciona el metabolisme de la ciutat ja 
que les conseqüències d’aquest són les que distorsionen el medi amb un grau superior al que pot 
acceptar. 
 
“La societat a nivell global, i els seus pobles i ciutats particularment, són éssers vius que depenen de la 
relació amb el medi que els envolta. Són organismes que reben inputs (energia, materials, aigua, 
informació, persones, etc.) que suposen una dependència clara respecte l’exterior, i generen uns 
determinats outputs (contaminació, calor, residus, etc.), incrementant els nivells d’entropia com a resultat 
del seu metabolisme intern. L’estudi d’aquest metabolisme, que actualment és fonamentalment lineal, és 
bàsic per entendre com una població pot afrontar la problemàtica del canvi climàtic”5. 
 
És fonamental entendre aquest metabolisme, és a dir, els fluxos totals que entren, els que surten i els 
residus i emissions que es produeixen per  sostindré la ciutat; serà optimitzant i millorant els fluxos com 
disminuirem els residus, emissions i entropia positiva alliberada al medi i per tant, com millorarem la 
capacitat de càrrega de l’ecosistema. 
 
És necessari entendre la ciutat i el seu entorn com un únic concepte i entendre-ho com una qüestió 
d’organització i de natura, no observar-ho des del punt de vista polític, la mala interacció entre dos 
termes municipals propers pot fer augmentar considerablement la petja ecològica de la ciutat, ja que 

                                                
5 Antoni Caballero Mestres, Antoni i Bateman Pinzón, Allen. (2010), Informe models organitzatius 
locals de canvi climàtic a Catalunya (C3L). 
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causa una mala gestió dels serveis d’una zona, augmentant l’impacte de CO2 per servei o la 
sobredimensió de les infraestructures necessàries per abastir la població.  
 
S’ha de tenir en compte que és l’efecte forçat de l’home el que fa que el medi no es pugui auto depurar, 
absorbir i reciclar els residus i en conseqüència, el medi no pot restablir els recursos i mantenir la seva 
qualitat. En la ciutat aquests processos son molt difícils o  impossibles sinó es preveu una unió d’entorn i 
ciutat, amb un creixement planificat de la ciutat, tenint en compte la capacitat de càrrega de l’entorn i una 
previsió de zones verdes per afavorir aquesta unió. 
 
4.3 Dèficit ambiental 
 
Com s’ha esmentat en el punt anterior, el propi metabolisme de la ciutat genera una entropia positiva que 
ha d’absorvir el medi que l’envolta. El mateix medi és l’encarregat de proporcionar (en gran part, ja que 
hi ha cassos en que s’importa d’altres indrets) l’entropia negativa que necessita per funcionar, ja sigui en 
forma de matèria, energia o informació. La problemàtica esdevé quant el quocient entre l’entropia 
negativa i la positiva s’allunya de 0, quan augmenta molt la positiva enfront a la negativa, és aquí quan 
es produeix el dèficit ambiental. 

Aquest dèficit pot portar a la desaparició del ecosistema, del conjunt tant del medi com de la ciutat, ja 
que un no podrà absorbir més entropia positiva i l’altre no podrà aportar-ne de negativa. Actualment el 
que s’està fent per pal·liar aquest dèficit és obtenir  l’entropia negativa d’un medi llunyà, resolent així el 
problema a curt termini però creant-ne un de molt més gros a mig termini. És el cas, sense anar mes 
lluny, de l’energia. L’energia elèctrica, per exemple, és produïda a milers de kilòmetres del punt final de 
consum, sobretot a Espanya on la dependència energètica supera el 75%. Això implica que un input 
totalment necessari per al funcionament de les ciutat com és l’energia es transporta de molt lluny, fins i 
tot d’altres països, i deixant de banda el considerable impacte de la infraestructura de transport, la ciutat 
rep entropia negativa però el seu output es genera en el punt de producció, per tant a la ciutat no li 
computa com a entropia positiva i pot caure en la trampa de no acceptar el dèficit ambiental. 

Per amortiguar aquest dèficit ambiental és necessari reduir l’entropia positiva que genera el propi 
metabolisme de la ciutat, i a més a més augmentar el poder d’absorció del medi circumdant. Per 
augmentar el poder d’absorció, les accions que a priori semblarien les més lògiques de realitzar, seria 
augmentar la proporció de zones verdes a les àrees metropolitanes de les ciutats. Però no només és 
augmentar la proporció, sinó augmentar-la de forma eficient i meditada per poder aprofitar-les per al dia 
a dia de la ciutat. 

Les zones verdes tenen tres funcionalitats principals, que cada una té un valor més important segons la 
configuració del seu entorn, han de fer la funció d’equipament, d’infraestructura i ecològica. La funció 
d’equipament és la que venen desenvolupant principalment fins a l’actualitat, equipaments d’oci i de 
lleure per als habitants que conviuen amb elles, la funció ecològica és bàsicament la de crear entropia 
negativa i afavorir el desenvolupament del ecosistema en general, però la que suposa un canvi de 
concepció és la de infraestructura. 

La clau per poder obtar a un desenvolupament sostenible de les ciutats és canviar la concepció de les 

zones verdes com  equipaments i entendre-les com a “infraestructures verdes”6, sense aquest canvi 
l’evolució és impossible. La infraestructura verda, es pot entendre com a una substitució de la 
infraestructura gris que existeix actualment a les ciutats i que permet el funcionament òptim de la ciutat 
així com el confort del seus ciutadans. Però la infraestructura gris, crea un ordre diferent al de la 
naturalesa, entropia positiva, i és necessari traslladar-la al medi perquè aquest l’assimili. Si es complissin 
les mateixes funcions de la infraestructura gris amb una infraestructura verda, aquesta no crearia entropia 
positiva, al contrari, crearia entropia negativa el que ajudaria ferventment a pal·liar el dèficit ambiental 
anteriorment anomenat.  

Per poder entendre la funció de la infraestructura verda s’ha d’analitzar a partir de la connexió de les 
àrees verdes amb la morfologia del seu entorn, discriminant tres zones: les purament verdes, les 
periurbanes i les urbanes. 

Les zones verdes periurbanes poden comportar-se com autèntiques infraestructures verdes. Si entenem la 
naturalesa com el suport d’allò antròpic7 i la base que possibilita la seva existència, les infraestructures 
verdes haurien de ser una altre cosa. De la mateixa manera que la infraestructura urbana no és la ciutat, la 
infraestructura verda no és la naturalesa. Hauria d’estar composada per aquells element naturals que 
compleixin les mateixes funcions que la infraestructura gris però amb molta més eficiència. En definitiva 
la infraestructura verda seria aquelles funcions o elements de la naturalesa necessaris per al funcionament 
de les àrees urbanitzades en contraposició a aquells més entròpics que conformen la infraestructura gris. 

A les zones periurbanes en conjunt és on els tres aspectes principals de les zones verdes estan més 
compensats degut al paper d’intermediari entre les zones urbanes i les de pura natura. En aquestes zones 
és bo que existeixi una mescla d’usos, i la presencia d’us amb explotació econòmica de les zones verdes 
pot aportar producte de primera mà, producte de Km 0. S’han de potenciar usos que no fomentin la 
urbanització però si que es pugui obtenir un rendiment econòmic directe. 

A les zones urbanes és evident que es crea un microclima urbà que es caracteritza per uns contrastos 
molts brusc en molts pocs metres. Les zones verdes ajuden en aquests cassos a controlar aquest 
microclima i assimilar-lo al màxim al de la naturalesa. En aquest moment es quan es fa evident la funció 
d’infraestructures de les zones verdes. Les zones verdes urbanes s’han de deixar de concebre com a 
equipaments destinats al esbarjo dels ciutadans, s’han de dissenyar per a que la ciutat funcioni 
eficientment. Hi ha molts exemples de com es poden utilitzar les infraestructures verdes a les zones 
urbanes, per exemple per a atemperar fenòmens climàtics externs, per al control efectiu de la temperatura 
i la humitat relativa, per a reducció de sorolls, com a embornal de CO2, per a filtrar i emmagatzemar 
aigua de la pluja o per reciclar, generar i renovar matèria orgànica mitjançant la seva descomposició, 
entre d’altres.  

S’ha de ser capaç de mantenir l’ordre urbà amb un grau d’entropia positiva menor per no necessitar 
bolcar grans quantitats a un medi que ja és gairebé incapaç de reciclar-la. Considerant els processos 
naturals com a part de l’ordre urbà es pot aconseguir equilibrar l’ecosistema urbà afavorint la eficiència, 
la seguretat i el confort de les àrees urbanes. 

                                                
6 Terme utilitzat a: Ozcáriz, Jorge, “et al”. (2013), Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. 
7 S’assimila a l’entropia negativa 
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Les zones purament verdes afavoreixen a l’organització dels ecosistemes que influencien els processos 
naturals i els fluxos biòtics que tenen lloc en el paisatge, contribuint a determinar el nivell de 
biodiversitat del territori. Aquestes tenen per objectiu mantenir la continuïtat ecològica-ambiental del 
territori i el paisatge a escales diferents. 

És per això que la millor configuració de les àrees verdes d’un territori és en forma de xarxa, si es manté 
la continuïtat de les zones verdes des de l’interior de la ciutat fins a les zones més exteriors es podran 
garantir al 100% les tres funcionalitats bàsiques de les àrees verdes, l’ecològica, la d’equipament i la de 
infraestructura. Per permetre aquesta continuïtat es necessari canviar la morfologia de les zones verdes 
concebudes fins al moment, no només són parcs, sinó que també hi entren elements urbans com façanes 
o cobertes verdes, que alberguen biodiversitat i faciliten la connexió de les zones urbanes a l’exterior. 
També és cert que moltes vegades resulta impossible que les zones verdes estiguin connectades entre 
elles, això no invalida alguna de les seves funcions, ja sigui com a equipament o com a infraestructura. I 
tampoc invalida el fet de que es constitueixi una infraestructura verda malgrat no formar part d’una xarxa 
verda. 



 Anàlisi dels límits administratius i sostenible del Garraf (termes d’Olivella, Canyelles i Sitges) 26 

Figura 5.1 Convinació dels negatius de mobilitat i densitat 

Figura 5.2 Convinació dels negatius de classificació i densitat 

Figura 5.3 Convinació dels negatius de mobilitat i classificació 

5. Anàlisi de fluxos 
 
5.1. Fluxes d’informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per analitzar els fluxos de la informació, entesa des del punt de vista de les tendències de la societat i 
l’evolució que preveu l’administració, s’ha cregut convenient analitzar els negatius combinats de la 
mobilitat, la classificació del sòl i la densitat. Amb la mobilitat podrem observar les zones que estàn 
millor comunicades i que han comptat amb certa inversió en infraestructures viàries i ferroviàries. Amb 
la classificació és pretén observar l’evolució que preveu l’administració del creixement de la seva 
població; i amb la densitat observar els nuclis de població existents.  
 
Com s’ha comentat anteriorment seria desitjable que per les característiques de la nova població que es 
preveu rebre al territori, l’expansió de les ciutats hauria de ser de baixa densitat i que permeti una bona 
mobilitat amb el downtown, Barcelona. Es pot observar que en la majoria del territori la densitat de 
població és baixa menys en el nucli de Sitges, el que compleix els requisits esmentats, ara bé es pot 
observar que que hi ha certs espais denominats com a urbanitzables (color groc) que no haurien de 
contribuir a l’expansió del territori. Els que corresponen al conjunt d’urbanitzacions d’Olivella i el de 
l’urbanització de la cogullada a Canyelles no reuneixen les característiques desitjades per a la nova 
urbanització. A la resta del territori es pot observar que el creixement de la població a sigut mesurat i en 
baixa densitat majoritàriament al voltant de les xarxes principals de comunicació, però s’observa que la 
xarxa ferroviària només cobreix el tram de la costa, fet que pot augmentar el número de transports amb 
vehicles propis. 
 
Tant en el terme d’Olivella com en el de sitges, es pot observar que existeixen nuclis de població molt 
petits i amb mala comunicació amb el nucli principal del terme. En el cas d’Olivella, Els secotrs de Plana 
Novella i el nucli antic, així com les dues masies contemplades com a sòl urbà, suposen un cost elevat al 
terme per la seva descentralització del nucli, provoca molta duplicitat d’equipaments i precarietat de 
mobilitat entre nuclis, connexions que han de ser  rutinàries ja que els principals equipaments es troben 
en el conjunt d’urbanitzacions. Per tant aquest nuclis hauríen de tendir a reduir-se o a extingir-se per a 
extirpar aquests costos ambientals al terme. En el terme de Sitges és pot observar dos nuclis que tenen les 
mateixes característiques que els anteriorment comentats, el de vallcarca que només te una població 
censada de 8 habitants i el de garraf. Tanmateix el nucli de les botigues és un nucli considerable de 
població amb bona connexió amb un nucli urbà, però aquesta no es realitza amb Sitges, sinó 
Castelldefels.  La evident connexió de Les botigues amb Castelldefels fa concloure que s’hauria de 
traspassar aquest nucli al terme municipal colindant. 
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Figura 5.4 Convinació dels negatius d’electricitat i densitat 

Figura 5.5 Convinació dels negatius qualificació i electricitat Figura 5.6 Convinació dels negatius de densitat i d’abastament d’aigua 

 
5.2. Fluxos d’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per analitzar els fluxos d’energia s’utilizen els negatius de la distribució de l’energia elèctrica combinat 
amb els de densitats i els de classificació. S’analitza l’energia elèctrica ja que és la que té més incidència 

en àmbit medio-ambiental a causa de les altes emissions que genera degut a la seva producció i la seva 
distribució.  
 
Es pot observar que als dos municipis de biaxa densitat estan subministrats des de la sub-estació de 
Vilanova i la Gelstrú. En aquest dos municipis no existeix un consum prou considerable com per 
plantejar un transport en alta fins al punt de consum, a més a més tampoc tenen nuclis industrials 
importants, només Canyelles té un polígon industrial amb certa importància. És cert que travessen línies 
d’alta tensió pels dos termes, però la consideració d’una estació transformadora sería absurd tenint en 
compte la proximitat de la de Vilanova.  
 
En el municipi de sitges, on hi ha una demanda important d’energia, tant pels sectors industrials com pel 
de serveis, hi ha una xarxa precària que esta al límit de càrrega per subministrar l’energia necessària. És 
necessàri plantejar-se si el consum elevat de la població de sitges compensa la implantació d’una estació 
transformadora pròpia per abastir tota la demanda, la industrial, comercial, turística i residencial que 
existeix. 
 
La distribució de l’energia en tot el terme municipal es pot observar que es fa de forma lineal, amb línies 
mortes que deriven de les estacions transformadores, i acaben a l’ultim nucli de població que abasteixen. 
Possiblement un sistema més eficient de distribució seria el radial. Determinar un centre de producció 
equidistant als punts de consum, tenint en compte la distància en relació al consum que realitza el nucli, 
el moment sostenible, i determinar uns cèrcols d’electrificació que englobin la comarca en diferents radis 
del cèrcol. Amb un bon estudi de distribució es podrien determinar diferentes escales dels cèrcols, de alta 
tensió, de mitja i de baixa, per poder subsanar les pèrdues de càrrega que existeixen en la distribució.  
 
5.3. Fluxos de matèria 
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Figura 5.7 Convinació dels negatius de densitat i sanejament 

Figura 5.8 Convinació dels negatius de densitat i Residus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per analitzar els inputs i outputs relacionats amb la matèria, s’utilitzen els negatius dels plànols 
d’abastament d’aigua, xarxa de sanejament i residus, combinats amb el negatiu de les densitats. No es 
tenen dades de l’input de matèria principal, de l’entrada de mercaderies i d’aliments al territori, per tant 
s’analitzarà, únicament com a input de matèria, l’abastament de l’aigua. Es pot observar que totes les 
urbanitzacions compten amb xarxa de distribució d’aigua menys, Les palmeres al terme municipal de 
Canyelles on esta projectada i prevista de fer a curt termini. 
 

Al terme d’Olivella la captació d’aigua es fa principalment per pous, que suposa un desgast del medi 
brutal. És cert que utilitzant aigua extreta molt proper del punt de consum es redueixen al màxim els 
costos de transport, però per pal·liar aquest transport s’utilitza una aigua de qualitat excel·lent per a tot 
tipus d’usos dels quals la majoria no necessiten aigua de bona qualitat. En el desenvolupament del 
metabolisme urbà gairebé el 55% de l’aigua que s’utilitza no caldria que fos potable, i un altre % elevat 
no necessitaria una aigua de qualitat excel·lent, tant bona que podria ser aigua de boca. A més a més 
l’extracció d’aigua de pous pot arribar a secar-los com ha passat amb 4 pous al terme, cosa que elimina 
per complert l’ecosistema que aquest alimentava en el medi més proper.  
 
En els altres dos termes l’abastament d’aigua es fa mitjançant una canonada, gestionada per l’ATLL, i es 
distribueix al llarg del territori mitjançant estacions de bombejament que pugen l’aigua fins als nuclis de 
població que no estàn a la plana del garraf. Proablement si s’estudies be la distribució de la xarxa, es 
podrien minimitzar les estacions de bombejament i fer l’abastament per gravetat, per exemple a les 
urbanitzacions de l’est del nucli de Sitges, cada una compte amb una estació pròpia, i si s’aprofites la 
orografia del territori podria distribuir-se per gravetat. El mateix pasa a les urbanitzacions del Nord de 
Canyelles on la lògica diria que l’abastament d’aigua hauria de provenir del municipi colindant, 
Olèrdola, on es podria realitzar per gravetat fàcilment, però l’acció del límit administratiu provoca que 
s’hagi de bombejar des del nucli de canyelles. 
 
En quant al sanejament, trona a haver-hi diferències entre els sectors de Canyelles i Sitges i el d’Olivella. 
La xarxa de Senajament d’olivella és molt precària, a la major part del territori no existeix, es realitza per 
fòses sèptiques, i al nucli antic i a can milà existeix un petit EDAR que depura les aigües residuals i les 
aboquen a la riera. Al sector de Canyelles també hi ha una petita zona que funciona amb fòses sèptiques, 
però la majoria del territori està conectat al col·lector principal que arriba fins al EDAR de Sitges, a la 
urbanització de les palmeres, tampoc existeix cap xarxa de sanejament i aboquen directament a la llera, 
contaminant extremadament el seu entorn. La resta del territori exceptuant els sectors industrials que 
compten amb els seus propis EDARs especialitzats, funcionen a traves del col·lector principal que 
conecta amb l’EDAR de Sitges. Aquest EDAR rep les aigües residuals de Canyelles, Sant Pere de Ribes 
i del pròpi Sitges que comparteixen el tractament dels outputs derivats del metabolisme urbà. 
 
En quant als residus, tots els residus que es recullen als 3 municipis estudiats es porten a la planta de 
triatge del la Mancomunitat, situada a Vilafranca del Pendedès, i allà es fa el triatge i es porta cap a les 
empreses que tracten els resudis situades majoritàriament a barcelona. Això suposa un embolic de 
transport, els residus van amunt i avall, quant provablement per la densitat de població de la comarca 
sencera del garraf i la producció de residus hauria de comptar amb una planta de compostatge i triatge 
pròpia situada a la plana i funcionant de manera radial per abastir a tot el territori. 
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6. Consideracions d’una proposta 
 
6.1 Millora dels fluxos d’energia 
 
S’entén input d’energia com tota aquella que es consumida per al desenvolupament de les activitats 
pròpies d’una ciutat, per garantir el bon funcionament del metabolisme urbà. Per tant els punts de màxim 
consum d’energia són el sector residencial i el sector terciari i equipaments, el que fa necessari analitzar 
l’evolució que han de adoptar per poder garantir un desenvolupament sostenible i estable de les ciutats.  
 
En la conjuntura social i econòmica actual, no és previsible que existeixi una gran demanda de nova 
construcció. Nogensmenys anteriorment s’ha conclòs que el territori estudiat ha d’expandir-se en forma 
de ciutat dormitori, i que hi ha previsió de que hagi de suportar més població emigrant de la gran ciutat, 
buscant qualitat de vida en territoris amb menor preu del sòl. 
 
En el cas de la nova construcció s’ha d’apostar per construir edificis de balanç energètic 0. Aquest balanç 
0 es important no focalitzar-lo només en la fase d’explotació, sinó que s’ha d’analitzar en el conjunt del 
seu cicle de vida, des de que es construeix, amb els materials utilitzats, fins a la seva desconstrucció i 
amb el posterior reaprofitament dels residus generats i que poden tenir un coeficient de retorn bastant 
elevat. Queda palès que l’edifici com a concepte s’ha d’entendre que es projecta per a un ús concret, i per 
tant ha d’estar optimitzat per a aquest, però també s’ha de projectar i construir amb la previsió que quant 
aquest ús s’esgoti, ha de ser fàcilment adaptable a altres usos, ja sigui amb adaptacions de l’espai per a 
canvis d’ús o amb la reutilització dels materials utilitzats per a construir-lo. 
 
En la fase d’explotació, que és on es consumeix el màxim d’energia, no només s’ha de tenir en compte 
l’anàlisi del consum de l’edifici, és imprescindible l’anàlisi de la demanda. Un edifici autosuficient és 
aquell que produeix l’energia que consumeix, i que pot funcionar independentment de la distribució 
general d’energia, de la que s’aprofita en moments molt puntuals per a suplir possibles puntes de consum 
o per seguretat. Amb la configuració actual dels edificis aquest fi és impossible. Amb el sobreconsum 
que s’està produint en els edificis actuals no seria físicament possible arribar a nivells d’autoconsum. 
S’ha de fugir de la concepció d’un edifici verd com un edifici ple de gadgets sostenibles i d’energies 
renovables.  Per aquest fet és important reduir el consum, és a dir el rendiment de les maquines que 
realitzen les funcions bàsiques, però també és molt important ajustar la demanda a la que realment 
necessita l’edifici per poder optimitzar al màxim el consum. Amb aquests nivells d’eficiència seria 
possible arribar a nivells molt alts d’autoconsum. S’ha de considerar un edifici sostenible aquell que te 
un consum d’energia ajustat al seu ús, aconseguit amb una envolupant adequada i unes instal·lacions 
eficients i que auto produeix l’energia per al propi consum. 
 
En matèria energètica el transport d’energia suposa uns costos molt elevats en entropia positiva, a més a 
més descentralitzada del punt de consum. Això provoca dèficit ambiental en el punt de producció i 
consum on es produeix massa entropia positiva, tanta que el medi no es capaç d’assimilar i regenerar. La 
importació  d’inputs només s’hauria de donar quan aquests suposessin un excedent en el punt de 
producció, on l’ecosistema estigui equilibrat i necessiti exportar outputs a altres indrets on es reclamin. 
En cas contrari s’estaria contribuint a la sobrepressió del medi pròxim reduint extremadament la seva 
biocapacitat per reciclar entropia positiva i transformar-la en negativa, aquest fet abocaria a la 
desaparició l’esmentat medi. 
 
És evident doncs que la producció de l’energia en el punt de consum esdevé un requisit indispensable per 
a un desenvolupament sostenible de les ciutats. A aquest fet se li ha de sumar la gran dependència 
energètica que sofreix Espanya, més del 75% de l’energia consumida és importada, per tant 

l’autoproducció podria contribuir a la reducció d’aquesta dependència cosa que és imprescindible per a 
un país amb certa visió de futur. 
 
En el cas dels termes municipals estudiats, probablement és necessari mancomunar la responsabilitat de 
la producció d’energia a diferents nuclis de població. Per a poder determinar quins nuclis s’haurien de 
mancomunar en aquest aspectes s’hauria de calcular el cost/benefici, tant econòmic com ambiental, 
d’una planta productora i s’hauria d’introduir el concepte del Moment Sostenible. El Moment Sostenible 
calcula el cost del transport d’energia en funció de la distància i el consum en el nucli de població, tenint 
en compte les pèrdues de carga que existeixen en les diferents tensions de transport i el cost ambiental 
d’una xarxa de distribució. D’aquesta manera podríem determinar una producció eficient que no 
descentralitza l’entropia positiva i que en el màxim possible utilitzaria energies renovables i en cap dels 
casos utilitzaria consumibles fòssils per a produir energia, adoptant així el principi de suficiència, la 
utilització de recursos no renovables s’ha de justificar des de les necessitats socials verdaderes.  
 
En els termes municipals estudiats existeixen dos grans potencials de millora en matèria energètica, el 
sector residencial i el sector terciari i equipaments públics. 
 
En el sector residencial ja hem esmentat les característiques que haurien d’adoptar les noves 
construccions que s’erigeixin per absorbir la nova població, però hi ha un gran potencial de millora amb 
les construccions existents en matèria de rehabilitació energètica.  Tenint en compte les característiques 
de les edificacions, es podria dir que gairebé el 60% del parc immobiliari frega la pobresa energètica. Es 
contempla que gairebé el 80% del parc immobiliari, amb la nova llei d’eficiència energètica obtindria 
com a màxim una qualificació energètica de D. Això deixa molt que desitjar de les tipologies 
constructives adoptades en èpoques passades a Espanya, tanmateix això suposa una gran oportunitat per 
a la rehabilitació energètica on amb petites intervencions es poden aconseguir grans resultats amb un 
temps d’amortització raonablement curt. Existeixen dos tipus d’accions que es poden realitzar, les 
actives i les passives. Les actives es focalitzen en la reducció del consum de les instal·lacions d’un 
habitatge. Principalment són edificacions unifamiliars, però en les edificacions plurifamiliars una bona 
actuació és la pluralització de produccions com aigua calenta i calefacció on s’aconsegueixen rendiments 
molt més elevats, però en les edificacions unifamiliars les accions actives es centren en l’anàlisi dels 
rendiments de les màquines de clima i en la il·luminació principalment i en la optimització, aconseguint 
estalvis de fins al 30 i 40 % cosa que facilita el retorn de la inversió a realitzar. Les accions passives es 
centren en la reducció de la demanda. Com s’ha esmentat anteriorment aquest aspecte és imprescindible 
per a poder considerar un edifici sostenible, ja que per més que es redueixi el consum, si no es redueix la 
demanda es continua patint un sobreconsum insostenible per al metabolisme urbà. Les accions passives 
es centren en la reducció de la demanda substituint les fusteries per unes de més estanques i amb una 
transmitància tèrmica adequada a l’entorn i en el revestiment d’aïllament de les façanes, per a disminuir 
al màxim la transmitància, gairebé adoptant criteris de la “Passivhaus”. En definitiva les accions passives 
consisteixen en entendre l’entorn de l’edificació i saber aprofitar-lo al màxim, ja sigui aprofitant els 
guanys solars quant toca i desestimant-los quan no són necessaris o en la adopció de conceptes 
bioclimàtics en el disseny de l’edificació. Aquestes accions tenen un retorn d’inversió bastant més 
prolongat si es te en compte econòmicament. En aquests cassos probablement s’hauria de realitzar dos 
tipus d’anàlisi de cost/benefici, un d’econòmic i un d’ambiental. En l’econòmic segurament sortiria 
reflexat un retorn entorn a uns 30 any, tenint en compte que la vida útil d’una edificació tendeix als 100 
anys és un retorn tardà però altament recomanable, però des del punt de vista ambiental, la reducció de 
CO2 que s’aconsegueix que si en comptes de pagar per l’energia que es consumeix, les tarifes elèctriques 
es regeixin per les emissions que es generen, molt probablement aquest retorn s’assoliria en un període 
de temps curt. 
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En el sector terciari i els equipaments, la rehabilitació energètica també és un recurs molt vàlid, però té 
un problema, generalment les inversions a realitzar són molt elevades i amb la conjuntura econòmica 
actual no seria fàcil trobar finançament tot i el retorn evident que es genera. Però per aquests tipus 
d’edificis es proposa una gestió sostenible del seu ús. Fins al moment no s’ha tingut en compte que es 
poden aconseguir bons nivells d’estalvi fent una gestió eficient de la il·luminació i el clima. En aquesta 
tipologia d’edificis els consums en il·luminació i sobretot de clima s’emporten la major part de la partida 
dels consumibles degut a l’ús continuat de la il·luminació i a les compensacions per les càrregues 
internes del clima. En el clima una part important de la despesa es focalitza en la distribució on màquines 
impulsores funcionen a ple rendiment les 24 hores del dia. Fent un bon pla gestor de l’edifici determinant 
les hores de màxim consum i d’utilització i introduint tecnologia domòtica per a reduir el factor humà8 
sobre la gestió es poden aconseguir nivells d’estalvi d’un 10 o 15% sense gairebé necessitat de fer 
inversió. La reducció de la demanda es un aspecte important en aquests edificis però com s’ha esmentat 
anteriorment es topa amb la gran inversió que s’ha de realitzar, més endavant proposarem una possible 
solució per pal·liar aquest problema.  
 
Una actuació molt més difícil de realitzar, però necessària, seria la substitució de les infraestructures 
municipals per a infraestructures verdes. D’aquesta manera es podria anular tot el consum energètic que 
produeixen totes aquestes infraestructures, a més a més de controlar tots els factors de consum del 
metabolisme urbà des d’un punt de vista verd, que no només ofereix l’estalvi energètic directe sinó que 
també suposa un “estalvi secundari” ja que es pot controlar l’ecosistema que existeix dins la ciutat.  
 
Per a conscienciar a la gent de la importància de la reducció del dèficit ambiental, principalment de les 
emissions de CO2, el passat 1 de Juny es va implantar un Real Decret de l’eficiència energètica que 
exigia els certificats energètics dels habitatges que es movien per el mercat immobiliari, seguint una 
directiva europea que ho exigia. Així com en altres països, mes conscienciats amb la reducció de la petja 
ecològica, com Alemanya o Dinamarca aquesta exigència va arrelar a la societat i la qualificació 
energètica esdevenia una criva per a escollir habitatge, a Espanya no ha succeït res de semblant, ni tant 
sols s’estan realitzant tots els certificats que s’haurien de realitzar.  
  
Per pal·liar la problemàtica de la gran inversió per a les mesures passives en edificacions va sorgir un 
nou model empresarial, les ESE, que suporten la inversió per complert a canvi d’un percentatge de 
l’estalvi que generen a l’edificació per a amortitzar la inversió realitzada. Aquest model empresarial pot 
suposar el ressorgiment d’un sector que estava molt mermat per la crisis immobiliària i pot contribuir a 
crear nous llocs de treball cosa que no es gens despreciable tenint en compte la situació actual. La 
confiança en aquest tipus d’empreses és primordial ja que la tasca que realitzen és gairebé lloable, però 
degut a la complicació contractual i el fet que sigui un nou model, pot generar desconfiança. Per 
fomentar l’ús d’aquest model l’administració hauria de trencar una llança per a aquestes empreses i 
utilitzar-les per a renovar sosteniblement els seus equipaments i informar a la població dels beneficis del 
contracte d’una ESE. 
 
Tot l’esmentat fins ara no té sentit sense un marc legislatiu estable. És necessari que l’administració creí 
un full de ruta, un model energètic del país, per saber quins són els objectius en matèria energètica, i es 
garanteixi una estabilitat legislativa que creí confiança en els inversors i es pugui invertir en estalvi 
energètic i en sostenibilitat. Aquest nou marc legal hauria de regir-se per la producció de l’energia en el 
punt de consum, amb la mesura que s’ha esmentat anteriorment, amb l’ús de les energies renovables i 
amb la potenciació de l’estalvi energètic. 
 

                                                
8 Terme utilitzat per englobar totes aquelles accions que realitzen, deliberadament o no, els usuaris i 
comporten un consum excessiu o mal gestionat. 

L’administració any rere any està pagant molts diners en multes per a no complir els compromisos que es 
van adquirir davant de la Comissió Europea. Una manera d’incentivar a la societat que es puges al tren 
de la sostenibilitat seria oferir reduccions d’impostos, bonificacions o subvencions per a que suposes un 
cost més reduït a la societat i el retorn de la inversió pogués ser més curt. A més a més també hauria de 
facilitar línies de crèdit a les empreses ESE que aposten per la millora verda dels edificis existents. És 
cert que existeixen subvencions en el “Plan estatal de la Vivienda” de 2013, però els procediments són 
tant complicats i la publicitat es tant escassa que un gran tant per cent de la població no hi pot accedir tot 
i que estaria interessat a poder optar-hi. 
 
6.2 Millora del Input d’informació. 
 
La mobilitat, entesa com a les modes i les tendències d’una societat, ens dona la informació necessària 
per determinar l’evolució de la societat. Per tant la mobilitat és un aspecte important, en clau sostenible a 
millorar, per poder garantir que la societat evolucionarà amb criteris sostenibles i respectuosos amb el 
medi ambient.  
 
És necessari doncs substituir els sistemes de mobilitat utilitzats fins al moment per uns de més 
respectuossos amb el medi ambient. La mobilitat distorsiona l’ecosistema generalment amb les emissions 
que desprenen els vehicles que s’utilitzen. Per a poder reduir aquestes emissions primerament és 
necessari incentivar la substitució de cotxes antics per nous amb baixes emissions o fins i tot per cotxes 
híbrids o elèctrics. Un altre aspecte important es reduir la utilització de transports privats per a 
moviments rutinaris. S’ha d’implantar un sistema de transport públic que faciliti els moviments del dia a 
dia a la societat. Aquest transport públic també a de ser analitzat, com els edificis, amb cost/benefici 
econòmic i ambiental de tot el cicle de vida, per exemple el que a priori podria semblar una solució de 
mobilitat sostenible com el metro, pot resultar no ser-ho pel tipus d’energia que consumeix i sobretot per 
les modificacions que s’han hagut de fer al entorn per poder implantar aquesta solució. A més a més 
també s’ha de tenir en compte l’efecte que a l’hora d’introduir un nou tipus de transport sostenible aquest 
no capti més públic que ja utilitzaven transport sostenible, com ara bicicletes o fins i tot anaven a peu, 
que dels que no n’utilitzaven.  
 
Per poder determinar un bon sistema de transport s’han d’analitzar els fluxos de mobilitat dels habitants 
dels termes municipals, per determinar els moviments rutinaris que realitzen per motius laborals entre 
setmana, i els de lleure el cap de setmana, i fins i tot els moviments que han de realitzar necessàriament 
per a utilitzar equipaments públics. D’aquesta manera, en el territori estudiat, com ja s’ha determinat 
anteriorment, la major part dels moviments rutinaris de la població es realitzen cap a la ciutat de 
Barcelona per motius laborals. Actualment per poder desplaçar-se cap a la ciutat Condal, només existeix 
una línia de tren bastant antiga que passa per la costa i autobusos amb poca freqüència que surten dels 
nuclis de població més importants.  Seria necessari incrementar les opcions que tenen actualment la 
població per desplaçar-se a Barcelona, augmentant les freqüències de tren i d’autobús en hores punta, 
però també s’ha de facilitar la mobilitat fins als punts de recollida d’aquest transports, que per exemple 
es podria realitzar amb l’ampliació dels carrils bici i amb l’aplicació de la bici d’última milla, o amb la 
introducció de plataformes per a compartir cotxe fins a les parades/estacions per anar cap a Barcelona. 
També s’haurien de millorar les connexions entre els nuclis de població allunyats de Sitges amb la 
mateixa ciutat, on es concentren les activitats de lleure de la zona.  
 
El transport és un dels mecanismes que utilitzem per cobrir les nostres necessitats de mobilitat, però no la 
única, l’urbanisme és imprescindible. Una bona distribució urbanística, on han estat estudiats molt bé els 
fluxos de mobilitat de la població, amb un repartiment equitatiu dels equipaments i serveis públics, i 
determinant unes àrees autosuficients, amb tots els serveis mínims per a que la població pugui dur a 
terme les seves activitats rutinàries, es un mecanisme important d’utilitzar. En els termes municipals 
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estudiats, la condició de “nova ciutat dormitori” pot permetre plantejar-se l’urbanisme de les noves zones 
a urbanitzar amb criteris sostenibles, provablement inspirant-se amb el concepte de les “supermanzanas” 
que s’introdueix en l’informe de Vitòria, utilitzant zones autosuficients interconnectades entre si per 
sistemes de transport prioritaris. 
 
6.3 Millora del input de matèria 
 
La matèria pel fet de ser directament extreta del medi, és la que té una incidència més directe en l’estat 
de l’ecosistema, una extracció desmesurada afectaria rotundament a la biocapacitat del medi, reduint-la 
abusivament.  
 
Els ecosistemes naturals produeixen i reelaboren en el seu interior residus i deixalles de l’activitat vital 
que desenvolupen. És a dir, les deixalles serveixen de nou com a materials d’entrada i en els cicles 
naturals. En canvi l’ecosistema ciutat utilitza, metabolitza i reelabora materials substancialment estranys 
a la vida que es desenvolupa en l’interior de la ciutat. Els residus per tant han de ser exportats o tractats 
amb processos tècnics i les deixalles finals son completament diferents als materials utilitzats que havien 
entrat a la ciutat i a partir dels quals s’ha format. La producció de deixalles dins d’un ecosistema urbà 
esta, doncs, generalment acompanyat d’afectes ambientals negatius, d’un empitjorament de la qualitat de 
l’ambient, de contaminació. El coneixement dels fluxos de la matèria ens els ecosistemes de les ciutats és 
important per identificar els efectes de l’activitat que es desenvolupa en l’interior del ecosistema urbà 
sobre la biocapacitat del medi. 
 
Per aquest fet es necessari concebre els fluxos de matèria com a un cicle, un cicle que necessàriament 
s’ha de tancar. S’ha d’adoptar el balanç 0 a nivell entròpic, s’hauria d’intentar equiparar el nivell de 
matèria que s’extreu al que es retorna al medi per a que el pugui reciclar i generar més matèria. 
L’exportació o importació de matèria només hauria d’acceptar-se en casos en que es produeix un 
excedent de certs productes per exportar-los a llocs on hi ha necessitat d’aquest. 
 
El “feedback” és el fenomen que ocorre quan part del resultat retorna al sistema com a entrada 
d’informació. Quan aquesta retroalimentació és positiva, la quantitat creix. El feedback positiu és 
accelerador de desviacions i, per suposat, necessari per al creixement i la supervivència dels organismes. 
És per això que és necessari assimilar l’ecosistema urbà al natural, que ell mateix es retroalimenti amb 
els residus que genera i sigui capaç de reciclar-los i reaprofitar-los.  
 
Per a que sigui possible tancar cicles, és gairebé igual d’important consumir menys matèria no reciclable 
que tractar be els residus que es generen per a que aquest es pugui reciclar i reutilitzar, la teoria de les 
tres “R” reduir, reciclar i reutilitzar. També s’ha de millorar el tractament d’aquests residus. A la 
comarca hi ha molt poques centrals tractadores de residus i el sanejament en la majoria dels casos es 
resol abocant al mar desprès de tractar-los. S’ha de comprovar molt bé que aquest abocament al mar 
sigui ben controlat, ja que la pesca és una font de matèria i una base econòmica per a la comarca. 
 
Seria interessant que en el territori es dissenyessin unes zones periurbanes com les estudiades 
anteriorment, on la producció agrícola i la ramaderia fos la principal funció per poder generar matèria de 
quilòmetre zero i reduir la petja ecològica de la matèria importada, que genera molta entropia positiva 
descentralitzada. Així s’aconseguiria que el balanç d’entropies tendís a igualar-se. 

7. Indicadors i posible proposta 
 
Per a seleccionar els indicadors adequats pel treball primerament es necessita tenir molt clar quins sols 
els objectius que han de tenir aquests indicador i quines dades es necessitaran per desenvolupar-los.  
L’objectiu dels  indicadors és permetre veure si els límits administratius estudiats són un impediment o 
no per el bon funcionament dels inputs i outputs que reben i alliberen els municipis de la zona al seu 
medi. També ens hauran de mostrar, si sense o amb límits, la relació dels pobles o ciutats amb el medi 
ambient és millor o no. Per fer això es seleccionaran uns indicadors que permetin analitzar els fluxos i la 
capacitat de carrega del ecosistema urbà. 
 
 Per poder determinar l’influencia dels límits actuals en  la petja ecològica dels termes municipals, 
s’haurien d’analitzar els fluxos comuns dels termes per veure la viabilitat sostenible d’uns nous límits 
proposats. Els indicadors s’utilitzarien per monitoritzat l’evolució d’aquests límits i de les tendències de 
la societat i concloure si realment milloren el metabolisme de la ciutat. 
 
Els indicadors faran referencia a tres aspectes, l’estructura urbana, el metabolisme urbà i la qualitat 
ambiental.  
 
L’estructura urbana és important per saber quin tipus de ciutat o població estem estudiant. Depenent de 
la seva població i extensió el metabolisme hauria de ser diferent, per això necessitem aquests indicador. 
Les dades que ens ajudaran a determinar l’estructura urbana són: el numero de població, l’extensió del 
territori, la densitat per zones i la mobilitat dels habitants (sobretot moviments obligats per treball i 
estudis).  
 
El metabolisme urbà és creat per les activitats que les persones generen dins de la ciutat i pels fluxos 
necessaris per dur a terme aquestes activitats. Així que si estudia el metabolisme es veurà quins inputs i 
outputs hi ha a la ciutat i al seu medi. Les dades que farem servir per aquest indicador són: 
infraestructures i cabal aigua potable, consum d’energia, infraestructures i cabal aigües residuals, residus 
sòlids, emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle). 
 
Finalment la qualitat ambiental serà un indicador que permetrà determinar amb exactitud el dèficit 
ambiental que existeix. S’analitzarà l’entropia positiva i negativa captada i alliberada al medi, d’aquesta 
manera es podrà determinar l’evolució de la biocapacitat del medi. Per fer aquest indicador es 
necessitaran les següents dades: qualitat de les aigües superficials i subterrànies de la zona, tractament 
realitzat a les aigües residuals i la seva zona d’abocament, tractament realitzat als residus i quina és la 
seva reaprofitació, nivell d’emissions de GEH i procedència (transport, activitats econòmiques, 
equipaments dels serveis, ús domèstic), proporció de zones verdes i boscoses i l’evolució de la zona 
agrària i ramadera.  
 
L’estudi dels tres indicadors conjuntament ens permetrà analitzar les incidències dels diversos fluxos, 
saber la qualitat que hi ha a la zona i amb la comparació en diferents anys saber les conseqüències que 
tenen els fluxos per la zona i l’efecte de les solucions o tractament que es realitzessin al llarg d’aquests 
anys.  
 
La possible proposta dels nous límits sostenibles ha de tenir en compte l’evolució que el Garraf pot patir. 
La plana formada per Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i la ciutat de Sitges és possible 
que esdevingui una conurbanització de gran densitat. La part de la comarca formada per la zona 
muntanyosa juntament amb Olivella i Canyelles seria una zona de ciutat dormitori urbanitzada en aquests 
punts.  
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A priori els límits que més s’adapten a aquesta possible evolució seria fer de la comarca del Garraf un sol 
àmbit administratiu, ja que la conubanització que trobaríem al pla litoral no tindria suficient capacitat de 
carrega per sostenir-se i la zona formada per les ciutats dormitoris necessitaria d’un downtown del qual 
dependrien econòmicament. Però degut a les gran diferències de necessitats entre aquestes dues zones 
clarament diferenciades es proposa crear un límit secundari dins de la comarca. Aquest límit vindria 
donat per la separació entre aquesta plana on hi hauria la conurbanització i per la resta de comarca, tenint 
una gran comunicació entre ambdues parts però que cadascuna gestiones els serveis específics per si 
mateix, aconseguint l’especialització necessària en cada zona per optimitzar els recursos. 
 
Fent un anàlisi macro territorial i tenint en compte les teories aplicades als punts anteriors, el Garraf com 
a ciutat dormitori de Barcelona, anul·laria la zonificació proposada anteriorment. S’hauria d’entendre la 
comarca com a una unitat dependent de Barcelona. Per aquest fet s’hauria de controlar 
administrativament el creixement massiu i fer créixer la població des dels punts d’alta densitat però 
construint noves zones continues menys denses i amb més zones verdes per afavorir la unió de medi i 
ciutat, creant finalment una conurbanització menys densa i amb el qualificatiu de residencial. No s’ha 
d’oblidar que aquesta conurbanització continuaria tenint les seves pròpies zones d’activitat econòmica 
sobretot en els punt on hi havia la població més antiga.  
 
S’hauria d’estudiar la compatibilitat d’aquesta conurbanització amb Barcelona i si el Garraf parlant en 
termes de capacitat de carrega podria sostenir-la. L’ideal seria trobar el punt òptim entre el numero de 
població, la seva densitat i la capacitat de càrrega de la zona. 
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8. Conclusions 
 
L’objectiu principal del treball era determinar si una ciutat per si sola pot arribar a ser sostenible. A priori 
semblava que no ho podia ser. Tots els estudis revelen que les ciutats necessiten multiplicar molt el seu 
volum en zones verdes per poder compensar tota l’entropia positava que genera el desenvolupament del 
seu propi metabolisme. Era evident que aquesta capacitat de carga per poder subsistir venia delimitada 
pels límits administratius, que determinaven l’extensió de cada territori regits per uns criteris polítics i 
administratius, però no amb criteris de sostenibilitat ni de connexions urbanes amb zones verdes per 
equiparar l’entropia negativa bolcada al medi amb la seva capacitat de càrrega. Per tant per a que una 
ciutat pogui ser sostenible per si mateixa, necessàriament ha d’estar delimitada per uns criteris de 
capacitat de càrrega del medi envolupant i de la seva biocapacitat per regenrar entropia positiva en 
negativa. 
 
Estudiant algunes teories plantejades al llarg de la història s’ha pogut observar, diferents maneres 
d’estudiar l’expansió de la ciutat i diferents concepcions del metabolisme de la ciutat, amb teories més 
recents i d’altres de principis de segle, però de totes s’en podia extraure el mateix, la concepció de la 
ciutat com un ecosistema natural, i la necessitat d’equiparar l’ecosistema de la ciutat al de la naturalesa. 
Entendre la ciutat com a un metabolisme viu, que evoluciona i que necessita inputs i outputs per a 
subsistir, i la necessitat de que aquests fluxos s’equiparin als de la naturalesa per no afectar a la 
resiliència ni a la biocapacitat del medi natural que l’envolta.  
 
La millor manera per equiparar els dos ecosistemes, és intentar imitar al que millor funciona. En 
comparació l’ecosistema natural és el que millor funciona per si mateix, necessita inputs i genera 
outputs, però els inputs que capta els aprofita de manera que l’output que genera no li és difícil de 
reciclar. Per tant és necessàri acoplar l’ecosistema natural a la ciutat, amb la introducció de grans 
connexions de zones verdes dins dels nuclis de població. Com s’ha estudiat, aquestes àrees tenen 
diferents funcions depenen la posició relativa al nucli de població, però el més important és el caràcter 
d’infreaestructura verda que desenvolupen. Assimilant totes les zones verdes possibles dins de la ciutat 
es reduiria molt la necessitat d’una gran extensió de medi per bolcar entropia negativa, i faria pensar que 
és més possible una ciutat sostenible. Actualment sense una reducció de la demanda ambiental de les 
ciutats és impossible concebre una ciutat sostenible. 
 
És evident doncs que un cop reduïda la demanda ambiental de les ciutats, passa a ser prioritària la 
elaboració d’uns límits sostenibles. Aquest límits han de regir-se primerament per la capacitat 
d’autoadministració d’un territori, mai poden superar els límits administrables encara que convingui 
políticament o per gestió de propietats. A més a més aquest límits han d’estar delimitats per la capacitat 
de càrrega necessària per a que la ciutat, o conjunt de ciutats necessita. Aqui sorgeix la dicotomia amb 
els límits actuals. El territoris delimitats sosteniblement, han de ser autosuficients en quant a energia, 
informació i matèria, i han de tenir les mateixes característiques per afavorir la especialització de la 
gestió territorial. En cas de que no puguin ser autosuficients, com passaria en la majoria dels cassos, han 
de generar excedents de certs inputs per poder inportar-ne de necessaris i no contribuir al dèficit 
ambiental, d’aquesta manera es generaria una permuta d’inputs sense un cost ambiental derivat. 
 
Per tant la delimitació d’uns límits administratius sostenibles es fonamental per a un desenvolupament 
sostenible de la societat. Com s’ha pogut observar al principi els límits han sofert certs canvis al llarg de 
la història, però sempre regits per criteis polítics i amb poca evolució respecta als actuals. Comparant la 
involució dels límits i la gran evolució que ha sofert la societat al llarg de la història, sembla necessàri 
elaborar uns límits adeqüats a la nova societat, i evidentment a la sostenibilitat. 
 

Es pot concloure que la posició dels límits influeix, i molt, en la gestió del territori, i la configuració 
actual no col·labora gens amb una gestió sostenible del territori, l’entorpeix. Amb l’existència de nuclis 
urbans seccionats per un límit és dupliquen els serveis necessaris per a aquest nucli, i amb la no 
comunicació administrativa, i la complicació de la mancomunació de responsabilitats contrubueixen a 
augmentar la petja ecològica de cada municipi. És cert que s’intenta mancomunar certes responsabilitats, 
amb el concell comarcal i la mancomunitat del Penedès Garraf, però la gestió que tenen és limitada, i no 
sempre la regeixen pe criteris sostenibles. 
 
A més a més també és necessàri un canvi de concepció dels límits. Fins al moment els límits estaven 
determinats per una línia que seccionava el territori. Provablement els nous límits sostenibles no haurien 
de ser línies sinó espais tampó de connexió entre un tipus de territori i un altre, tant físics com podrien 
ser rius i rieres o boscos, com espais delimitats premeditadament que connecten dues arees de diferent 
gestió però amb una relació necessària. 
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ANNEX 
 
Plànols explicatius 

1. Qualificació 
2. Mobilitat 
3. Classificació 
4. Densitats 
5. Energia 
6. Aigua 
7. Sanejament 
8. Residus 

 


