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Objectiu del Document 
 

L’objectiu principal d’aquest document és generar una estratègia per impulsar el desenvolupament 

econòmic local i l’ocupació de Gavà de forma sostenible, des del punt de vista urbà, econòmic, 

social i democràtic. El document respon a un plantejament de resolució dels principals reptes 

socioeconòmics a què s’enfronta la ciutat, tenint en compte una visió metropolitana del territori.  

Per aconseguir complir aquest objectiu, 

l’estratègia s’ha realitzat de forma col·laborativa, 

partint de la suma de les percepcions de 

diferents tècnics municipals i també d’agents 

territorials implicats en els processos de 

desenvolupament econòmic local. D’aquesta 

manera, s’ha pogut aprofundir en les relacions 

de cooperació entre l’administració i els 

diferents agents econòmics, generant una xarxa 

de treball per afavorir el desenvolupament dels 

potencials nínxols d’ocupació presents a Gavà.  

Resum Executiu 
 

Aquesta Estratègia de Desenvolupament Local Sostenible de Gavà s’emmarca dins un escenari 

social i demogràfic on destaca la presència de població jove a la ciutat que afavoreix el creixement 

dels nivells de formació i el desig d’actuar per fomentar la innovació, l’emprenedoria i l’economia 

social i cooperativa entre la ciutadania (promoguts per programes com Talent a les Aules, el de 

Mentoring o el Projecte Unió de Cooperadors). Per altra banda, també es treballa per aconseguir 

una major interrelació entre les administracions, el centres universitaris i de recerca i el teixit 

econòmic del territori. En relació a  l’escenari econòmic i social, destaca l’avantatge de Gavà en 

relació a la seva situació estratègica en el territori del Baix Llobregat i l’àrea metropolitana de 

Barcelona, sent pròxima al l’aeroport del Prat, el Port de Barcelona i Mercabarna. La ciutat compta 

amb sis Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) amb diverses tipologies d’ús de sòl i amb disponibilitat 

L’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 

de Gavà presenta un caràcter obert i 

transversal, amb l’objectiu d’implicar a tots els 

agents d’interès i amb accions dirigides al 

foment de l’ocupació i a l’impuls de l’activitat 

econòmica, però també adreçades a la millora 

de les infraestructures, del medi ambient i de 

la qualitat de vida de la ciutat de Gavà, tenint 

en compte el seu posicionament estratègic 

dins el territori del Baix Llobregat i l’àrea 

metropolitana de Barcelona 
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d’espai, creant un teixit econòmic divers format sobretot per petites i mitjanes empreses, però 

també amb presència de grans indústries. Dins l’escenari territorial i sostenible, Gavà gaudeix 

d’unes característiques territorials especials al disposar tant d’una zona de mar, agrícola, de 

muntanya, urbana i  industrial, que afavoreix el desenvolupament de diferents plans i estratègies. 

Destaca, per exemple, el Pla de Ponent que pot suposar un creixement important en la població i 

en matèria comercial, fomentant el comerç local i de proximitat. Per equilibrar aquest potencial 

creixement residencial, es planteja el projecte Els Joncs, un sector d’extensió urbana de la ciutat de 

Gavà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb capacitat de desenvolupament econòmic per uns 

15.000 llocs de treball i amb la possibilitat d’acollir noves iniciatives empresarials que s’identifiquin 

amb els valors ambientals i paisatgístics com a element de valor afegit. El foment de l’economia 

circular i verda també sobresurt en la ciutat, a través de varies oportunitats circulars en procés de 

desenvolupament.  

L’anàlisi d’aquesta situació del municipi de Gavà, es tradueix en un Pla d’Acció emmarcat dins de 

l’Estratègia, dividit en tres eixos d’intervenció, 10 reptes i  42 línies d’acció:  

• Eix Empreses i Competitivitat 

Les línies d’acció d’aquest eix presenten 

com a reptes principals desenvolupar un 

ecosistema empresarial dinàmic i resilient 

a través de la cooperació i la col·laboració, 

també fomentar la emprenedoria i el talent local, fomentar el consum local i responsable, 

l’economia circular i l’eficiència energètica en els negocis per ajudar a fer front el canvi 

climàtic, i també millorar el reconeixement de Gavà com una ciutat connectada 

internacionalment.  

• Eix Persones i Ocupabilitat 

En aquest eix les línies estratègiques van 

encaminades a un accés a la formació i 

mercat de treball inclusiu, al augment de la ocupabilitat amb una força de treball 

qualificada, a la promoció de la innovació i transferència de coneixement, a l’aposta per 

sectors estratègics amb valor afegit i tendència cap al treball sostenible i verd.   

Per la millora del teixit empresarial i 

foment de la competitivitat, donant 

suport a les empreses i els comerços i per 

l’atracció de noves activitats 

econòmiques. 

Per incidir en les persones, l’ocupabilitat, el 

coneixement i la retenció de talent. 
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• Eix Ciutat i Territori 

Finalment, aquest últim eix pretén posar en 

marxa accions per millorar la 

infraestructura i serveis per tal de seguir 

posicionant la ciutat com a un lloc atractiu, 

sostenible i inclusiu per viure i treballar, a més de voler potenciar els recursos endògens 

del territori, especialment el parc agrari, el parc natural i la platja de Gavà. 

Abast i Metodologia 
 

Per l’elaboració d’aquesta Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà, s’ha  partit 

de la experiència de l’Ajuntament de Gavà i de les seves diferents estratègies i pactes locals, alguns 

elaborats conjuntament a nivell comarcal del Baix Llobregat. En base a la informació recollida durant 

aquesta etapa d’immersió, s’ha realitzat una diagnosi de la situació actual del municipi en relació: 

• Als trets específics del municipi diferenciats en quatre àmbits: legal i estratègic, social i 

demogràfic, econòmic i social, i territorial i sostenible.  

• A l’educació, la formació, l’atenció a les persones, el teixit empresarial, el comerç i serveis, 

la industria i polígons d’activitat econòmica, el suport empresarial, la nova activitat 

econòmica, la innovació, la internacionalització, la connectivitat i mobilitat, el territori i 

ecosistema divers, el model energètic i energies renovables, l’economia verda i circular i el 

turisme.  

• A la voluntat política del govern local. 

• A l'ambició, visió i programes de futur pel que fa al desenvolupament sostenible i la 

generació d’ocupació al municipi. 

Aquesta etapa d’anàlisi i diagnosi ha permès determinar les potencialitat del municipi en matèria 

d’economia local i recursos, així com de les principals carències i obstacles que poden existir per a 

que es desenvolupin les activitats econòmiques i la generació d’ocupació de manera sostenible. Això 

s’ha traduït en una matriu DAFO, exposant aquestes potencialitats, carències i obstacles en forma 

de Debilitats i Fortaleses, Amenaces i Oportunitats. Aquest anàlisi i DAFO s’han complementat 

també amb l’elaboració d’un benchmarking internacional, per identificar i analitzar la adaptabilitat 

de diferents iniciatives innovadores en l’àmbit del desenvolupament local sostenible a Gavà. 

Per la millora de les condicions de l’entorn 

i la infraestructura pel desenvolupament 

de l’activitat econòmica amb un equilibri 

social, econòmic i medi ambiental 

sostenible.  
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Aquesta primera etapa convergent d’anàlisi ha conduït a l’etapa divergent d’exploració i definició 

d’un Pla d’Acció per impulsar el desenvolupament econòmic local i l’ocupació de Gavà aportant 

valor sostenible des del punt de vista urbà, econòmic, social i democràtic.  

Procés Procés Procés Procés pppparticipatiuarticipatiuarticipatiuarticipatiu    

El municipi de Gavà es caracteritza per treballar seguint un 

enfocament integral, participatiu i transparent entre tota 

la seva ciutadania i grups d’interès. S’entén que és 

fonamental posar en rellevància la visió d’agents particulars 

per abordar les necessitats específiques de tots. Per aquest 

motiu, l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament 

Econòmic Sostenible de Gavà ha comptat amb un procés participatiu en forma de consulta a través 

de la realització d’un qüestionari online (https://goo.gl/forms/L4wxIhsiWTDRxXDO2) amb l’objectiu 

de valorar i prioritzar les accions dins del Pla d’Acció. Es planteja enviar aquest qüestionari a les 

empreses i agents socio-econòmics, i obrir-lo  també a la ciutadania a través de la plataforma digital 

Gavà Participa, Gavà Decideix. També s’ha realitzat una reunió presencial amb empreses i agents 

socials (patronals i sindicats) per presentar l'estratègia. 

La sostenibilitat com a eix transversalLa sostenibilitat com a eix transversalLa sostenibilitat com a eix transversalLa sostenibilitat com a eix transversal    

Actualment els governs locals estan sotmesos a una situació de constant adaptació. Una adaptació 

a reptes relacionats tant amb factors econòmics, socials i medi ambientals de manera que també 

puguin generar noves oportunitats pel territori, com podrien ser l’economia social i col·laborativa, 

l’eco-innovació i l’economia circular. Aquesta adaptació és important dur-la a terme articulant 

estratègies integrals basades en les necessitats reals de la societat actual i dialogant amb els grups 

d’interès, per permetre millorar l’economia local, l’equilibri social i la sostenibilitat ambiental.  

L’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà ha sigut concebuda de manera que 

l’ecosistema econòmic de la ciutat quedi relacionat de forma eficaç amb les oportunitats de negoci 

sostenible naturalment present en el territori, amb vistes a generar un mercat de treball recipient 

i adaptatiu. En aquest sentit, ha sigut vital la incorporació de la sostenibilitat social, econòmica, 

mediambiental i democràtica com a criteri imprescindible per generar els reptes i les línies d’acció 

de l’Estratègia.   
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Diagnosi 
 

Per conèixer la situació contextual del municipi de Gavà s’ha realitzat el següent anàlisi: 

• Un anàlisi quantitatiu intern (propi del municipi) i extern (comparació des d’una perspectiva 

supramunicipal), amb explotació de caràcter:  

 Les fonts per realitzar aquest anàlisi quantitatiu en particular han sigut: 

o Dades de la plataforma HERMES de la Diputació de Barcelona. 

o Dades i informes de l’Observatori del Baix Llobregat. 

o Dades del municipi en xifres del Institut d’Estadística de Catalunya.  

• Un anàlisi qualitatiu, derivat de l’estudi de diferents prospeccions, estudis i plans municipals 

existents com:  

o La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. 

o El Pacte pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de Gavà (2010). 

o L’Estratègia Territorial del Baix Llobregat per al Desenvolupament Econòmic Inclusiu i 

Sostenible (2017). 

o El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de Gavà.  

o El Pla Estratègic de Turisme de Gavà (2018). 

o El Projecte Made in Gavà (2015-2016). 

o El Projecte Unió de Cooperadors, dins el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (inclòs 

en els projectes de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat) 

o El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Baix Llobregat, 

emmarcat dins la política de cohesió RIS3 per l’Especialització Intel·ligent (Europa 2020). 

Addicionalment, s’han recollit valoracions de tècnics de l’àmbit de Nova Governança i 

Economia, i Ciutat i Territori, Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de 

Gavà. 

Legal i estratègic Social i demogràfic Econòmic i laboral Territorial i sostenible
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A continuació, es presenta la síntesi de resultats de la diagnosis en forma d’indicadors claus pel 

desenvolupament econòmic sostenible. Els criteris que han regit la construcció d’aquests 

indicadors han sigut els següents:  

• Permetre la comparació entre diversos territoris. Pel que fa a Gavà, s'ha escollit com a 

àmbits complementaris de referència el conjunt de la comarca del Baix Llobregat, l’àrea 

metropolitana de Barcelona o Catalunya. 

• Emprar sempre fonts secundàries d'organismes públics i, sempre que sigui possible, que 

estiguin recollides dins l'estadística oficial (tal i com es pot veure en les fonts mencionades 

anteriorment). 

• Cercar la informació més actualitzada possible, majoritàriament la franja que va des del 

2010 al 2018. 

 

    

Àmbit legal i estratègicÀmbit legal i estratègicÀmbit legal i estratègicÀmbit legal i estratègic    

La creació d’ocupació i millora de la qualitat són dos dels objectius fonamentals dels poders públics 

europeus. L’article 3 del Tractat de la Unió Europea estableix que un dels objectius de la Unió 

Europea és desenvolupar una economia social de mercat altament competitiva, i que tendeixi a la 

plena ocupació i al progrés social.  

L’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea estableix que les economies europees han de posar 

en marxa nous motors de creixement i ocupació mitjançant set iniciatives emblemàtiques: 

• Una agenda de noves qualificacions i 

ocupacions. 

• Una plataforma europea contra la 

pobresa. 

• Una agenda digital per Europa. 

• Una unió per la innovació. 

• Una joventut en moviment. 

• Una Europa que utilitzi eficaçment els 

recursos. 

• Una política industrial per l’era de la 

globalització.



A nivell espanyol, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, té l'objectiu de contribuir 

a la renovació del model productiu de l'economia espanyola, cap a un model més sostenible des del 

punt de vista econòmic, social i mediambiental. Entre d’altres, en el títol II s’aborden qüestions de 

ciència i foment de la capacitat innovadora de les empreses, la internacionalització i la formació 

professional. El títol III conté una sèrie de reformes de sostenibilitat ambiental en matèria de model 

energètic, reducció d’emissions i transport i mobilitat sostenible com ara el foment de plans de 

transport en empreses i transport logístic net. A l’avantprojecte d’aquesta llei, també tenen en 

compte el tractament eficaç dels residus produïts.  Actualment, el govern espanyol també està 

elaborant l’Estratègia d’Economia Circular Espanyola (España Circular 2030), conscient de la 

importància que té la incorporació de l'economia circular com element clau de transformació cap a 

un model de desenvolupament i creixement més innovador, competitiu i sostenible. 

 
A nivell català, en línia als valors dels poders públic europeus, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té per objecte 

ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya, desenvolupar programes en el marc de l’Estratègia 

catalana per l’ocupació (2012-2020) i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació. Els 

objectius fonamentals són millorar les oportunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la 

competitivitat de les empreses, promoure el desenvolupament local i, en general, millorar el 

funcionament del mercat de treball. A més a més, d’acord amb el marc fixat per la UE en l’Estratègia 

Europa 2020, el Govern català va aprovar l’abril de 2012 l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) 

per a la millora de la competitivitat de l’economia catalana i de l’ocupació a llarg termini i per a 

reorientar el model productiu cap al creixement intel·ligent, sostenible i integrador que promou la 

UE. Addicionalment, es va aprovar el 2015 l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i circular del 

Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta destaca que l’economia verda i circular afavoreix, 

per una banda, “l’increment de l’eficiència en la utilització dels recursos, el que alhora proporciona 

avantatges competitius a les empreses gràcies a l’estalvi de costos derivat. I, per altra banda, 

promou el desenvolupament de noves activitats i llocs de treball de qualitat, i redueix la 

dependència de la importació de fonts d’energia, matèries primeres i mercaderies. Esdevé per tant 

un vector fonamental d’innovació i competitivitat internacional”. També cal destacar que a nivell 

català, l’Estratègia per l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT, 2014, Europa 2020) 

identifica tres grans vectors claus que són la tradició industrial, la qualitat de vida i l’economia verda 
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perquè l’economia catalana pugui afrontar amb èxit els grans reptes socials i econòmics del segle 

XXI. 

 
A nivell metropolità, cal destacar que el dinamisme econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

així com les actuacions que s’estan duent a terme des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

amb el desenvolupament d’importants projectes estratègics de caràcter territorial i econòmic, 

situen a la zona Delta i a Gavà en un entorn competitiu. 

 

A nivell comarcal del Baix Llobregat, cal tenir en compte l’Estratègia territorial del Baix Llobregat 

per al desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible (2017) on s’identifiquen varies prioritats per 

aquest fi. També el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Baix Llobregat, 

emmarcat dins la política de cohesió RIS3 per l’Especialització Intel·ligent (Europa 2020). Arran d’un 

anàlisi estratègic del territori i configuració de grups de treball dels àmbits d’especialització han 

sorgit tres projectes a desenvolupar d’especialització en Automoció, Salut Mental i 

Aeroagroambiental, i tres programes transversals en Emprenedoria, Tercer Sector i Talent. 

Addicionalment, mencionar que d’alguns dels projectes de l’entorn de Gavà, que poden tenir una 

major incidència sobre el desenvolupament de la ciutat, cal destacar els següents: el Parc 

Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels; l’ampliació de l’aeroport; el Parc Aeroespacial i de la 

Mobilitat de Viladecans; el Parc de Negocis de Viladecans; l’ordenació ferroviària del Baix Llobregat 

Sud; la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Prat de Llobregat; el parc logístic de la Zona Franca; el 

Pla Director del Port de Barcelona; i l’accessibilitat a la plataforma logística del Delta del Llobregat. 

 

Finalment, a nivell local, existeixen varies estratègies i plans (citats a les fonts de l’apartat de l’anàlisi 

qualitativa) que s’han tingut en compte per realitzar la diagnosi i el derivat pla d’acció d’aquesta 

Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà. 
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Àmbit social i demogràficÀmbit social i demogràficÀmbit social i demogràficÀmbit social i demogràfic    

Indicadors quantitatius 

• El nombre d’habitants a Gavà l’any 2017 era de 46.538 persones.  

o Per sexe: 23.708 dones (51%) i 22.800 homes (49%).  

o Per grups d’edat: Un 16,7% de 0-14 anys, 67,7% de 15-64 anys i un 16,6% de 65 i més. 

• La densitat de població l’any 2017 era de 1.513,4 hab./km2, lleugerament inferior que la mitjana 

del Baix Llobregat que era 1.674,9 hab./km2. 

• El creixement total (taxa per 1.000 habitants) entre 2001 i 2011 era del 15,07% i el creixement 

migratori del 9,69%. 

• La població resident respecte la població estacional representa un 97% (2017).  

• La principal font d’immigrats prové d’altres municipis de Catalunya, tant de la mateixa comarca, 

31,8%, com de la resta de Catalunya, 32,2% (2017). 

• El pes de la població estrangera sobre la població total a Gavà és del 9,3% (2017). 

• Preeminència de la població que ha finalitzat estudis secundaris o ESO (28%) i de Batxillerat 

(14%); la població sense estudis primaris finalitzats representa el 8% del total. També destaca 

que un 10% disposa de llicenciatura i doctorat (2011).  

Localització de Gavà dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(Wikimedia Commons) 

Barcelona 

Gavà 

Àrea Metropolitana 

de Barcelona 
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Indicadors qualitatius 

Joventut i educació 

• Demogràficament, Gavà compta amb una important presència de gent jove. L’accés a uns 

habitatges amb preus més assequibles ha motivat la mobilitat d’aquest tipus de població de 

la primera i segona corona metropolitana de Barcelona (segons el diagnosi del Pacte de 

Desenvolupament Econòmic i per l’Ocupació de Gavà, 2010), i això explica que bona part de 

la població nouvinguda hagi estat jove. Aquest procés pot comportar una major pressió 

sobre el mercat de treball a la zona. Addicionalment, aquest procés també s’ha vist 

acompanyat per un creixement dels nivells de formació procedent d’aquesta població jove 

(augmentant, per exemple, el percentatge de població amb llicenciatura i doctorat) , fet que 

podria donar resposta a les demandes de perfils professionals més qualificats per part de 

les empreses locals.  

• El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de Gavà, busca promoure programes de Formació 

Professional i Programes de Transició al Treball, adreçat a joves de 16 a 21 anys que no han 

acreditat l'ESO. També es realitzarà una Formació Professional adaptada a persones amb 

necessitats especials.  

• L'Ajuntament de Gavà vol actuar per recuperar l'esperit emprenedor de la ciutadania i, 

especialment, dels joves. Ha creat el projecte Talent a les aules, per introduir la 

emprenedoria en l’ensenyament, i el Programa Mentoring per a joves emprenedors. Gràcies 

al programa de mentoring, empresaris/àries i professionals amb experiència emprenedora 

596; 2% 3.171; 8%

4.121; 11%

10.775; 28%

5.327; 14%

3.026; 8%

3.311; 9%

2.855; 7%
976; 3%

3.725; 10%

Població segons nivell d'instrucció (2011)

No sap llegir o escriure Sense Estudis

Educació primària ESO

Batxillerat superior FP grau mitjà

FP grau superior Diplomatura

Grau universitari Llicenciatura i doctorat

(HERMES - Departament d’Empresa i Ocupació) 
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comparteixen el seu temps, en qualitat de voluntaris/àries, amb els joves emprenedors/es 

acompanyant-los en la posada en marxa i consolidació dels seus projectes empresarials.   

Formació professional 

• L’adequació de l’oferta formativa als requeriments del mercat de treball local i comarcal es 

considera important per solucionar els problemes que tenen les empreses per trobar 

personal especialitzat, sobretot en l’àmbit de la producció. Cal seguir treballant per millorar 

la qualificació de les persones i garantir uns perfils professionals que s’ajustin a les 

necessitats del mercat de treball. 

• L’oferta de formació professional no es troba limitada a les famílies professionals més 

tradicionals, com són l’administració o la informàtica. Trobem oferta més especialitzada, 

com ara Cicles Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial, Transport i Logística, 

etc. A més, el campus de la UPC de Castelldefels, especialitzat en aquelles temàtiques 

acadèmiques vinculades a sectors productius i estratègics del territori, encara no és massa 

conegut entre la seva població i entre les empreses (potser per la seva joventut). Així, cal 

seguir treballant per aconseguir una major interrelació entre les administracions, la 

universitat i el teixit econòmic del territori. 

• Malgrat les millores experimentades els darrers anys, i com en la majoria de territoris de 

l’entorn, a Gavà encara es troben certs col·lectius de població amb un nivell educatiu baix o 

mitjà que presenten més dificultats a l’hora d’inserció al mercat de treball. Per tant, caldrà 

seguir treballant per analitzar els perfils d’aquestes persones i ajudar-les a inserir-se 

novament en el mercat de treball i millorar la seva qualificació mitjançat la formació i la 

ocupabilitat.  

Atenció a les persones i igualtat 

• Gavà compta amb el Centre Obert de Gavà, un servei d’educació social que atén a les 

famílies en entorns d’exclusió social i també actua amb els infants en el camp de l’educació 

de lleure.  

• El foment d’un envelliment actiu i participatiu és veu important per la població de Gavà, i 

es veu com una oportunitat mirar d’incrementar el suport a les persones grans i jubilades a 

partir, per exemple, d’un programa d’Activitats a la Gent Gran. 
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• Addicionalment, es va proposar en el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, donar un servei 

d’informació i orientació jurídica per assessorar en temes de drets bàsics laborals, 

herències, matrimonis, etc.   

• Existeix un servei d’atenció a les empreses de Gavà en matèria d’igualtat, un servei 

d’informació i assessorament per empreses interessades en incorporar la igualtat de 

gènere.  

Foment a l’economia social i cooperativa 

• S’ha de tenir en compte el Projecte d’Unió de Cooperadors. La Unió de Cooperadors serà la 

seu de diferents projectes (tallers, xerrades, conferències i programes de formació i 

ocupació) posats en marxa per part de l’Ajuntament de Gavà així com d’altres entitats, tot 

orientat a la promoció de la innovació i l’economia social i cooperativa per el teixit social de 

Gavà. Destaquen: 

o La Cooperadora: assessorament i formació a través d’aquest programa de sis mesos 

en el que diversos grups presentaran projectes per crear cooperatives o iniciatives 

similars. 

o Cessió d’espais i assessorament a grups o individus que vulguin desenvolupar 

projectes d’impacte social. 

o Connectar diferents entitats que vulguin millorar el seu impacte social gràcies 

al networking (activitat conjunta amb l’agència InnoBaix). 

o Tallers, visites guiades i activitats per joves estudiants d’ESO, Batxillerat i FP sobre 

les cooperatives i creació d’aquestes com a sortida professional. 

• L’Ajuntament també implementa el programa CuEmE de la Diputació de Barcelona per 

involucrar cultura emprenedora i el cooperativisme a les escoles, creant i gestionant idees 

per una cooperativa escolar. 
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Àmbit econòmic i laboralÀmbit econòmic i laboralÀmbit econòmic i laboralÀmbit econòmic i laboral    

Indicadors quantitatius 

• La població activa registrada a Gavà és de 21.644 persones l’any 2018, un 46% de la població 

total.  

o Per grups d’edat (2018): 7,2% de 16-24 anys, 18,5% de 25-34 anys, 29,1% de 35-44 anys, 

30,1% de 45-55 anys i 15,1% de 55-64%. 

• La població ocupada és de 19.456 persones i existia un atur registrat de 2.304 persones al 2018. 

Es percep que durant els mesos d’estiu (Juny-Agost) aquest disminueix una mica, sent de 

mitjana al voltant de 2.417 persones la resta de l’any. 

• L’atur registrat per les dones és més elevat que pels homes, sent 1.346 i 958, respectivament 

(2018). 

• Hi ha hagut una reducció d’autònoms d’aproximadament el 3% respecte el 2010. La majoria es 

dedica al sector dels serveis i la construcció.  

• Preeminència dels contractes temporals registrats a Gavà (92%) respecte els indefinits (8%), 

presentant un nivell similar a la resta de la comarca i Catalunya (2017-2018).  

• En els últims 8 anys, l'activitat econòmica de la ciutat de Gavà es fonamenta en el sector dels 

Serveis, que suposa un 78,5% en termes d’afiliació a la Seguretat Social. El segueix la Indústria 

amb un 15,5%, el del Comerç al detall amb un 10,4%, el de l’Hostaleria amb un 6,5%, el sector 

de la Construcció amb un 5,7%, el de l’extracció d’Energia, Aigua i Residus amb un 1% i finalment 

el de l’Agricultura, que li correspon un 0,3% (2016). 
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• L’any 2018, el percentatge més elevat de contractacions registrades correspon a empreses entre 

51 i 500 treballadors. El segon pes, un 25%, fa referència a empreses de entre 11-50 treballadors 

i la tercera força correspon tant amb un 20% a empreses entre 51 i 500 com a petites empreses 

de menys de 10 treballadors. De més de 5000 li correspon un 1%. 

• A dia d’avui, a Gavà hi ha 6 polígons d’activitat econòmica (PAE) constituint el Parc Empresarial 

de Gavà (PEG): La Post, Les Parets, El Camí Ral, Les Massotes, El Regàs i La Marina.  

• El PEG ocupa una superfície de 151 Ha, amb un total de 300 empreses aproximadament,  el 60% 

de les quals són indústries i 40% empreses de serveis, donant ocupació a unes 9.000 persones 

(2010).  

• Pràcticament totes les empreses industrials del PEG es basen en la fabricació de productes, en 

la qual, en un 60% dels casos, afegeixen processos de comercialització i, minoritàriament, de 

prestació de serveis. 

• D'altra banda, el sector terciari del PEG engloba empreses que es basen en la realització de 

processos de distribució i comercialització (el 75% de les empreses) o, en menor mesura, en la 

prestació de serveis (el 38%). 

• Les empreses dedicades únicament i exclusivament a la prestació de serveis representen un 12% 

del total.  

 

67%
13%

9%

5% 5% 1% 0%

Principals Sectors d'Activitat Econòmica 

Serveis Indústria

Comerç al detall Hostaleria

Construcció Extr.Energia, Aigua i Residus

Agricultura

(HERMES - Departament d’Empresa i Ocupació) 

20%

25%

34%

20%

1%

Grandària d'Empresa                          
(Nº treballadors)

1 a 10 11 a 50 51 a 500

501-5000 Més de 5000
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Indicadors qualitatius 

Teixit empresarial 

• L’existència i la disponibilitat d’un important espai per a la implantació d’activitat econòmica 

ha facilitat la instal·lació i l’arribada d’un important volum d’empreses al municipi. El teixit 

empresarial es concentra sobretot en petites i mitjanes-grans empreses. Les activitats que 

s’hi desenvolupen són tants industrials com comercials, destacant els sectors com ara el de 

la fabricació de productes de cautxú i de matèries plàstiques, indústries manufactureres, 

construcció de maquinàries i equips mecànics, transport i comunicacions o el comerç, entre 

altres.  

• Es compta amb una associació d’empresaris de la zona industrial (no activa) i amb diverses 

associacions de comerciants (tres associacions de comerciants -L’Illa Gavà, Unió de 

Botiguers de Gavà i Trias Gaudí -, una associació de restauradors, dues associacions de 

paradistes dels mercats de Gavà (actualment dos) i un grup d’operadors del Centre 

Comercial Barnasud).  

• Des de l’Ajuntament de Gavà, s’està treballant per millorar la relació entre les pròpies 

empreses del municipi. Es veu com una oportunitat definir nous espais de trobada que 

afavoreixin la creació de xarxa empresarial, ja sigui de caràcter sectorial o intersectorial.  

• El Portal Econòmic de Gavà compta amb l’espai Portal Immobiliari. Actualment aquest 

Portal s’actualitza i es treballa juntament amb l’AMB. Aquesta eina recull la informació 

principal dels locals comercials (nucli urbà), naus industrials (Parc Empresarial Gavà) així 

El Camí Ral   

• Usos: industrial  

• Extensió total: 43 ha. 

• Nº empreses aproximat: 25 

La Post   

• Usos: industrial  

• Extensió total: 37 ha. 

• Nº empreses aproximat: 90 

Les Parets 

• Usos: comercial  

• Extensió total: 10 ha. 

• Nº empreses aproximat: 
Centre Comercial Barnasud 

Les Massotes 

• Usos: industrial  

• Extensió total: 36 ha. 

• Nº empreses aproximat: 93 

El Regàs 

• Usos: industrial  

• Extensió total: 15 ha. 

• Nº empreses aproximat: 35 

La Marina 

• Usos: industrial  

• Extensió total: 10 ha. 

Parc Empresarial Gavà – PEG                            

(Portal Econòmic de l’Ajuntament de Gavà) 
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com de locals "low cost" de propietat municipal, disponibles a l’àrea metropolitana incloent 

Gavà. Es veu necessari informar més sobre aquesta eina a la ciutadania i empreses per 

augmentar la seva oferta i demanda. 

Comerç i serveis 

• Gavà disposa d’un teixit comercial ric, agrupat sota diverses associacions i a l’entorn d’un 

eix centralitzat concentrat al centre del municipi destacant també la proximitat dels mercats 

municipals i mitjans de transport com l’estació de tren de rodalies Renfe. Encara que l’oferta 

comercial no és especialment singular, aquest eix comercial centralitzat en el nucli urbà es 

caracteritza per ser una zona amable per al vianant, que convida al passeig per la seva 

configuració fıśica ben definida. Per altra banda, Gavà també compta amb una oferta 

comercial de proximitat i d’altres carrers comercials fora d’aquest eix de centralitat, amb 

activitat quotidiana per parts dels veïns de la zona i barris.   

• A nivell d’oferta, Gavà busca impulsar i fomentar una oferta comercial de qualitat i 

diferenciada, posant en valor els productes propis i tenint com a base la innovació i 

tendències dels mercats.  

• L’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona van realitzant estudis per conèixer la 

demanda i hàbits de compra dels consumidors per definir estratègies comercials i plans de 

dinamització.  

• En aquesta línia, l’Ajuntament compta amb un equip potent (representant en taules 

sectorials  de comerç de la Diputació de Barcelona) que treballa per impulsar la dinamització 

comercial del municipi.  Destaca els seu Pla de Dinamització Comercial, actualitzat 

periòdicament, que entre d’altres objectius estratègics busca oferir eines al comerç per 

millorar la seva competitivitat, evitar la fuga del consum i crear accions per millorar 

l’existent. Les eines que s’implementen per aconseguir-ho són pluridisciplinàries, destacant 

la formació, estudis de comerç, la sensibilització amb campanyes de comunicació i 

promocions (com ara la campanya promocional i territorial “Urban Shopping Gavà”), 

accions de ciutat (tast de calçots, fira d’espàrrecs, mercat de sant Nicasi), revisió 

d’ordenances i usos, i foment i cohesió del sector comercial, per exemple, per crear sinergies 

entre comerços, restauradors i mercats).  
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• L’Ajuntament de Gavà proporciona assessorament, informació i suport al / la comerciant 

sobre qualsevol tema relacionat amb el comerç (obertura de negoci, normativa comercial i 

firal, subvencions, formació, dinamització dels eixos comercials, organització de fires, etc.) 

a través del Servei d’Atenció al Comerciant (SAC), sent el punt de referència per al / a la 

comerciant per resoldre dubtes i / o consultes (en hores concertades). També ofereix 

assessorament especial a empreses de sector turístic i restauració.  

• L'Ajuntament de Gavà reconeix i impulsa la qualitat dels establiments comercials, de serveis 

i restauració de la ciutat, mitjançant la creació del distintiu "Gavà Comerç de Qualitat". 

• Participa en projectes supramunicipals, destacant l’important treball conjunt que es fa amb 

altres municipis de la zona Delta, aconseguint treballar i implementar campanyes de manera 

col·lectiva i de qualitat, promovent el comerç en el territori.  

Indústria i Polígons d’activitat econòmica 

• El teixit productiu de Gavà i la comarca del Baix Llobregat en general es caracteritza per 

l’activitat industrial i s’esforça pel seu manteniment i qualitat. Dins aquest context, s’està 

fent una aposta clara per la generació de noves activitats de major valor afegit.  

• Gavà no es pot desunir del desenvolupament de la zona del Delta i de la comarca, s’ha de 

tenir una visió supramunicipal. 

Plànol de concentració comercial (Portal Econòmic de l’Ajuntament de Gavà) 
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• En el Parc Empresarial de Gavà (PEG) hi ha localitzats sis polígons d’activitat econòmica 

(PAE). Els polígons tenen diferents tipologies d’usos i cap d’ells té un ens gestor. 

• Degut a la seva ubicació pròxima amb l’Aeroport internacional del Prat, el Port de Barcelona 

i Mercabarna, Gavà esdevé una ubicació ideal en particular per les empreses dels sectors de 

logística, mobilitat i aeronàutica. 

Suport i Formació a les empreses 

• Per donar suport públic a l’ocupació i dinamitzar l’activitat econòmica, Gavà compta amb 

una Oficina d’Atenció a l’Empresa per fer tramitacions locals de manera integrada. 

Addicionalment, té un Centre de Suport a l’Empresa (localitzat dins al mateix Parc 

Empresarial de Gavà). Aquest ofereix una cartera de serveis variada per la consolidació 

empresarial, des de formació, assessorament,  networking i espais de lloguer. També ofereix 

subvencions a treballadors autònoms i bonificacions al Impost d’Activitat Econòmiques. En 

temes d’infraestructures, Gavà també compta amb un espai de co-working i viver 

d’empreses en el mateix centre, anomenat Starting Gavà. És un servei destinat a empreses 

i autònoms de sectors emergents, a projectes innovadors en sectors estratègics, de nova 

creació i de fins a tres anys, que estiguin disposats a establir sinergies de cooperació entre 

elles i amb l’Ajuntament de Gavà. Actualment, es disposa d’oferta d’espai en el co-working, 

sent interessant la difusió per atreure més empreses i emprenedors.  

Nova activitat econòmica, innovació i col·laboració empresarial  

• Degut al seu bon enclavament territorial i metropolità, a la zona del Delta de Gavà s’estan 

desenvolupant nous sectors estratègics que poden portar al desenvolupament de nous 

nínxols d’ocupació, com el de les noves tecnologies, la biomedicina, la salut mental, 

l’automoció i la mobilitat, i l’aeroagroambiental, entre d’altres. No es pot oblidar que l’avenç 

cap a l’estratègia i cap al procés d’un desenvolupament de les activitats econòmiques en els 

sectors estratègics de l’entorn territorial ha de comportar una adaptació de la qualificació 

de la mà d’obra. 

• Cal destacar els projectes d’especialització en els àmbits de l’Automoció, Salut Mental i 

Aeroagroalimentari dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT del 

Baix Llobregat (marc RIS3CAT). 
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• Gavà pertany a InnoBaix, l’agència per fer créixer la innovació i les aliances entre 

l’ecosistema empresarial del Baix Llobregat. Es pretén atraure nova activitat i fer créixer a 

les actuals mitjançant la transformació del model productiu i empresarial.  

• Existeix la oportunitat de cooperar i coordinar-se amb diferents centres de coneixement 

com la Universitat Politècnica de Castelldefels, el Parc UPC-Agròpolis, el Parc Mediterrani 

de la Tecnologia i d’altres detectats en el Projecte d’Especialització i Competitivitat 

Territorial PECT del Baix Llobregat com el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de 

Catalunya. 

Internacionalització 

• L'Ajuntament de Gavà treballa en l'elaboració d'un Pla de Projecció Internacional amb 

l'objectiu de captar noves oportunitats de negoci i inversions aprofitant la seva situació 

estratègica dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, a tocar de la capital, el port i de 

l'aeroport del Prat. L’objectiu del pla és detectar i consolidar les accions internacionals de 

l'agenda política dels darrers anys com serien la cooperació i la solidaritat internacional, el 

posicionament i la participació en espais internacionals d'intercanvi d'experiències i establir 

aliances estratègiques amb diversos actors. La Diputació de Barcelona dona suport 

econòmic a l'Ajuntament de Gavà per a la redacció d'aquest full de ruta.   

  

ÀÀÀÀmbit territorial i sostenibmbit territorial i sostenibmbit territorial i sostenibmbit territorial i sosteniblelelele    

Indicadors quantitatius 

• La generació per càpita de residus a l’any 2016 a Gavà era de 1,43 kg/hab./dia, per sobre la 

mitjana de la comarca i Catalunya, 1,22 i 1,36 respectivament. 

• El 2016, el percentatge de recollida selectiva era del 35,2%, sent similar a la del Baix Llobregat 

(35,5%) i lleugerament inferior amb la resta de Catalunya (38,6%). 

• En relació als residus industrials que es generen, també a l’any 2016 era de 19.813,18 tones.   
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• Consum d’energia:  

o El consum elèctric al 2012 era de 185.669 MWh/any, suposant un augment de 11% en 

el sector terciari i 12% en usos domèstics i disminució del 15% en usos industrials en 

relació al 2001. La distribució principal a 2012 era del 20% en el sector industrial, 38% 

en el sector domèstic i 42% en el sector terciari.  

o El consum de gas natural va disminuir potencialment entre el 2005 i el 2010, passant de 

299.650 MWh/any a 187.139 el 2007. 

o El consum de combustibles líquids va disminuir entre el 2005 i el 2007, 345.909.347  

KWh/any i 337.407.475 kWh/any, respectivament.  

Indicadors qualitatius 

Connectivitat i mobilitat 

• Gavà es posiciona en una zona estratègica a l’hora d’implementar activitat econòmica, 

també tenint en compte que disposa d’una bona oferta de sòl industrial. El motiu és la seva 

situació a només quinze quilòmetres de Barcelona i que disposa d’una xarxa important de 

comunicacions pròxima al seu municipi com la carretera C-245, C-31 i l’autopista C-32.  Està 

situat també pròxim a l’aeroport de Barcelona El Prat i a la zona logística del port de 

Barcelona i de la Zona Franca.  

• Gavà queda connectada amb els municipis metropolitans, del Baix Llobregat i amb 

Barcelona a través de deu línies d´autobusos, la línia d´autobús urbana Gavabús, una parada 

de tren de RENFE Rodalies i una bona dotació de taxis. A aquesta xarxa de transport públic 

s´afegeixen estacionaments municipals i zones blaves en les principals àrees comercials.  



Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà  

 

14 |    
 

 

• Les empreses es mostren satisfetes de la seva ubicació a Gavà (per la proximitat amb 

Barcelona, l’accés a importants infraestructures de comunicació, etc.) però és important 

continuar treballant amb el foment d’actuacions de mobilitat sostenible i preservar els PAE 

en un bon estat de manteniment i accessibilitat. 

• Gavà té unes característiques territorials especials que la divideixen en diferents franges: 

zona mar, zona agrícola, zona industrial, zona urbana i zona muntanya. Aquesta separació 

física dels dos nuclis urbans es veu reforçada per la presència dels diversos polígons 

d’activitat econòmica entremig de la zona platja i la zona urbana. Degut a aquestes 

característiques territorials, Gavà aposta per potenciar el transport públic urbà, encara que 

actualment la xarxa interurbana no arriba prou als espais industrials i, com ja mencionat, els 

treballadors instal·lats als PAE destaquen debilitats per la seva accessibilitat o mobilitat. 

Tanmateix, cal esmentar que per la dimensió poblacional de Gavà (menys de 50.000 

habitants) a l’Ajuntament no li correspon oferir aquest servei de transport urbà. No obstant, 

l’Ajuntament mostra voluntat per millorar-ho i ha dut a terme diferents actuacions de 

mobilitat durant els darrers anys. Per altra banda, i de cara a potenciar l’activitat econòmica 

i l’ocupabilitat dels residents a Gavà, s’ha de tenir en compte que no només s’ha de facilitar 

l’accés a ocupacions a empreses locals, sinó també potenciar l’activitat comercial del 

municipi a partir de la connexió entre les diverses zones per facilitar un major flux de 

persones i un major contacte empresarial. 

Gavà i la connexió amb altres infraestrutures (Gavà, Naturalment, Ajuntament de Gavà, 2018) 
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Territori i ecosistema natural divers 

• Tal i com es mencionava anteriorment, Gavà presenta una gran diversitat territorial i 

natural, podent gaudir així d’un entorn natural amb el propi desenvolupament urbà i 

econòmic de la ciutat. Destaca la platja, la zona de muntanya del Parc natural del Garraf i la 

seva pertinença al Parc Agrari del Baix Llobregat. Així, el municipi possibilita diferents usos 

del seu territori (un medi natural, una franja litoral i un parc agrari) sense perjudicar la 

implantació d’activitat econòmica gràcies a l’activa protecció del sòl que es fa. Aquesta 

protecció del territori facilita, alhora, el desenvolupament de noves activitats econòmiques, 

així com el manteniment d’altres activitats amb una important tradició a la ciutat i que 

actualment corren el risc de perdre’s per la falta de relleu generacional i la forta pressió 

urbanística provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

• Malgrat la importància de productes agraris locals (com l’espàrrec, els calçots i els productes 

de l’horta, en general) l’activitat agrícola, tal i com succeeix en altres territoris, està perdent 

pes i té problemes per al relleu generacional. Per tant, més enllà de les activitats 

relacionades amb el sectors estratègics del territori, Gavà encara presenta oportunitats per 

potenciar els seus recursos endògens. 

• Destaca també el futur projecte Espai Roca com a projecte estratègic de desenvolupament 

econòmic de Gavà, amb col·laboració amb el municipi veí de Viladecans. Consisteix en la 

modernització del recinte de Roca, amb espais de servei corporatiu i espais de producció, 

Les diferents zones territorials de Gavà (Portal Econòmic de l’Ajuntament de Gavà) 
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prioritzant la renovació urbana. S’hi ubicaran headquarters, showroom, laboratoris i centres 

d’investigació i formació de l’empresa. S’impulsarà un parc empresarial especialitzat en la 

construcció sostenible i una nova àrea de centralitat metropolitana amb diversitat d’usos: 

nous espais públics, activitat terciària i equipaments. Es crearà una franja amb ús residencial 

que consolidi el gran eix metropolità del Baix Llobregat, fomentant la connectivitat urbana 

del recinte tant per vianants com per vehicles. Finalment, es millorarà la mobilitat rodada 

actual tant en sentit paral·lel al mar com en el sentit mar muntanya. Es pot veure traduït en 

un augment d'intensitat en l'activitat econòmica de la resta del municipi i dinamització 

comercial, especialment en l'àmbit de la Rambla.  

• El Pla de Ponent és un altre projecte important per Gavà a tenir en consideració, sent un 

projecte d’urbanització de nous habitatges, equipaments i parcs. Només el 15% del sòl serà 

residencial però significarà un creixement al voltant de 12.000 habitants en la població de 

Gavà. El sòl restant està destinat a 5 nous parcs o espais verds a la ciutat i a espai lliure per 

vialitat, 20 nous equipaments (parc de bombers, llar d’infants i educatius, sanitaris, 

esportius i culturals) i 4 nous barris (40% d’habitatge protegit, 4896 habitatges). El sostre 

comercial no farà referència a grans superfícies sinó de forma estratègica cap al comerç 

local i de proximitat, principalment ubicada en els baixos de les edificacions.  

• Finalment, també destacar el projecte d’Espai Ambiental Productiu dels Joncs, un sector 

d’extensió urbana de la ciutat de Gavà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb capacitat 

de desenvolupament econòmic per uns 15.000 llocs de treball, amb la possibilitat d’acollir 

noves iniciatives empresarials que s’identifiquin amb els valors ambientals i paisatgístics 

com a element de valor afegit. Pretén equilibrar-los amb el potencial creixement residencial 

previst en el Pla de Ponent. 

Model energètic i energies renovables 

• Gavà és un dels municipis adherits al Pacte d'Alcalde i Alcaldesses, una iniciativa de la Unió 

Europea per implicar els governs locals en el compliment dels objectius contra el canvi 

climàtic. L'adhesió de Gavà s’ha traduït en l'elaboració d'un Pla d'Acció per a l'Energia 

Sostenible (PAES). L'aplicació del PAES implicarà la implantació d'energies renovables, 

l'elaboració d'auditories energètiques, la implementació de mesures d'eficiència energètica 

en enllumenat i equipaments, la prevenció de residus i mesures per a l'estalvi d'aigua i per 

a un urbanisme sostenible. 
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• Gavà celebra anualment la Setmana de l’Energia i l’any passat va començar l’e-Fira, per 

introduir la sostenibilitat a la Festa Major. La iniciativa s’emmarca dins la Setmana Europea 

de l’Energia i acull a diverses empreses que mostren a la ciutadania les darreres novetats en 

tecnologies sostenibles, energies renovables i mobilitat elèctrica. L’any 2017 en total hi van 

haver 25 expositors.  

Foment de l’Economia verda i circular 

• Gavà ha realitzat un conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona i el Centre Tecnològic 

de l’Aigua (Cetaqua) per a obtenir un informe complet amb una guia metodològica 

d'economia circular aplicable al territori aconseguint així quantificar indicadors de 

sostenibilitat. L’objectiu és millorar la competitivitat de les empreses i comerços de la ciutat 

de Gavà, mitjançant el desenvolupament d’un model d’economia circular i la implementació 

d’una guia metodològica formada per un conjunt de mesures relacionades amb la gestió de 

l’aigua, dels residus i el consum d’energia. 

• A través d’aquests col·laboració publico-privada, amb 25 entitats i 15 empreses, s’ha 

aconseguit detectar 10 oportunitats circulars per la ciutat de Gavà:  

o Gestor energètic compartit amb les empreses. 

o District Heating municipal amb biomassa local. 

o Reutilització d’aigües regenerades a la ERA de Gavà. 

o Ús compartit EDAR del polígon industrial. 

o Panell d’experts Residu-Recurs. 

o Punt verd industrial de Gavà. 

o Disseny circular del nou sector Els Joncs (nou polígon d’espai productiu ambiental): 

Usos industrial, logístic i terciari. L’objectiu principal de l’actuació es donar 

continuïtat a la franja de sòls de activitat econòmica, que s’identifiquen amb els 

valors ambientals i paisatgístics com a valors afegits.  

o Mobilitat sostenible en els polígons d’activitat econòmic: Pla de Desplaçament als 

Polígons. 

o Ordenances fiscals circulars. 

o Mesures específiques per les empreses. 

• Gavà compta amb experiència amb la simbiosi industrial gràcies a la seva participació en el 

projecte “Eco indústria. Simbiosi a la indústria local” conjuntament amb els municipis veïns 
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de Viladecans, Sant Boi del Llobregat i El Prat del Llobregat. Es tracta d’impulsar un nou 

model de negoci basat també en el concepte d’economia circular que té com a objectiu 

trobar sinèrgies, per a que els residus, l'energia, i els fluids d'una empresa siguin la matèria 

prima d'una altra, de forma que tothom se'n pugui beneficiar, o bé que es puguin generar 

subproductes nous a l'empresa. 

• S’ha plantejat la creació d’una nova planta de reciclatge i economia circular on a partir del 

2018 contarà amb tallers/oficines i foment d’accions d’educació i sensibilització.  

• En l’àmbit comercial, també es important mencionar la línia de treball del Pla de 

Dinamització comercial en relació a propiciar el reciclatge professional permanent en 

punts de venda de la ciutat. L’Ajuntament ha organitzat visites in situ i compartit bones 
pràctiques d’altres ciutats al respecte. 

Turisme 

• S’ha de tenir present i valorar els beneficis que el desenvolupament de l’activitat turística 

pot aportar en termes de valor afegit a altres sectors, especialment al comerç, però també 

a la cultura i l’esport. És important promocionar un turisme més vinculat a la costa 

metropolitana.  

• El desenvolupament turístic de Gavà està fortament condicionat pel fraccionament del seu 

territori i la manca de recursos potents amb capacitat d’atracció de visitants. Malgrat això, 

es pot mitigar potenciant la personalitat especial de Gavà que compta tant amb espai de 

muntanya (Parc del Garraf) com de platja (Gavà Mar).  

• Tradicionalment, l’enfocament general tant del sector públic com del privat ha estat centrat 

en satisfer les necessitats de la població local. No obstant, si es volen crear noves 

oportunitats de negoci a la ciutat mitjançant el turisme, inevitablement s’haurà d’incorporar 

la visió turística de manera que es tinguin en compte les necessitats dels visitants. Això 

implica realitzar grans esforços en conscienciació, sensibilització i capacitació de la població 

i futurs emprenedors, per a la prosperitat i èxit dels nous negocis turístics. 

• Gavà compta amb un recent Pla Estratègic de Turisme de Gavà (2018) on es defineix el 

plantejament estratègic emmarcat en 4 línies de treball: Convertir potencialitats en 

recursos; Desenvolupar i perfeccionar recursos turístics; Posicionar i comercialitzar 

producte turístic; i Desenvolupar producte turístic. Addicionalment, destaca com a 

productes d’alta prioritat a Gavà el turisme esportiu, el cultural i el gastronòmic. En relació 

a productes a potenciar es recalquen l’actiu/natura i el d’esdeveniments. Aquest últim 
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podria anar lligat també una mica amb el de reunions/negocis de les diferents empreses 

grans del municipi, aprofitant la proximitat amb l’aeroport del Prat, el port, etc.  

• Aquest també menciona la importància de suport i recolzament d’entitats supramunicipals 

de promoció i desenvolupament turístic i territorial a través de la construcció i consolidació 

d’aliances estratègiques especialment amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

• En un futur, tenir en compte el projecte de creació d’una zona hotelera i residencial a  zona 

de La Marinada de Gavà mar, a la franja del a zona sud del Delta del Llobregat (usos 

d’habitatge i residencial hoteler, per potenciar l’ús turístic de la ciutat) i Llevant Mar (nou 

sector residencial i turístic que reconeix l’àmbit de protecció del sistema litoral, respectant 

l’àmbit dunar de la costa, dibuixat i treballat conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona). Cal destacar que La Marinada, no tindran un creixement residencial tan destacat 

com el ja mencionat Pla de Ponent, sinó que servirà per consolidar i integrar l’espai 

residencial existent i preservar espais i valors naturals. A Gavà s’aposta per un territori 

equilibrat, connectat i metropolità. 

• Dins aquest territori litoral de Gavà mar, destacar que s’ha canviat el concepte del Centre 

Mar. Aquest es trobava infrautilitzat i el nou plantejament de l’equipament contarà amb 3 

usos diferents, que poden ajudar en l’impuls turístic de la zona amb: una base nàutica i zona 

de restauració a part de l’existent centre cívic que continuarà funcionant com a tal, per no 

perdre el caire social. Aquest centre cívic no vol focalitzar el seu ús com a espais de trobada 

publico-privada o empresarial ja que ja es compta amb oferta d’espais a Gavà per aquest fi. 

• Per donar a conèixer els actius de muntanya, el Parc del Garraf, es treballarà pròximament 

el projecte BGN: Barcelona Gavà Natura. Aquest ajudarà a continuar reforçant actuacions 

com la recuperació́ dels camins, els dels quals són els senders que van al Castell de 

l’Eramprunyà o la Masia de Ca n’Horta, patrimoni interessant del territori.  

• En un altre àmbit, mencionar la projecció de la Ciutat Esportiva de Can Torelló, amb usos 

esportius i residencial vinculat a l’ús esportiu. Es farà un enfocament especial al futbol i 

gaudirà de serveis complementaris (fisioteràpia, nutrició, etc.). 
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DAFODAFODAFODAFO de la Diagnosi: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats 
 

A partir de la informació de la diagnosi, es desenvolupa un DAFO per detectar les Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que presenta Gavà en matèria de desenvolupament econòmic 

local i d’ocupació de forma sostenible, des del punt de vista urbà, econòmic, social i democràtic.  

L’anàlisi DAFO consisteix en realitzar un estudi intern, amb l’objectiu de trobar les Debilitats i les 

Fortaleses que existeixen a Gavà (les primeres per corregir-les i les segones per impulsar-les), i un 

anàlisi extern del l'entorn (les Amenaces i les Oportunitats), on s’inclou principalment tots aquells 

aspectes que no depenen directament de l’Ajuntament o el municipi, però que el poden afectar. A 

través del DAFO podrem obtenir una visió integral examinant el grau en que les fortaleses 

contraresten les amenaces, i les oportunitats poden servir per superar les debilitats.  

 Debilitats 

Àmbit social i demogràfic 

• Les empreses locals i comarcals presenten problemes per trobar personal especialitzat, sobretot 

en l’àmbit de la producció i la R+D, i també destacant la branca dels oficis. 

• Com en la majoria de territoris de l’entorn, a Gavà es troben certs col·lectius de població amb 

un nivell educatiu baix o mitjà que presenten més dificultats a l’hora d’inserció al mercat de 

treball.  

• L’atur registrat per les dones és més elevat que els dels homes, provocant un desequilibri en la 

igualtat de gènere.  

• L’atur registrat és més alt fora dels mesos d’estiu, complint amb el patró genèric de la resta de 

municipis del territori i l’àrea metropolitana.   

Àmbit econòmic i laboral 

• La majoria d’empreses industrials del Parc Empresarial de Gavà (PEG) limiten la seva oferta a la 

fabricació de productes, el 60% dels casos afegeixen processos comercials però molt pocs a la 

prestació de serveis.   

• Des del sector empresarial es detecta un cert desconeixement i una certa falta de relació entre 

les pròpies empreses del municipi.  

• Manca de clusterització́ en sectors industrials amb presència significativa en el territori 

(automòbil, agroalimentari, aeronàutic, ...).  

• Cap dels Polígons d’Activitat Econòmic (PAE) de Gavà compta amb un ens gestor.  

• L’associació d’empresaris existents del Parc Empresarial no està activa.  
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• Manca de projectes de recerca col·laborativa entre les Universitats i centres de recerca del 

territori amb les empreses del territori i les empreses multinacionals.  

Àmbit territorial i sostenible 

• Les empreses situades als Polígons d’Activitat Econòmic (PAE) del PEG destaquen problemes 

relacionats amb l’estat i el manteniment així com de la seva accessibilitat o mobilitat. 

• Degut a les característiques territorials especials de Gavà, existeix una separació física entre els 

dos nuclis urbans (zona urbana i zona platja). 

• Poca presència d’empreses de serveis destinades a l’energia i les energies renovables.  

• El fraccionament del territori de Gavà i la manca de recursos turístics potents afecta la capacitat 

d’atracció de visitants.  

 

 Amenaces 

Àmbit social i demogràfic 

• El creixement de la població jove i dels nivells de formació pot comportar una major pressió 

sobre el mercat de treball de la zona.  

• El Campus proper de la UPC de Castelldefels (especialitzat en aquelles temàtiques vinculades a 

sectors productius i estratègics del territori) encara no és massa conegut entre la població i les 

empreses.  

Àmbit econòmic i laboral 

• Hi ha una oferta diversa a través d’altres ciutats i territoris de l’Àrea Metropolitana per atraure 

activitat econòmica que vol ubicar-se a Barcelona o rodalies.  

• La sostenibilitat econòmica del sistema d’R+D, ja que majoritàriament està finançada amb fons 

públics.  

• Actualment no hi ha risc de no disposar de suficients mitjans econòmics per implementar 

estratègies i actuacions que afavoreixin el teixit empresarial de la ciutat, malgrat tot es pot tenir 

en compte en un futur.  

• La situació comuna en el territori referent a la manca d’adaptació de les associacions, pèrdua 

d’associacionisme o retrocés de l’activitat associativa comercial pot arribar a dificultar la 

posada en marxa de treballs o programes conjunts per la dinamització comercial. 

Àmbit territorial i sostenible 

• Degut a la dimensió poblacional de Gavà (menys de 50.000), la Diputació no imposa a 

l’Ajuntament oferir el servei de transport urbà i millorar l’accés als polígons.  

• Risc de mantenir i perdre activitats econòmiques tradicionals per falta de relleu generacional, 

com ara l’activitat agrícola i en conseqüència productes agraris locals com l’espàrrec.  

• Forta pressió urbanística provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

• L’èxit de desenvolupament de nous negocis turístics pot veure’s afectat si no és té en compte la 

necessitat dels visitants a l’hora de plantejar la visió turística. 
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• Els costos elevats de transacció i procediments legals per poder dur a terme alguns processos 

de simbiosi industrial. 

 

 Fortaleses 

Àmbit social i demogràfic 

• La població resident enfront la estacional representa un 97%. 

• Gavà compta amb una important presència de gent jove (15% de 15 a 29 anys i 32% de 30 a 49 

anys) en edat de treballar, la majoria nouvinguda de la primera i segona corona metropolitana 

de Barcelona. 

• Creixement dels nivells de formació procedent d’aquesta nova població jove. 

• Es treballa per analitzar el perfil de les persones en situació d’atur que presenten més dificultats 

(com ara amb nivell d’estudis baix) per millorar la seva qualificació i ajudar-les a inserir-se en el 

mercat de treball.  

• Gavà promou programes de Formació Professional i Programes de Transició al Treball (Pla 

d’Actuació Municipal de Gavà 2016-2019) adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han acreditat 

l’ESO i a persones amb necessitats especials.  

• Posada en marxa de la Xarxa Transició Escola Treball per oferir accions formatives, així com 

suport i informació als joves que surten de l’ESO. 

• En el territori del Baix Llobregat hi ha un alt nombre d’institucions públiques i privades de suport 

a l’emprenedoria. 

• Gavà desenvolupa el Programa Talent a les aules i el Programa de Mentoring per fomentar 

l’emprenedoria. També implementa el programa CuEmE per involucrar cultura emprenedora a 

les escoles de la Diputació de Barcelona, creant i gestionant idees per una cooperativa escolar. 

• Gavà treballa per adequar la seva l’oferta formativa als requeriments del mercat de treball local 

i comarcal per millorar la qualificació de les persones i donar resposta als problemes que tenen 

les empreses per trobar personal tècnic i especialitzat.  

• L’oferta de formació professional no es troba limitada a les famílies professionals més 

tradicionals, com són l’administració o la informàtica, sinó que hi ha oferta més especialitzada, 

com ara Cicles Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial, Transport i Logística, etc. 

• El Campus proper de la UPC de Castelldefels i altres centres com la UOC, EADA, ICFO, CTTC, etc. 

estan especialitzats en temàtiques acadèmiques vinculades a sectors productius i estratègics del 

territori. 

• Gavà compta amb el Centre Obert de Gavà, un servei d’educació social. 

• També compta amb un servei d’informació i orientació jurídica per assessorar en temes de drets 

bàsics laborals (PAM 2016-2019).  

• Existeix un servei d’atenció a les empreses de Gavà en matèria d’igualtat i en la globalitat del 

territori hi ha una presència significativa d’entitats del tercer sector treballant per la integració 

laboral de persones en risc d’exclusió. 
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• Gavà està en una ubicació estratègica bona per capitalitzar la internacionalització i s’està 

desenvolupant un Pla d’Internacionalització per la ciutat.  

Àmbit econòmic i laboral 

• Gavà compta amb 6 polígons d’Activitat Econòmica (PAE) tots pròxims entre si, constituint el 

Parc Empresarial de Gavà (PEG), amb disponibilitat d’espai per a la implementació d’activitat 

econòmica. 

• Els usos del sòl de la gran majoria dels PAE és industrial (permetent el comercial en cas de 

fabricació).  

• Gavà compta amb una associació d’empresaris de la zona industrial (“no activa”) i amb diverses 

associacions de comerciants per diferents perfils (per comerços, restauradors, paradistes de 

mercats i d’operadors del Barnasud. 

• Existència de l’eina Portal Immobiliari (dins el Portal Econòmic de Gavà, actualitzada per l’AMB), 

on es recull informació sobre locals comercials (nucli urbà), naus industrials (Parc Empresarial 

Gavà) així com de locals "low cost" de propietat municipal, disponibles a la ciutat.  

• Gavà té un important eix comercial centralitzat al centre del municipi, de concentració i 

connectat amb transport públic com rodalies Renfe, oferint un avantatge competitiu respecte 

altres municipis del territori, també disposant d’altres eixos comercials de barris o de proximitat 

• L’Ajuntament compta amb un equip tècnic potent i un Pla de Dinamització Comercial, actualitzat 

periòdicament, que planteja l’ús d’eines pluridisciplinàries per dur a terme els reptes proposats 

en aquest àmbit de dinamització.  

• Gavà actua com a líder i treballa conjuntament amb altres municipis de la zona Delta a l’hora 

de propiciar l’activitat comercial de qualitat en aquest territori.  

• Es proporciona assessorament, informació i suport al al/la comerciant a través del Servei 

d’Atenció al Comerciant (SAC). 

L’Ajuntament de Gavà ha creat i implantat el projecte del distintiu “Gavà Comerç de Qualitat”. 

• Gavà compta amb una Oficina d’Atenció a l’Empresa, un Centre de Serveis a l’Empresa i un 

Centre de Servei Local d’Ocupació Rosa-Luxemburg. Aquest últim ubicat dins el mateix PEG i 

que ofereix una cartera de serveis variada per la creació i consolidació empresarial: formació, 

assessorament, networking i espais de lloguer.  

• Gavà també té un espai de coworking i viver d’empreses en el mateix Centre de Suport a 

l’Empresa, el Starting Gavà. Encara hi ha oferta d’espai per empreses i treballadors/es. 

• El municipi pertany a Innobaix, l’agència per fer créixer la innovació i aliances entre l’ecosistema 

empresarial de la comarca del Baix Llobregat.  

• En el territori, hi ha presència d’empreses multinacionals amb gran inversió en R+D+i i capacitat 

exportadora creixent. 

Àmbit territorial i sostenible 

• Gavà es posiciona en una zona estratègica dins del territori metropolità a l’hora d’implementar 

activitat econòmica, degut a la seva proximitat amb Barcelona, l’aeroport de Barcelona El Prat, 

la zona logística del Port de Barcelona i de la Zona Franca.  
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• El territori al qual pertany Gavà, el Baix Llobregat, és considerat un motor econòmic a nivell 

català i metropolità pel seu pes poblacional i el PIB. El pes de la indústria és molt superior a la 

majoria de la resta del territori català. 

• La ciutat queda connectada amb els municipis metropolitans, el Baix Llobregat i Barcelona a 

través de modalitats de transport públic i una xarxa important de comunicacions i carreteres 

pròximes. 

• L’Ajuntament de Gavà mostra voluntat per millorar el servei de transport urbà encara que 

actualment per característiques demogràfiques no hi estigui imposat (municipi de menys de 

50.000 habitants). 

• La ciutat presenta una gran diversitat territorial i natural i possibilita diferents usos del seu 

territori (un medi natural, un litoral-platja i un parc agrari) sense perjudicar la implantació 

d’activitat econòmica gràcies a l’activa protecció del sòl que es fa.  

• Motivació i experiència de l’Ajuntament en organitzar fires com l’e-Fira, donant a conèixer les 

darreres novetats en tecnologies sostenibles, energies renovables i mobilitat elèctrica a la 

ciutadania. 

• Els nous projectes de Gavà com els Joncs, l’Espai Roca, el Pla de Ponent, La Marinada, Llevant 

Mar, Centre Mar i la Ciutat Esportiva de Can Torrelló poden impulsar al creixement residencial, 

empresarial, comercial i turístic a la ciutat.  

• Gavà compta amb un Pla Estratègic de Turisme on es destaquen línies de treball i prioritzacions.  

• Es desenvoluparà el projecte BGN: Barcelona Gavà Natura, que ajudarà a reforçar actuacions 

per millorar l’actiu natural i patrimonial del Parc Natural del Garraf a Gavà. 

 

 Oportunitats 

Àmbit social i demogràfic 

• El creixement dels nivells de formació, procedent de la nouvinguda població jove, podria donar 

resposta a les demandes de perfils professionals més qualificats per part de les empreses locals.  

• Donar ressò al Campus de la UPC de Castelldefels i aconseguir una major interrelació entre les 

administracions, la universitat i el teixit econòmic del territori. 

• Instrumentalitzar i capitalitzar el Projecte Unió de Cooperadors que ajudarà a impulsar projectes 

d’innovació social i possiblement relacionats amb l’emprenedoria.  

Àmbit econòmic i laboral 

• L’existència i disponibilitat important d’espai en els PAE i la varietat d’usos del sòl, pot facilitar la 

instal·lació d’un important volum d’empreses al municipi tant per sectors industrials com 

comercials.  

• Definir nous formats i espais de trobada que afavoreixin la creació de xarxa empresarial (ja sigui 

de caràcter sectorial com intersectorial). 

• Donar més informació i promoure la eina Portal Immobiliari a la ciutadania i empreses, per 

augmentar la seva oferta i demanda.   
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• L’existència d’un nombre elevat de petites i mitjanes empreses pot proporcionar més nivell de 

competitivitat entre aquestes, per tant més necessitat d’innovar i afegir valors de creixement 

sostenible en el seu model de negoci. 

• Continuar enfortint la dinamització comercial del municipi, amb les eines pluridisciplinàries 

proposades en el Pla de Dinamització Comercial ja esmentades. També tenir en compte l’impuls 

a més senyalització comercial o provar altres formats de programes i activitats que fomentin el 

consum local i promoure’l de manera responsable. 

• Promoure l’avantatge que suposa la ubicació pròxima al aeroport internacional de Barcelona El 

Prat, el Port de Barcelona i el Mercabarna, en particular, per les empreses dels sectors de la 

logística, mobilitat i aeronàutica. 

• Continuar fent créixer l’ecosistema d’start-ups, microempreses i petites empreses de 

l’economia de la ciutat, oferint formació i avantatges fiscals.   

• Fer créixer el Starting de Gavà (coworking i viver d’empreses) i estudiar la possibilitat d’instal·lar 

una nova ubicació al nucli urbà de Gavà, per empreses d’altres perfils i operadores d’altres 

serveis menys industrials que estan fora dels PAE i PEG. 

• Si es dona el cas, desenvolupar activitats socials i empresarials en instal·lacions antigues i/o en 

desús, augmentant així la reutilització adaptativa dels edificis i evitar la producció de residus 

procedents de la demolició dels edificis.  

• Apostar pel desenvolupament de nous sectors estratègics. A part dels relacionats amb 

l’aeronàutica, aeroespacial i logística, es poden impulsar el de noves tecnologies (TIC), 

biomedicina, mobilitat, construcció sostenible, agroalimentari o aeroagroambiental. 

• Col·laborar amb la UPC Castelldefels, el Parc Mediterrani de la Tecnologia i d’altres detectats, 

per exemple, en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT del Baix Llobregat 

com el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. 

• Treballar conjuntament amb altres ciutats del territori metropolità per atraure activitat 

econòmica que vol ubicar-se a Barcelona o rodalies.  

• Promoure la capitalització per a la internacionalització, consolidar el posicionament i la 

participació en espais internacionals d'intercanvi d'experiències i establir aliances 

estratègiques amb diversos actors, tenint en compte el Pla d’Internacionalització en execució 

de Gavà.  

• Participació en projectes internacionals amb finançament europeu en línia a nous models de 

negoci i el desenvolupament sostenible i/o promocionant els programes destinats a les 

empreses.  

Àmbit territorial i sostenible 

• Apostar per la generació de noves activitats de valor afegit.  

• Potenciar el transport públic urbà perquè la xarxa interurbana arribi als espais industrials i als 

treballadors instal·lats als PAE. 

• En aquesta mateixa línia anterior, augmentar la connexió entre les diverses zones de Gavà 

(degut a les característiques territorials especials, barrera física entre els dos nuclis urbans) per 

facilitar un major flux de persones i un major contacte empresarial.  

• Potenciar els recursos endògens de Gavà. 
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• Impulsar el projecte Espai Roca projecte estratègic de desenvolupament econòmic de Gavà, 

com a nova àrea de centralitat metropolitana amb diversitat d’usos: “hub” tecnològic, centre 

de formació, parc empresarial especialitzat en la construcció sostenible, nous espais públics, 

activitat terciària i equipaments. 

• Impulsar l’augment de presència comercial en el nou projecte d’urbanització del Pla de Ponent 

i en l’àmbit de la Rambla si es veu la possibilitat d’augment de comerç i compradors arrel del 

projecte Espai Roca. 

• Acollir noves iniciatives empresarials que s’identifiquin amb els valors ambientals i 

paisatgístics com a element de valor afegit i creació de desenvolupament econòmic arrel del 

projecte d’Espai Ambiental Productiu dels Joncs.  

• Donar reconeixement als comerços i empreses de la ciutat que ofereixin productes i serveis 

sostenibles. 

• Formació en noves tendències de treball com treballs verds, en línia a l’Estratègia Europe 2020 

(New skills and Jobs), com ara en l’àmbit de les energies renovables, gestió de residus i 

economia circular o  matèries de producció alimentaria i economia verda.  

• Continuar organitzant l’e-Fira (dins o no de la Setmana de l’Energia), donant avantatges a les 

empreses locals relacionades en tecnologies sostenibles, energies renovables i mobilitat 

elèctrica.  

• Millorar la competitivitat pròpia de les empreses i comerços de Gavà reduint la seva 

optimització general en matèria de factura energètica i altres recursos gràcies a la incorporació 

de criteris d’eficiència energètica, criteris d’economia circular col·laborativa. 

• Millorar la competitivitat de les empreses i comerços de Gavà mitjançant el desenvolupament 

d’un model d’economia circular implementant una guia metodològica amb mesures de gestió 

d’aigua, residus i consum d’energia, arrel del projecte realitzat en col·laboració amb Aigües de 

Barcelona i Cetaqua. 

• Millorar la rendibilitat de les empreses del territori a l’hora que s’abracen els principis de 

l’economia circular promovent l’ús d’una plataforma de recursos compartits per empreses i 

altres organitzacions interessades (l’AMB hi treballa).  

• Treballar amb les empreses locals per co-crear un model que pugui mesurar el progrés 

d’aquestes cap a una economia més circular.  

• Incorporar la gamificació per arribar i compartir bones pràctiques i innovadores, per exemple 

a través  en la pàgina web de la plataforma de recursos compartits o amb els nous espais 

proposats en el Projecte Unió de Cooperadors o en la nova planta de reciclatge plantejada amb 

accions de formació i sensibilització.    

• Impulsar la simbiosi industrial en el territori del Baix Llobregat com un nou model de negoci 

basat en el concepte d’economia circular, fent que els residus, energia i fluids d’una empresa 

siguin la matèria prima d’una altra o amb l’aprofitament de les matèries primes secundaries 

per generar subproductes (tenint en compte la factibilitat legal per poder dur a terme alguns 

dels processos). 

• Impulsar el turisme sostenible i de qualitat a Gavà, destacant com a productes d’alta prioritat 

el turisme esportiu (especialment potenciant el projecte del Centre Esportiu de Can Torelló i el 
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Centre Mar, amb espai de restauració i una base nàutica), el cultural i el gastronòmic. També 

destaca com a potencial el del actiu/natura i el d’esdeveniments, gràcies al territori especial de 

Gavà (zona de muntanya i de platja) i el d’esdeveniments lligat als negocis gràcies a la 

proximitat del aeroport, el port, etc.  

• Construir i consolidar aliances estratègiques metropolitanes, podent ser, per exemple, amb el 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per donar suport a empreses i entitats 

supramunicipals de promoció i desenvolupament turístic.  

• Reforçar la cooperació entre l’executiu municipal i els principals agents econòmics, socials i 

ambientals (municipals o territorials) per tal d’augmentar el diàleg i la reflexió constant amb 

l’objectiu d’acordar conjuntament les actuacions més rellevants.  

 

Estratègia de Desenvolupament Econòmic 

Sostenible de Gavà 
 

Missió i valor 

La missió de l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà consisteix en impulsar 

el desenvolupament econòmic local i l’ocupació de Gavà aportant valor sostenible des del punt de 

vista urbà, econòmic, social i democràtic.  

L’Estratègia prioritza de manera transversal la millora del posicionament estratègic del territori del 

Baix Llobregat i metropolità, considerant que les necessitats han d’anar més enllà d’una simple 

perspectiva local i podent ser conjuntes de tota la zona Delta. A més, s’ha de tenir en compte la 

importància del treball en xarxa i del paper actiu de tota mena d’agents, tant del sector públic com 

privat. Finalment, s’ha d’introduir la perspectiva de donar un  impuls continu a la innovació, el 

foment i retenció del talent local i atracció d’extern,  i sempre garantir un model de ciutat que 

preservi la igualtat, la democràcia i la cohesió social entre tota la població.  

Metodologia de selecció i priorització 

A l’hora de definir el següent Pla d’Acció, s’ha tingut en especial consideració l’alineació amb el 

mapa de prioritats de l’Estratègia Territorial del Baix Llobregat per al Desenvolupament Econòmic 

i Inclusiu Sostenible - les prioritats vinculades a la configuració d’un mercat de treball inclusiu, les 
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prioritats vinculades als vectors claus d’activitat econòmica pels propers anys i les vinculades a la 

infraestructura de suport a l’activitat econòmica.  

Aquesta selecció i priorització també s’ha dut a terme en funció de la capacitat d’impactar 

positivament i reforçar les fortaleses i oportunitats identificades durant el DAFO.   

L’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà també ha comptat 

amb un procés participatiu en forma de consulta a través de la realització d’un qüestionari online 

(https://goo.gl/forms/L4wxIhsiWTDRxXDO2) i una reunió presencial amb empreses i agents socials 

(patronals i sindicats) per presentar l'estratègia, a més d’obrir-lo a la ciutadania a través de la 

plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix.   

Mencionar breument resultats-prioritats que surtin.  

Addicionalment, s’ha elaborat un benchmarking internacional on s’han identificat i analitzat 

iniciatives innovadores en l’àmbit del Desenvolupament Local Sostenible, per part de les diverses 

administracions públiques, a cinc ciutats europees. Algunes d’aquestes iniciatives s’han adaptat al 

context de Gavà i tingut en compte en aquesta Estratègia. L’estudi de benchmarking complet es pot 

consultar en l’Annex I d’aquest document.  

Pla d’Acció: Eixos Estratègics, Reptes i Línies d’Acció 

Una vegada analitzat i desenvolupat el diagnosi i el DAFO, s’ha generat un Pla d’Acció adaptat a la 

realitat del municipi i territori. L’estratègia resultant està dividida en tres eixos d’intervenció:  

 

 

 

 

 

 

 

Empreses i Competitivitat 

Fent referència a la millora del teixit empresarial i foment de la competitivitat, donant suport a 

les empreses i els comerços i en l’atracció de noves activitats econòmiques. 

 

Persones i Ocupabilitat 

Incidint en  les persones, l’ocupabilitat, el coneixement i la captació i retenció de talent. 

 

Ciutat i Territori 

Fent referència a la millora de les condicions de l’entorn i la infraestructura per al 

desenvolupament de l’activitat econòmica amb un equilibri social, econòmic i medi ambiental 

sostenible. 
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Cadascun d’aquests eixos inclouen un seguit de reptes (10, en total), i que es tradueixen en una 

sèrie de línies estratègiques o accions (42, en total) per poder complir amb aquests.  

 

         

 

 

  

 

 

 

1.1 Donar més visibilitat a Oficina d’Atenció a l’Empresa, el Centre de Suport a l’Empresa, 

el Centre de Servei Local d'Ocupació i el Servei d’Atenció al Comerciant i continuar 

treballant per garantir l’adequació dels serveis a les necessitats del ecosistema 

empresarial de Gavà.   

Definir nous formats de trobada o dinàmiques que afavoreixin la creació de xarxa 

empresarial, aprofitant i potenciant els espais existents, com per exemple organitzar 

tallers que incloguin visites, passejades urbanes, debats multidisciplinaris, converses 

informals i sessions de disseny participatiu.  

Eix Empreses i Competitivitat 

1 

Repte Desenvolupar un ecosistema empresarial dinàmic i resilient a través de la 

cooperació i col·laboració entre les pròpies empreses i els grups d’interès del 

territori.  

            

 

Empreses i                 

Competitivitat 

Persones i                      

Ocupabilitat 

Ciutat i 

Territori 

Desenvolupament 

Econòmic Sostenible 

2 Reptes                    

10 Línies d’actuació 
 

5 Reptes                    

19 Línies d’actuació 
 

3 Reptes                    

13 Línies d’actuació 
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1.2 Donar més visibilitat a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, el Centre de Suport a 

l’Empresa, el Centre de Servei Local d'Ocupació i el Servei d’Atenció al Comerciant i 

continuar treballant per garantir l’adequació dels serveis a les necessitats del 

ecosistema empresarial de Gavà.   

Els àmbits estratègics per cobrir les necessitats del ecosistema empresarial i sobre els 

quals s’ha de continuar treballant constantment, van en línia als serveis que 

l’Ajuntament de Gavà proporciona com: el d’informació i tràmits municipals, de 

formació, d’assessorament per a la constitució d’empreses, per diagnosticar accions 

de millora i innovació, en accés a finançament, en gestió del talent, i en 

internacionalització i comerç exterior.  

1.3 Construir i consolidar aliances estratègiques metropolitanes per donar suport a 

empreses i entitats supramunicipals de promoció i desenvolupament turístic.  

Especialment amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 

2.1 Donar suport al talent local i estimular la creativitat i emprenedoria.  

Com ara continuant duent a terme el Programa Talent a les aules (per introduir la 

emprenedoria al ensenyament), el desenvolupament del Projecte Unió de 

Cooperadors, el Programa Mentoring (voluntaris fan de mentors a emprenedors/es 

acompanyant-los en la posada en marxa i consolidació dels seus projectes 

empresarials) i el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) del Centre de Suport a 

l’Empresa.  

2.2 Continuar donant més avantatges i formació per a l’inici de nova activitat econòmica 

o empresarial.  

Concentrar més esforços per l’orientació, organització de cursos i tallers 

acompanyament en la tramitació d’ajuts, subvencions i estudiar la viabilitat 

d’organització de més concursos enfocats especialment a joves i emprenedors. 

També es podria crear un programa de mentoria on emprenedors poden ser 

assessorats per directrius i/o empresaris relacionats amb el seu sector, afavorint 

Eix Empreses i Competitivitat 

2 

Repte 
Desenvolupar un ecosistema emprenedor amb start-ups, microempreses i 

petites empreses. 
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l’acceleració i consolidació de noves empreses a la ciutat que generin nous llocs de 

treball.  

2.3 Promoure el Starting Gavà (coworking i viver d’empreses) i estudiar la possibilitat 

d’instal·lar una nova ubicació al nucli urbà de Gavà. 

Aquest últim per exemple per empreses que prefereixen una ubicació més cap al 

centre urbà de la ciutat i donar-los-hi aquesta alternativa.   

 

3.1 Fomentar el comerç local i de qualitat i donar reconeixement a aquells que ofereixin 

productes i serveis més sostenibles.  

Alguns dels instruments que podrien ajudar a dur-ho a terme, podrien ser: 

o El ja existent “Gavà Comerç de Qualitat”, i que també donés reconeixement 

als comerços que ofereixen una bona varietat d'aliments sostenibles a través 

de diplomes o segells.  

o La creació d’un programa de formació i/o assessorament per donar el 

coneixement i les eines per augmentar la digitalització i la visibilitat del 

comerços a internet,  

o El foment d’accions que permetin crear sinèrgies positives entre els centres 

comercials i el comerç de proximitat de l’entorn, 

o La donació de petits obsequis i avantatges als compradors o amb un 

programa educatiu a l’escola que doni a conèixer l’entorn de Gavà mitjançant 

el comerç de barri i el consum responsable.  

o El reconeixement als comerços que ofereixen una bona varietat d'aliments 

sostenibles a través de diplomes o segells.  

3.2 Continuar actualitzant periòdicament i dur a terme els objectius estratègics i accions 

destacades en el Pla de Dinamització Comercial de Gavà. 

Realitzar les accions de formació, estudis de comerç, sensibilització amb campanyes 

de comunicació i promocions (com ara la campanya promocional i territorial “Urban 

Shopping Gavà”), accions de ciutat (singulars com el tast de calçots i la fira 

Eix Empreses i Competitivitat 

3 

Repte 

Enfortir la dinamització comercial del municipi i fomentar el consum local i 

responsable. 
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d’espàrrecs, mercat de sant Nicasi), revisió d’ordenances i usos, i foment i cohesió del 

sector comercial, per exemple, per crear sinergies entre comerços, restauradors i 

mercats.  

3.3 Definir nous espais o formats de trobada que afavoreixin l’activitat associativa 

comercial i l’adaptació a les necessitats i hàbits canviants dels consumidors.  

És interessant dissenyar formats segons les necessitats, poden organitzar tallers que 

incloguin visites a altres comerços, passejades urbanes per àrees comercials, debats 

multidisciplinaris, converses informals i sessions de disseny participatiu.  

3.4 Impulsar l’augment de presència comercial en el nou projecte d’urbanització del Pla 

de Ponent, a La Marinada i Llevant Mar de forma estratègica cap al comerç local i de 

proximitat. 

Aplicant el conjunt d’actuacions de dinamització comercial en aquestes àrees i gràcies 

també al desenvolupament del ecosistema emprenedor que podria suposar noves 

obertures comercials al municipi.  

 

 

 

4.1 Recolzar el Parc Empresarial especialitzat en la construcció sostenible i centre de 

recerca i formació empresarial que treballa l’Ajuntament de Viladecans, arrel del 

futur projecte Espai Roca.  

4.2 Organització de fires o jornades per donar a conèixer tecnologies sostenibles, 

energies renovables i mobilitat elèctrica. 

Com la e-Fira, i donar avantatges a les empreses locals en línia a publicitat, difusió 

extra, bona ubicació dels estands i accés a xerrades, entre d’altres. 

4.3 Impulsar la creació d’un grup de compra agregada d’energia i adopció de nous canvis 

d’hàbits per comerços i empreses, amb la finalitat de millorar la competitivitat 

pròpia, reduint el seu consum i factura energètica. 

Eix Empreses i Competitivitat 

4 

Repte Millora de la competitivitat de les empreses i comerços mitjançant les inversions 

responsables, el desenvolupament d’un model d’economia circular i 

energèticament eficient. 
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A més, es pot oferir assessorament tècnic per reduir la seva factura, baixar la potència 

contractada, adopció de nous hàbits de consum i la possibilitat d’entregar una 

medalla o distintiu d’empresa o comerç eficient gràcies a l’adopció de nous hàbits i 

reducció del seu consum. Remarcar que la compra agregada garantirà energia 100% 

d’origen renovable i es pot oferir recolzament per implementar instal·lacions 

d’autoconsum solar.  

4.4 Desenvolupar un model d’economia circular mitjançat la implementació d’una guia 

metodològica amb mesures de gestió d’aigua, residus i consum d’energia. 

Amb mesures recuperades fruit del projecte realitzat en col·laboració amb Aigües de 

Barcelona i Cetaqua. Pot anar destinat a petites i mitjanes empreses ajudant-los a 

introduir bones pràctiques, compartir serveis, i fins i tot, es pot adaptar una més a 

caire ciutadà pel seu dia a dia, tot convertint-lo en un llistat de passos pràctics i 

assolibles. 

4.5 Dur a terme les oportunitats circulars prioritàries detectades en el projecte 

d’Economia Circular de Gavà. 

Projecte realitzat en col·laboració amb Aigües de Barcelona i Cetaqua amb 10 

oportunitats-projectes:   

o Gestor energètic compartit per les empreses,  

o District Heating municipal amb biomassa local. 

o Reutilització d’aigües regenerades a la ERA de Gavà. 

o Ús compartit EDAR del polígon industrial. 

o Panell d’experts Residu-Recurs. 

o Punt verd industrial de Gavà. 

o Disseny circular del nou sector Els Joncs (nou polígon d’espai productiu 

ambiental). 

o Usos industrial, logístic i terciari. L’objectiu principal de l’actuació́ es donar 

continuïtat a la franja de sòls de activitat econòmica, que s’identifiquen amb 

els valors ambientals i paisatgístics com a valors afegits.  

o Mobilitat sostenible en els polígons d’activitat econòmic: Pla de 

Desplaçament als Polígons. 

o Ordenances fiscals circulars. 

o Mesures específiques per les empreses. 



Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà  

 

34 |    
 

4.6 Impulsar la simbiosi industrial en el territori metropolità i col·laborar en una 

plataforma de recursos compartits per empreses i altres organitzacions interessades 

dins el territori, abraçant els principis de l’economia circular i el concepte de 

proximitat.  

A nivell metropolità, comarcal i local, per tenir en compte criteris de proximitat i 

reduint les emissions derivades del transport durant la compartició d’aquestes 

recursos. La idea és aconseguir que els residus, energia i fluids d’una empresa siguin 

recursos o matèria prima d’una altra, o amb l’aprofitament de les matèries primes 

secundaries per generar subproductes. Es pot col·laborar amb l’AMB que ja treballa 

en aquests temes per l’àrea metropolitana i tenir en compte, que l’Agència InnoBaix 

podria actuar també com agent connector a la comarca del Baix Llobregat.  

 

5.1 Promoure la capitalització i les aliances estratègiques per a la internacionalització. 

Consolidar el posicionament i la participació en espais internacionals d'intercanvi 

d'experiències i establir aliances estratègiques amb diversos actors, tenint en compte 

el Pla d’Internacionalització en execució de Gavà i el seu bon posicionament i aliances 

en la regió metropolitana de Barcelona.   

5.2 Participar en projectes internacionals amb finançament europeu. 

En línia a nous models de negoci i el desenvolupament sostenible i/o promocionant 

els programes destinats a les empreses (COSME, Enterprise Europe Network, etc.)  

5.3 Promocionar Gavà com a destinació d’empreses i emprenedors sostenibles, amb una 

marca atractiva per la atracció de noves empreses.  

 

Eix Empreses i Competitivitat 

5 

Repte
Millora del reconeixement de Gavà com una ciutat connectada 

internacionalment i com a generadora d’activitat econòmica sostenible. 
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6.1 Vetllar per la igualtat de gènere en l’accés a les oportunitats laborals.  

Potenciar i continuar col·laborant en programes com el conjunt entre la Creu Roja i 

l’Ajuntament de Gavà anomenat “Ponts per l’Ocupació. Itineraris per la Igualtat”. Es 

tracta d’un projecte per potenciar la incorporació de la dona al món laboral i es basa 

en tres perspectives d’intervenció: gènere, intercultural i competencial. 

6.2 Impulsar l’acompliment de les clàusules socials.  

Especialment en els serveis i contractacions públiques.  

6.3 Continuar apostant per una oferta formativa professional adequada a les necessitats 

del mercat de treball i continuar promovent els programes de Formació Professional 

i de Transició al Treball.  

Partint tant de formació més bàsica com idiomes, ofimàtica, eines d’internet, 

comptabilitat, gestió del temps, etc. com en especialitzacions més tècniques 

concretes que puguin demanar les empreses de l’ecosistema de Gavà. A més tenir en 

compte àmbits en creixement com els relacionats amb l’economia circular i verda, 

podent oferir formació en: ecodisseny, industria o manufactura 4.0, digitalització i 

gestió de dades, impressió 3D, eficiència energètica, etc.  

6.4 Continuar treballant en l’anàlisi del perfils de les persones en situació d’atur per 

adequar les seves vies d’inserció en el mercat de treball.  

6.5 Aconseguir una major interrelació entre les administracions, la universitat i el teixit 

econòmic per aconseguir cobrir perfils més demandats i especialitzats. 

Facilitar el contacte directe entre les empreses del territori i els centres de formació, 

i especialment donar ressò al Campus de la UPC de Castelldefels, especialitzat en 

temàtiques acadèmiques vinculades als sectors productius i estratègics del territori. 

Algunes de les mesures que podrien ajudar a aconseguir això podrien ser: 

o Incentivació de contractes de pràctiques amb empreses del ecosistema de 

Gavà. 

Eix Persones i Ocupabilitat 

6 

Repte Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés a una oferta d’educació i formació 

professional que doni lloc a un mercat de treball inclusiu, a l’augment de la 

ocupabilitat i a una força de treball qualificada i especialitzada en els àmbits 

de demanda de les empreses. 
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o Suport en la cerca de treballadors i donar més visibilitat a la borsa de treball 

de l’Ajuntament de Gavà. 

o Posada en contacte i organització de trobades puntuals entre empreses i 

centres de formació.  

o Creació de la figura de mentor en alguna empresa que pugui supervisar 

treballs del cursos realitzats en els centres de formació. Per exemple, 

l’organització Junior Achievement desenvolupa programes recolzats per 

mentors del món empresarial. Aquests assessoren els estudiants i 

comparteixen amb ells el seu coneixement i experiència, habilitats 

empresarials i competències. 

 

 

 

7.1 Fomentar el cooperativisme i la solidaritat.   

A través, per exemple, de iniciatives de co-serveis, en especial en activitats 

d’economia social i en règim de cooperatives, i col·laboracions amb ONG i altres 

entitats socials. Gavà pot de vetllar pel bon funcionament del Projecte Unió de 

Cooperadors, com a seu de diferents projectes (tallers, xerrades, conferències i 

programes de formació i ocupació) orientats a la promoció de la innovació i 

l’economia social i cooperativa per el teixit social de Gavà.  

7.2 Facilitar espais i recursos per connectar als ciutadans, l’administració municipal i els 

diferents col·lectius econòmics i socials atraient coneixement, talent i fomentant 

l’aprenentatge i la cooperació. 

El Projecte Unió de Cooperadors de Gavà també es un bon exemple, ja que vol 

esdevenir un centre de referència per pensar, experimentar, emprendre, cooperar i 

actuar sobre les realitats socials i la implicació comunitària.  

7.3 Incorporar la gamificació per compartir bones pràctiques innovadores. 

Eix Persones i Ocupabilitat 

7 

Repte
Promoure la innovació i transferència de coneixement com a mesura de valor 

afegit per millorar i plantejar nous models de negoci. 
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Per exemple, a través  de la pàgina web de la plataforma de recursos compartits (4.6) 

i en la organització de possibles espais de trobada o networking entre grups d’interès. 

 

8.1 Potenciar les empreses i serveis dels sectors estratègics relacionats amb les noves 

tecnologies (TIC), la biomedicina, la mobilitat intel·ligent, la construcció sostenible, 

l’agroalimentari o aeroagroambiental.  

Gavà ha d’impulsar amb èxit sectors emergents amb valor afegit i no oblidar el reforç 

de sectors econòmics consolidats en el seu territori i l’àrea metropolitana (com els 

detectats en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Baix 

Llobregat, emmarcat dins la política de cohesió RIS3 per l’Especialització Intel·ligent 

(Europa 2020). 

Ha de fomentar la col·laboració publico-privada i els clústers empresarials, destacant 

per exemple, la UPC Castelldefels, el Parc Mediterrani de la Tecnologia i el nou 

projecte de l’Espai Roca i el seu programa de construcció sostenible, entre d’altres. 

També poden actuar com a palanques de creixement i promoció, per exemple:  

o Promoure la participació en esdeveniments sectorials de referència,  

o Proporcionar entrades a fires i congressos a empreses i emprenedors, o 

o Organitzar xerrades empresarials i tecnològiques. 

8.2 Donar suport a la nova industria (4.0) impulsant projectes i eines de suport al canvi.  

Pot promoure la col·laboració multisectorial, facilitar i oferir orientació sobre 

finançament, cursos temàtics sobre noves tecnologies, sistemes intel·ligents, 

competències digitals, etc.  

8.3 Plantejar models de negoci més innovadors i circulars, desenvolupant un programa 

municipal conjunt amb empreses.  

Captar les empreses que volen aconseguir un model de negoci més circular, co-creant 

un model d’actuació, amb reptes i amb monitorització del seu progrés.  

Eix Persones i Ocupabilitat 

8 

Repte Donar suport als sectors estratègics actuals i apostar pels nous en creixement, 

per generar noves activitats econòmiques de valor afegit, i en noves 

tendències de treball sostenible i verd, que crearà i mantindrà noves 

oportunitats d’ocupació i de treball de qualitat per a tothom.  
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Per exemple, amb la iniciativa “The Circular City Champions Scheme”, implementada 

per la ciutat anglesa de Peterborough, s’han detectat nou empreses d’aquesta ciutat 

compromeses amb la millora del seu rendiment circular i a inspirar a altres empreses 

locals a seguir el mateix camí. 

8.4 Promocionar empreses de serveis sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. 

Podent ser, per exemple, a través de fires, esdeveniments, al portal econòmic o 

reconeixement amb diplomes o segells de la ciutat.  

8.5 Oferir formació en noves tendències de treball verds. 

En línia a l’Estratègia Europe 2020 - New skills and Jobs, com ara en l’àmbit de les 

energies renovables, gestió de residus i economia circular o matèries de producció 

alimentaria i economia verda. 

 

 

 

9.1 Fomentar la gestió i manteniment sostenible dels PAE, de forma adaptada a les 

necessitats de la nova industria. 

9.2 Millorar la mobilitat i accessibilitat entre els PAE i els dos nuclis urbans.  

Entre altres coses, s’aposta per incrementar la xarxa de carril bici i en millorar el pas 

soterrani de l’estació de tren. 

9.3 Potenciar el transport públic urbà i especialment perquè la xarxa interurbana arribi 

als espais industrials i als treballadors instal·lats als PAE. 

9.4 Vetllar per una bona i equilibrada convivència entre espais verds, serveis municipals, 

usos residencials, activitat econòmica i comerç. 

Especialment durant el desenvolupament del Pla de Ponent.  

9.5 Desenvolupar activitats socials i empresarials en instal·lacions antigues i/o en desús, 

si es donés el cas.  

Augmentant així la reutilització adaptativa dels edificis i evitar la producció de 

residus procedents de la demolició dels edificis. 

9.6 Posar en valor el sòl industrial no ocupat. 

Eix Ciutat i Territori 

9 

Repte
Posar en funcionament la infraestructura que posiciona Gavà com a lloc 

atractiu, sostenible i inclusiu per viure, treballar i invertir.  
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Per exemple, donant més informació i promovent la eina Portal Immobiliari de 

l’Ajuntament de Gavà la ciutadania i empreses, per augmentar la seva oferta i 

demanda.   

 

 

 

 

 

10.1 Preservar i potenciar els espais agrícoles i Parc Agrari com a actiu del municipi,  

especialment pel sector agroalimentari.  

Dins aquesta línia també es poden tenir en compte accions com:  

o La planificació d’agricultura i horticultura en terrenys municipals i institucions 

públiques,  

o la possibilitat de creació d’estructures logístiques per crear un flux entre 

productes i consumidors a través de mercats i comerç locals.  

o La creació d’una xarxa d’actors locals dins de la indústria alimentària per tal 

de desenvolupar negocis, expandir coneixement i crear diàleg entre els 

participants.  

10.2 Posar en valor el Parc Natural del Garraf com actiu natural i turístic del municipi.  

Difusió del Parc Natural del Garraf com a recurs natural i turístic a Gavà, sota el lema 

“Gavà blava, verda i única” i amb la possibilitat d’organització de visites guiades i 

activitats de turisme actiu.  La recuperació del projecte “BGN: Barcelona Gavà Natura” 

ha de reforçar actuacions com la recuperació dels camins i senders que van al Castell 

de l’Eramprunyà, patrimoni cultural del territori ubicat dins el Parc Natural. 

10.3 Posar en valor el litoral de Gavà com a platja de qualitat i familiar, dins un territori 

connectat, equilibrat i metropolità. 

Eix Ciutat i Territori 

10 

Repte
Potenciar els recursos endògens de Gavà pel desenvolupament d’activitat 

econòmica sostenible, especialment el parc agrari, el parc natural i la platja. 
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Difusió del litoral de Gavà com a recurs natural i turístic també sota el lema mencionat 

i que compta amb reconeixement, credencials de valor (Q de Qualitat, bandera 

Ecoplayas i SICTED). Alhora, s’ha d’assegurar el bon desenvolupament del projecte de 

La Marinada i Llevant Mar, consolidant i integrant l’espai residencial i hoteler existent 

preservant els espais i valors naturals del litoral. També s’ha de tenir en compte:  

o El bon funcionament de serveis i informació pels visitants. 

o La posada en marxa dels nous usos del Centre Mar: zona de restauració i àrea 

nàutica (turisme esportiu). 

o Dinamitzar l’oferta de restauració de qualitat i amb productes de proximitat. 

o Millorar els aspectes vinculats a l’accessibilitat i connectivitat. 

10.4 Promocionar Gavà com a ciutat esportiva i d’esdeveniments de qualitat. 

Assegurar el bon desenvolupament i difusió de la nova Ciutat Esportiva de Can 

Torelló, amb especial atenció al futbol, oferint possibilitats com:  

o L’organització de campaments,  

o Proporció d’espais d’entrenament,  

o Celebració d’esdeveniments i competicions, 

o Serveis complementaris de fisioteràpia i nutrició i, 

o Espai residencial esportiu.  

En línia als esdeveniments també destaca el cultural i el gastronòmic (com ara la Fira 

d’Espàrrecs, impulsant la seva dimensió i activitats) i el turisme d’esdeveniments lligat 

als negocis. Aquest últim gràcies a la bona situació de Gavà dins l’àrea metropolitana, 

la proximitat amb l’aeroport, el port i de la Fira de Barcelona, amb una gran 

dinamisme de fires i congressos anuals (Smart City World Congress, Mobile World 

Congress, etc). 
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Model de governança i seguiment del pla  

Es proposa un enfocament participatiu del seguiment i avaluació de l’estratègia a través de la 

definició d'un grup liderat per l’Ajuntament de Gavà i format per entitats públiques i privades, per 

prioritzar i fer un seguiment periòdic de les línies estratègiques o accions incloses en aquesta 

estratègia. 

Aquest grup podria ser impulsat en conjunt per regidor/es o tècnics/ques de l’àrea de Nova 

Governança i Economia, de Ciutat i Territori, i de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat de 

l’Ajuntament de Gavà. En el cas d’entitats públiques i privades, per aconseguir adaptar l’elaboració 

del Pla a la realitat del municipi d’una manera transversal, es consideren els sindicats i patronals, 

representants d’empreses del PAE, associació de comerciants, representants de centres educatius i 

formació, centres de recerca, i tècnics de la Unió de Cooperadors i de l’Agència InnoBaix, entre 

d’altres.   

Aquest enfocament busca: 

• Facilitar una visió veritable del que passa en el terreny, recollir la percepció dels agents 

destinataris de l’estratègia i reflexionar de manera col·lectiva sobre la conveniència o no de 

fer canvis, i 

• Afavorir la implicació, la coordinació i la co-responsabilitat dels agents implicats. 
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Annex I: Benchmarking 
 

A continuació es presenten els resultats del benchmarking a cinc ciutats europees on s’han 

identificat i analitzat iniciatives innovadores en l’àmbit del desenvolupament local sostenible per 

part de les administracions públiques d’aquestes ciutats. Encara que aquestes ciutats no tenen la 

mateixa densitat de població que Gavà, s’han inclòs a l’Estratègia en forma d’oportunitats a l’anàlisi 

DAFO tenint en compte el seu potencial d’impacte i transferibilitat.  Cal remarcar, que aquestes 

iniciatives s’han adaptat al context i característiques del municipi de Gavà.  

 

 

 

 

4.Dublín, Irlanda 

“Dublin City Local Economic 
and Community Plan 2016 -
2021”, amb un fort èmfasi en 
el desenvolupament social i 
ecològic i la creació 
d’iniciaeves com el                  
centre de finances  
sostenibles. 

3.Bilbao, Espanya 

Una ciutat resilient que ha 
transformat la seva acevitat 
industrial en declivi en un 
exemple d’innovació i 
urbanisme. 

1.Sintra, Portugal  

Desenvolupament d’un Consell 

estratègic de negocis i medi 

ambient amb un fort 

mecanisme de col·laboració 

público-privada. 

2. Peterborough, Regne Unit 

Una ciutat mitjana que està posant en 
pràceca una ambiciosa estratègia 
d’economia circular. 

5.Södertälje, Suècia 

Ha implementant un projecte per enforer l’acevitat 
agrària local i capitalitzar els seus beneficis. 

Benchmarking de 5 ciutats europees (Elaboració pròpia) 
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1. Sintra, Portugal: Consell Estratègic de Sintra 

Context 

Sintra és el segon municipi més poblat de Portugal, amb 377.835 habitants, i un dels principals punts 

d’atracció turística del país. Es tracta d’una ciutat costanera, situada a 30 quilòmetres de Lisboa i 

integrada en la seva àrea metropolitana, que compta amb un patrimoni natural, paisatgístic i 

cultural remarcable, entre el que destaca el seu centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat 

per la UNESCO, i diversos palaus i castells. 

Tot i tractar-se d’una destinació turística de luxe dintre de la costa portuguesa, Sintra es caracteritza 

per la seva realitat econòmica, social i geogràfica desigual. Darrerament, com a resultat de la crisi 

econòmica i de la falta d’estratègia en termes de polítiques d’inversió, la ciutat ha afrontat serioses 

dificultats socioeconòmiques i problemes mediambientals que necessiten ser adreçats. 

En un context socioeconòmic complicat, amb elevades taxes d’atur i afectada per l’existència de 

nombroses AUGI (Àrees Urbanes de Gènesi Il·legal), amb tota una sèrie de disfuncions d’índole 

diversa associades a elles, Sintra ha apostat en els últims anys pel canvi a nivell institucional, 

advocant per un lideratge transparent que aposti per la innovació, la sostenibilitat i l’enfortiment 

del seu potencial de desenvolupament.  

Solució 

L’Ajuntament de Sintra va posar en marxa a principis de l’any 2014 el Consell Estratègic, un projecte 

pioner, de caràcter institucional, encaminat a millorar la governança del municipi, amb influència 

per implementar polítiques públiques en dues àrees: empresa i medi ambient. El Consell Estratègic 

està integrat per l’alcalde, les empreses més rellevants, sindicats i associacions diverses de Sintra, i 

compta també amb presència del Ministeri de Medi Ambient. 

El Consell Estratègic està dividit en dues àrees: el Consell Estratègic d’Empresa i el Consell Estratègic 

de Medi Ambient. 

• El Consell Estratègic d’Empresa està integrat per empreses de diversos sectors, associacions 

d’empresaris, sindicats, institucions públiques i líders municipals; també compta amb 

l’observació de tota l’executiva de l’Assemblea Municipal.  
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L’eix econòmic del Consell Estratègic s’encarrega d’analitzar la situació econòmica i social des de la 

perspectiva de les empreses i els treballadors, identificar barreres estructurals per al 

desenvolupament econòmic, monitoritzar i avaluar de forma crítica les polítiques existents i definir 

guies estratègiques que fomentin la competitivitat econòmica de la zona. 

 

 

• El Consell Estratègic de Medi Ambient és un instrument únic de referència en el context 

portuguès, que garanteix una millor cooperació entre l’Ajuntament de Sintra i el Ministeri 

de Medi Ambient, per fer front a aspectes de gestió del medi ambient, planejament i 

requalificació urbanística. Juntament amb el teixit empresarial, el medi ambient i la 

biodiversitat constitueixen un patrimoni de valor excepcional per a Sintra que cal potenciar 

en la seva justa mesura.  

 

 

Els Consells d’Empresa i Medi Ambient, integrats per un conjunt d’actors que es reuneixen 

periòdicament en un espai de reflexió conjunta, no són òrgans amb poder de decisió. El seu rol és 

reforçar la cooperació entre l’executiu municipal i els principals agents econòmics, socials i 

ambientals, per tal d’acordar conjuntament quines matèries i actuacions són rellevants per assolir 

un desenvolupament sostenible.  

Es tracta d’un òrgan que promou la col·laboració entre departaments i teixeix ponts amb 

l’administració central, quelcom especialment important a Portugal, on la falta de coordinació entre 

els diferents nivells de l’administració constitueix un obstacle que imposa dificultats serioses per al 

desenvolupament econòmic i el benestar social. 
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Les premisses principals amb les que es va crear el Consell Estratègic són: 

• Diàleg públic-privat 

• Innovació 

• Emprenedoria 

• Reconversió 

• Sostenibilitat 

• Transparència 

Les iniciatives més destacades sorgides del Consell Estratègic són les següents: 

1. SINTRA INCLUI (Sintra Inclou): és un projecte d’inclusió de persones amb discapacitat en el 

mercat laboral. El protocol establert entre l’Ajuntament de Sintra, l’Associació País-em-Rede 

(Pares-en-Xarxa) i les empreses del Consell Estratègic estableix que la gent jove passa primer 

per un procés formatiu i després se li ofereix una oportunitat de contracte de treball. 

2. STARTUP SINTRA: engloba projectes principalment en el món de les noves tecnologies, 

incorporant a Sintra a la xarxa nacional i europea d’start-ups i, en particular, oferint 

oportunitats per a l’emprenedoria a Sintra. 

3. URBANISMO ONLINE (Urbanisme Online): es tracta d’una plataforma digital per realitzar 

tràmits electrònics i gestionar les peticions d’operacions urbanístiques. Aquesta plataforma 

permet agilitzar el procés de peticions i fa possible adreçar l’eficiència dels serveis 

municipals relacionats amb les concessions urbanístiques, quelcom vital per la ciutat. 

4. LITORAL: les obres al front costaner s’encarreguen de rehabilitar l’accés a la platja per a 

vianants, creant així una plataforma des d’on apreciar les petjades de dinosaures, així com 

també passarel·les per accedir a la platja. 

5. ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) (Àrees Urbanes de Gènesi Il·legal): a Sintra hi ha 

aproximadament 100 àrees urbanes de gènesi il·legal, on viuen més de 30.000 persones en 

situacions socio-econòmiques greus que afecten l’accés a les xarxes d’abastiment d’aigua 

potable i de sanejament, les dificultats per legalitzar el terreny i l’aprovació de projectes. La 

població d’aquestes àrees troba en el Consell Mediambiental un lloc on resoldre aquests 

problemes. El Consell permet una millor coordinació entre les administracions municipal i 

nacional. Durant l’any 2017 estava prevista la reconversió de més de 30 AUGIs. 
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6. SIMPLEX INDUSTRIAL: projecte encaminat a simplificar i agilitzar els procediments per a les 

noves inversions industrials, que inclou també un programa de formació empresarial per 

a gent jove. 

7. SINTRA, AMIGA DO INVESTIMENTO (Sintra, Amiga de la Inversió): iniciativa encaminada a la 

reconsideració del marc regulador i fiscal del municipal per atraure inversió privada. 

Els fruits d’aquesta iniciativa són, per tant, la reducció de l’atur, la inclusió social, l’atracció 

d’empreses, el suport a l’emprenedoria de forma sostenible i la millora de la qualitat del medi 

ambient i del patrimoni natural, tots actius fonamentals per a la identitat i competitivitat del 

municipi.  

Conclusions i adaptabilitat 

La creació del Consell Estratègic de Sintra esdevé una bona pràctica en tant que promociona el 

creixement socioeconòmic de la ciutat, quelcom especialment rellevant en els temps de crisi que 

pateix Portugal, alhora que té cura del patrimoni natural. Si bé, en el que sobresurt aquesta pràctica 

com a pionera i diferenciadora és en que ho fa aprofundint en el grau de participació dels diferents 

actors involucrats en la realitat econòmica, social i ambiental del municipi. 

El Consell Estratègic esdevé l’estímul adequat per a fomentar el diàleg constant entre totes les parts 

amb la finalitat d’optimitzar les accions projectades per l’executiu municipal, tot integrant 

economia i medi ambient en el planejament i en l’estratègia de creixement i desenvolupament 

sostenible de Sintra.  

Per portar a terme projectes que generin un impacte positiu en l’economia, la societat i el medi 

ambient és essencial i rellevant, indiferentment del grau de complexitat, apostar per una 

perspectiva de participació i cooperació comunitària en benefici de tota la societat. 

Degut a la seva naturalesa, aquesta iniciativa pot ser replicada i adaptada a diferents contextos 

socials, econòmics i ambientals, independent de l’escala i l’àrea geogràfica del municipi. A més, els 

costos de mobilitzar els recursos humans existents i d’establir el Consell Estratègic són mínims. 

Enllaç/os d’interès: 

http://www.cm-sintra.pt/sobre-o-conselho-estrategico-empresarial-de-sintra 

http://www.cm-sintra.pt/servicos/conselho-estrategico-ambiental 
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2. Peterborough, Regne Unit: Peterborough Circular City 

Context 

Peterborough és una ciutat britànica de 183.631 habitants, situada 120 quilòmetres al nord de 

Londres, al comtat de Cambridgeshire, que ha experimentat un ràpid creixement darrerament. Des 

de l’arribada del ferrocarril al segle XIX, moment en el qual Peterborough va esdevenir un important 

emplaçament industrial caracteritzat per la producció de maó, fins a l’actualitat, la ciutat ha 

protagonitzat una història de prosperitat econòmica continua i exitosa. Actualment, la seva ambició 

és assolir un creixement sostenible que es pugui mantenir en el temps sense comprometre 

l’economia local. 

Solució 

Peterborough s’ha establert com 

una ciutat pionera en la transició 

vers l’economia circular gràcies al 

seu programa Future 

Peterborough, una iniciativa que 

resulta de col·laboració de 

l’Ajuntament de Peterborough i 

d’Opportunity Peterborough, 

l’agència de desenvolupament 

econòmic municipal. Enfocada en dissenyar la ciutat del futur amb el creixement, la innovació i la 

sostenibilitat com a pilars bàsics, Future Peterborough ha elaborat el pla Circular City Roadmap, 

una pla d’acció, en el curt i llarg termini, per aconseguir convertir-se en una ciutat veritablement 

circular l’any 2050. 

Aquesta iniciativa té per objectiu aplicar principis d’economia circular a nivell municipal amb la 

finalitat de maximitzar els recursos locals i recolzar la resiliència econòmica, el desenvolupament 

comunitari i la sostenibilitat ambiental. 

Future Peterborough ha organitzat tota una sèrie de tallers participatius, incloent sessions sectorials 

i intersectorials, per tal de desenvolupar el Circular City Roadmap en col·laboració amb més de 70 

organitzacions locals amb la finalitat de que aquest adreci els reptes reals del municipi i brindi 

beneficis per tothom. 
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Els objectius estratègics del programa d’economia circular de Peterborough són els següents: 

• Economia: promoure el creixement i recolzar la resiliència econòmica de les empreses locals 

• Societat: enfortir els llaços entre les diverses comunitats dels municipi i solucionar de forma 

més eficient les necessitats de la població 

• Medi ambient: reduir l’impacte ambiental per tal d’assegurar que la ciutat viu en 

consonància amb la capacitat finita dels recursos naturals del planeta 

Alhora, entre alguns objectius més específics es citen: 

• Millorar la productivitat i la rendibilitat de les empreses locals 

• Generar noves oportunitats de negoci 

• Enfortir la cohesió social i la resiliència del municipi 

• Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

• Acabar amb el malbaratament 

El Circular City Roadmap consta de diversos mecanismes de desenvolupament de l’economia 

circular en els que poden participar tant la ciutadania com les empreses locals. Tots ells condueixen 

a un ús més eficient dels materials finits i ajuden a crear una economia, una societat i un medi 

ambient més sostenibles. 

En primer lloc, l’Ajuntament de Peterborough ha establert un llistat d’accions, que rep el nom de 

“les 7 Rs”, en les quals tothom pot embarcar-se. Aquest llistat pretén simplificar un procés que, en 

primera instància, pot semblar una mica complex i abstracte per als ciutadans i les empreses, tot 

convertint-lo en un llistat de passos pràctics i assolibles. 

1. Rethink (Replantejar) 

2. Redesign (Redissenyar) 

3. Repurpose, reuse & share 

(Reaprofitar, reutilitzar i compartir) 

4. Repair (Reparar) 

5. Remanufacture (Refabricar) 

6. Recycle (Reciclar) 

7. Recover (Recuperar)  

En aquest mateixa línia, el Circular City Champions Scheme té la intenció d’involucrar a un grup 

d’organitzacions apassionades per abraçar els principis de l’economia circular en les seves activitats 

i contribuir així a la transformació de la ciutat. Els avanços en cadascuna d’aquestes 7 accions 

d’economia circular que realitzen les empreses involucrades esdevenen bones pràctiques per a la 

resta que hom pot consultar a la pàgina web de la iniciativa Circular City. 
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Per altra banda, Peterborough està treballant en desenvolupar el Circular City Maturity Model, una 

eina destinada a monitoritzar el progrés de la ciutat en el seu camí de transformació cap a una 

ciutat circular. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament està treballant amb les empreses locals per co-

crear un model que pugui mesurar el progrés de les empreses locals en abraçar els principis 

l’economia circular; un model que es pretén que després sigui escalable a nivell municipi i que 

incorpori també elements de caire social. 

Una de les iniciatives més destacades és Share Peterborough, una plataforma online de recursos 

compartits per a empreses i altres organitzacions locals, a 

través de la qual es poden compartir des d’equipament i espais 

d’oficina o emmagatzematge fins a habilitats i serveis. El 

concepte darrera la plataforma Share Peterborough és trobar 

una utilitat per tots aquells recursos que ja no es necessiten o 

es troben infrautilitzats, i alhora que les empreses locals puguin 

trobar aquells recursos que necessiten. 

La plataforma Share Peterborough és una comunitat compartida totalment gratuïta, en la que 

actualment hi ha més de 200 empreses locals registrades com a membres. A la plataforma, aquestes 

tenen l’opció d’oferir promocions exclusives a altres membres, així com també compartir notícies i 

esdeveniments. 

Conclusions i adaptabilitat 

Tot i tractar-se d’una iniciativa amb objectius molt ambiciosos, el nombre d’empreses involucrades 

en adoptar principis d’economia circular en el seu dia a dia dona ja els primers fruits del projecte 

exitós Peterborough Circular City. 

Degut a la naturalesa de les accions, aquestes es podrien replicar fàcilment a altres municipis, 

sempre i quan s’adaptin al context particular de cada indret, cosa que implica treballar colze a 

colze amb la comunitat empresarial. 

Enllaç/os d’interès: 

http://www.futurepeterborough.com/circular-city/ 
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3. Bilbao, Espanya: reconversió de nucli industrial a centre de 

coneixement 

Context 

Bilbao és una ciutat situada en un enclavament estratègic al Golf de Biscaia, que compta amb una 

població de 345.000 habitants, que arriba a més d’1 milió d’habitants si tenim en compte la seva 

àrea metropolitana. Bilbao és la capital de la província basca de Biscaia i es troba ben comunicada 

per aire, terra i mar.  

Recentment, la ciutat, centre empresarial, social i cultural del País Basc, ha estat immersa en un 

procés de transformació i modernització sense precedents, que ha convertit Bilbao en un focus 

d’atenció internacional. Anteriorment reconeguda per la indústria, les drassanes i les plantes 

siderúrgiques que dominaven les ribes de la ria del Nerbion que recorre la ciutat, aquesta imatge de 

Bilbao ha passat a la història. La carta de presentació de la ciutat en aquest segle es basa 

principalment en la cultura i unes infraestructures, serveis i qualitat de vida que destaquen entre les 

més avançades d’Europa. 

Solució 

Des dels anys 80, Bilbao ha protagonitzat una transformació des d’una ciutat industrial obsoleta 

fins a convertir-se en un centre econòmic basat en el coneixement. Les inversions en 

infraestructura han rejovenit amb èxit la ciutat i han aconseguit una millor cohesió social. Aquesta 

transformació ha requerit perseverança i la implicació de la ciutadania i les institucions. 

L’evolució urbana de Bilbao s’ha basat en un enfocament holístic, que ha aplicat principis de 

sostenibilitat, resiliència, desenvolupament urbà, inclusió i regeneració per fer front als reptes 

socials, ambientals i econòmics als que la ciutat ha hagut de fer front. 

La transformació de Bilbao és el resultat d’una amplia gamma d’intervencions individuals en els 

àmbits de medi ambient, mobilitat i cultura, que s’han integrat en una visió de ciutat comú, 

coherent i integral. Algunes d’aquestes intervencions destaquen per ser no només emblemàtiques, 

sinó també per haver actuat com a catalitzadors del procés de desenvolupament, com ara: 

• Restauració ambiental de les aigües altament contaminades del riu Nerbion i del seu estuari. 

• Eliminació de les barreres ferroviàries i les infraestructures associades obsoletes, alliberant 

espai públic per a múltiples usos. 
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• Millora de la mobilitat i accessibilitat mitjançant la construcció del metro, el tramvia i els 

ponts nous. 

• Regeneració massiva de l’espai públic urbà i desenvolupament d’habitatges socials en les 

ribes dels rius a Abando-Ibarra, amb la construcció del museu Guggenheim com a fita més 

destacable.  

A més, diversos projectes en mans de prestigiosos arquitectes han canviat la cara de la ciutat, 

transformant-la en un dels centres de negocis, de turisme i de cultura líders a nivell europeu. Entre 

els més prominents destaquen la construcció del metro, el palau Euskalduna, l’expansió del port, la 

nova terminal de l’aeroport, la regeneració de la ribera del riu i la inauguració del museu 

Guggenheim l’any 1997.  

 

 

A banda de la integració horitzontal d’intervencions urbanístiques que combinen dimensions 

físiques, econòmiques, socials i ambientals, també han estat claus la integració vertical dels 

múltiples actors locals involucrats en tots els nivells de govern. La implementació de tots projectes 

ha estat possible gràcies a una perspectiva supramunicipal de desenvolupament urbà, a un 

enfocament de governança multisectorial que involucra tant a actors públic com privats i a una 

participació pública veritablement inclusiva i oberta. 



Estratègia de Desenvolupament Econòmic Sostenible de Gavà  

 

52 |    
 

 

Així és com la governança de la transformació postindustrial s’ha materialitzat en un procés de 

planificació madur, robust, transparent i veritablement participatiu i inclusiu. Aquest procés s’ha 

realitzat de forma pública i oberta, facilitat per professionals externs i incorporat en el context del 

Pla de Zonificació Urbana. Al llarg de tot el procés, s’han portat a terme nombrosos mecanismes de 

participació que s’han nodrit de contribucions i suggeriments per a l’articulació de l’estratègia de 

transformació de la ciutat. 

Entre els resultats obtinguts, cal destacar així mateix el fort creixement del PIB, la fortalesa industrial 

aconseguida a través de la creació i consolidació de centres de tecnologia avançada com Tecnalia i 

IK4, a més de la inversió en I+D –superior a la mitjana europea-, el bon govern i el turisme vinculat 

als serveis culturals i l’atractiu de la ciutat. 

De cara al futur, l’estratègia de la ciutat té com a objectiu contribuir a complir les fites del Programa 

Operatiu de Creixement Sostenible de la UE: 

• Enfocament d’smart city en el camp de la mobilitat i la il·luminació. 

• Impuls en la transició cap a una economia baixa en carboni. 

• Rehabilitació d’àrees urbanes i reverdiment d’espais urbans amb focus en la reducció del 

risc d’inundacions. 

• Desenvolupament d’activitats culturals, socials i empresarials en instal·lacions industrials 

antigues i en desús. 

• Implementar la capacitat institucional i promoure l’eficiència en l’administració pública. 
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Conclusions i adaptabilitat 

Bilbao s’ha enfrontat, i s’enfronta avui en dia, a reptes urbans comuns a moltes altres ciutats 

d’Europa; actualment, a millorar la qualitat ambiental i la resiliència climàtica, la cohesió social i la 

inclusió, la prosperitat econòmica i la qualitat de vida en termes generals. 

La transformació urbana de la ciutat de Bilbao evidencia l’efectivitat de realitzar intervencions 

individuals, implementades al llarg d’un horitzó temporal de llarg termini, sempre des d’una visió 

holística, integrada i acordada de ciutat. Així mateix, el seu desenvolupament urbà ofereix també 

bones pràctiques en clau de sostenibilitat, coherència territorial i acceptació social que suposen un 

mirall en el que fixar-se a l’hora d’afrontar aquests mateixos reptes.  

Enllaç/os d’interès: 

http://urbact.eu/bilbao 

http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/participar/ 
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4. Dublín, Irlanda: Pla Local de Desenvolupament Econòmic i Comunitari 

Context 

Dublín és la capital política, social i econòmica d’Irlanda, amb 553.165 habitants i 1,9 milions a la 

seva àrea metropolitana. Conseqüentment, el seu ajuntament és l’autoritat local més gran de tot el 

país. 

El teixit econòmic de Dublín és un conglomerat d’indústries tradicionals –processament d’aliments, 

tèxtil, cerveseria, destil·leria- que es barregen amb sectors més moderns com l’electrònica, les 

tecnologies de la informació, els serveis financers i la logística.  

Fins l’esclat de la crisi econòmica l’any 2008, l’economia irlandesa va protagonitzar un període 

d’expansió ràpida alimentat per la inversió estrangera, el qual va quedar reflectit en diversos 

projectes de construcció i infraestructura a l’entorn de Dublín. Un dels sectors econòmics clau de la 

capital irlandesa és el turisme, doncs les seves atraccions històriques, parcs, museus, galeries d’art 

i pubs atrauen milions de visitants anualment. 

Solució 

El Pla Local de Desenvolupament Econòmic i Comunitari de la ciutat de Dublín 2016-2021 pretén 

esbossar les fortaleses de les organitzacions comunitàries, de voluntariat, públiques i privades de 

tota la ciutat per tal de capitalitzar les oportunitats i adreçar els reptes que presenta actualment el 

desenvolupament econòmic i comunitari 

local. Es tracta d’un pla d’acció, amb una 

vigència temporal de 6 anys, enfocat en 

identificar les tasques a portar a terme pel 

Comitè de Desenvolupament Econòmic i 

Polítiques Estratègiques d’Empresa i pel 

Comitè de Desenvolupament Comunitari 

Local.  

Aquest pla està integrat per dos documents: 

• Un document estratègic, amb vigència de 6 anys, que esbossa els 12 objectius principals del 

pla, establerts a través de processos participatius. 

• Un pla d’acció que engloba 303 accions i que ha de ser actualitzat anualment. 
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El Pla Local de Desenvolupament Econòmic i Comunitari ha identificat els objectius estratègics clau 

que afectaran al futur desenvolupament de la ciutat de Dublín. En identificar aquests objectius 

estratègics, les diverses persones i organitzacions involucrades han pres consciència de la necessitat 

de donar suport a la recuperació econòmica i d’assegurar que tots els beneficis de la recuperació 

són distribuïts de forma equitativa. 

 

Els objectius estratègics del pla són els següents: 

1. Assegurar que tots els residents i visitants, independentment del seu context social o 

cultural, tinguin un sentiment de pertinença i compromís amb la ciutat, es sentin segurs a 

les seves comunitats i siguin benvinguts a participar en la vida comunitària, social, cultural, 

empresarial i política de Dublín. 

2. Treballar en col·laboració amb les diferents comunitats per promoure la inclusió social, 

adreçar la pobresa i fomentar la participació, l’apoderament i el canvi social en positiu. 

3. Donar suport a la provisió d’un ventall d’habitatges de tinença mixta, assequibles i 

adaptables, així com també d’espais de treball adequats en barris sostenibles i mixtes en 

termes econòmics, socials i culturals.  

4. Implementar la infraestructura que posicioni a Dublín com un lloc segur, sostenible amb el 

medi ambient, vibrant, divers i atractiu per viure-hi, treballar-hi i invertir-hi a través del 

planejament d’un desenvolupament social i econòmic equilibrat i sostenible per a la 

població creixent de la ciutat. 

5. Proveir i protegir un ventall de serveis i instal·lacions públiques, segures i assequibles 

econòmicament, que siguin rellevants i accessibles per a persones de totes les edats i 

capacitats, i que contribueixin a la salut i benestar de tothom. 

6. Maximitzar les oportunitats i el suport a les indústries creatives i als sectors culturals i 

artístics a desenvolupar. Alhora, promocionar la llengua irlandesa i l’accés a experiències 

culturals a través de la provisió d’un programa cultural divers.  

7. Identificar i donar suport al creixement de sectors com el turisme, la tecnologia, la cadena 

alimentària, l’educació, el comerç al detall i l’economia verda per tal de crear, donar suport 

i incrementar la qualitat de l’ocupació i les oportunitats per als autònoms. 

8. Promocionar l’accés a un ventall d’oportunitats educatives, formatives i de 

desenvolupament des de la infantesa que portin a una cultura d’aprenentatge continu i a 

una mà d’obra qualificada.  
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9. Desenvolupar un ecosistema d’start-ups, emprenedoria social i petites empreses en el 

sector econòmic de la ciutat. 

10. Donar suport al desenvolupament continu d’un sistema de desplaçaments de qualitat, 

assequibles econòmicament i accessibles dintre de la ciutat, que doni prioritat als vianants, 

ciclistes i usuaris de transport públic, i satisfaci les necessitats de tots els barris de la ciutat, 

i a la salut i el benestar de tothom. 

11. Adreçar les causes i conseqüències de la crisi de drogodependència i reduir 

significativament el mal ús de substàncies al llarg de la ciutat. 

12. Millorar el reconeixement de Dublín com a ciutat connectada globalment i com a generador 

econòmic nacional. 

El procés d’elaboració del Pla Local de Desenvolupament Econòmic i Comunitari ha representat una 

oportunitat per prioritzar i integrar les accions de l’Ajuntament de Dublín i d’altres actors involucrats 

en les àrees de desenvolupament econòmic i comunitari. La intenció és que aquest pla serveixi de 

document de referència per a coordinar l’activitat de tots els organismes que operen en els sectors 

públic, privat, comunitari i de voluntariat, en benefici de tots aquells que viuen, treballen, estudien 

i inverteixen en la ciutat. 

Conclusions i adaptabilitat 

Darrerament, les comunitats i empreses de Dublín han estat exposades a temps difícils. Tot i que els 

signes de recuperació econòmica són encoratjadors, és important que el procés de 

desenvolupament d’una eina de planejament com el Pla Local de Desenvolupament Econòmic i 

Comunitari es mantingui flexible i receptiu a les necessitats de les diferents comunitats i empreses 

per tal d’assegurar que la recuperació sigui sostenible i que beneficiï a tothom qui viu, treballa, 

estudia o inverteix a la ciutat. 

Tot i que les dimensions i el context socioeconòmic del municipi influiran en la naturalesa de les 

accions que recullin els plans d’acció, l’elaboració i implementació d’una eina de planejament com 

aquesta està a l’abast de qualsevol municipi que tingui l’ambició de créixer en matèria econòmica i 

comunitària a partir de la cooperació de totes les parts implicades. 

Enllaç/os d’interès: 

http://www.dublincity.ie/LECP 
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5. Södertälje, Suècia: potenciació del sector agroalimentari local 

Context 

Södertälje és un municipi de 92.000 habitants, situat a l’àrea metropolitana de la capital de Suècia, 

Estocolm. Es tracta d’una ciutat industrial que alberga les fàbriques de la companyia manufacturera 

d’autobusos i camions Scania AB i de la companyia farmacèutica AstraZeneca.  

Alhora, Södertälje es troba rodejada dels terrenys agrícoles de millor qualitat de tot el comtat 

d’Estocolm. A més, la seva situació estratègica la converteix en el punt de connexió per vaixells grans 

entre el llac Mälaren i el mar Bàltic a través de la resclosa del canal de Södertälje. En conseqüència, 

el seu port és el segon més important de la regió d’Estocolm.  

Aproximadament un 40% de la seva població és d’origen immigrant, ja que la ciutat ha acollit a molts 

refugiats darrerament, fet que l’ha convertit en un centre multicultural on conviuen diverses 

influències i tradicions. La integració d’aquesta població i la construcció de comunitats 

cohesionades resulta actualment una prioritat per a Södertälje, ja que algunes àrees del municipi 

han estat designades per la policia sueca entre les àrees més vulnerables i amb major índex de 

criminalitat de tot el país. 

Solució 

Al llarg dels últims anys, Södertälje ha mostrat una gran ambició en el desenvolupament del seu 

sector agrícola. El municipi ha participat en diversos projectes a nivell europeu encaminats al 

desenvolupament de les xarxes de producció agrícola. Alguns dels projectes en els que ha participat 

Södertälje són Matlust, Agri-Urban i BERAS. 

Matlust és un projecte encaminat a 

l’enfortiment del creixement i la 

sostenibilitat en el sí de la indústria 

alimentària dins de la regió d’Estocolm. 

Està finançat parcialment per l’European 

Regional Development Fund i va entrar en 

funcionament l’any 2015 (amb finalització 

prevista al 2020). Entre els seus objectius 

principals destaquen proveir la ciutat amb 
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una xarxa d’actors locals dins de la indústria alimentària per tal de desenvolupar negocis, expandir 

coneixement i crear diàleg entre els participants. MatLust també envien diplomes a una sèrie de 

botigues de queviures que ofereixen una bona varietat d'aliments sostenibles 

El project manager de Matlust és també qui dirigeix l’aprovisionament diari de menjar públic per 

part de l’ajuntament a les escoles i residències de gent gran. A Suècia, tots els infants tenen dret a 

disposar d’un àpat gratuït per llei a les escoles. Per tant, els àpats escolars són una àrea important 

on treballar per fer front a un dels grans reptes ambientals que es presenten actualment a nivell 

global. 

L’aprovisionament de menjar a les escoles funciona sota un 

concepte anomenat “Diet for a Green Planet” (Dieta per un 

Planeta Verd), el qual va ser desenvolupat a Södertälje en 

cooperació amb el projecte de finançament europeu BERAS i 

implementat en altres indrets d’Europa, adaptat especialment a 

cada context local. Els transfons ideològic darrera de “Diet for a Green Planet” és que cada persona 

pot involucrar-se i ser part de la solució a través d’allò que menja diàriament. Minimitzar el 

malbaratament d’aliments és també una part important del projecte. 

Prèviament, Södertälje va canviar la seva política d’aprovisionament de menjar a les cantines 

públiques des d’un sistema on el menjar era produït a una unitat central, des d’on es distribuïa per 

a ser reescalfat després a les escoles, cap a un model descentralitzat, on el menjar és preparat 

localment a cada escola a partir de menjar cru i en el qual el personal de cada unitat té llibertat en 

les eleccions dels menús. Alhora, es va portar a terme un procés de reclutament de cuiners 

professionals i es va desenvolupar un procés de formació per a tot el personal. 

 

Per altra banda, Södertälje també ha participat en el projecte Agri-

Urban, el qual posa el focus en la producció alimentària en ciutats de 

dimensions petites i mitjanes arreu d’Europa que tenen una cert grau 

d’especialització en la indústria agroalimentària. Concretament, Agri-

Urban pretén activar el potencial d’innovació i de generació de nous 

models de negoci en el sector agroalimentari, ja que aquest té un rol 

vital en el PIB, l’ocupació i la sostenibilitat ambiental.  
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L’interès principal de Södertälje per participar en Agri-Urban es deu a la voluntat de l’ajuntament 

de reduir l’atur entre la gent jove i la població immigrant formant-los en matèries de producció 

alimentària i economia verda. Alhora, Södertälje també té la intenció de protegir els terrenys 

agrícoles de la pressió de la urbanització i facilitar l’accés als terrenys per als agricultors. 

Entre les actuacions incloses en el pla d’acció d’Agri-Urban es troben: 

• Mapeig de dels recursos existents (terreny, personal, activitats, empreses, etc.,) 

• Planificació de l’agricultura i l’horticultura en terrenys municipals 

• Establiment d’un parc agrícola 

• Creació d’estructures logístiques per crear un flux entre productors i consumidors a través 

de mercats locals, subscripcions a “vegetables boxes”, jardins agrícoles a institucions 

públiques, etc. 

• Creació d’anelles verdes amb animals de pastura, jardins agrícoles i àrees d’oci. 

A més de cooperar en la implementació de “Diet for a Green Planet”, aquest projecte aposta per 

l’agricultura ecològica regenerativa i per la creació de la Södertälje Food Society, una organització 

creada per l’ajuntament, la universitat de Södertörn i l’SBFI-the Biodynamic Research Institute, que 

ha ajuntat a més de 70 actors dels àmbits de la jardineria, l’agricultura, la restauració, l’educació, la 

investigació, el turisme, la logística i la comercialització. La cooperació entre aquests agents té per 

fi assegurar que la producció agroalimentària és gestionada localment al llarg de tota la cadena de 

producció, contribuint així a una major demanda de productes locals i, conseqüentment, a l’alça de 

l’economia local.  

Conclusions i adaptabilitat 

La potenciació de la producció agroalimentària que Södertälje ha fomentat a través de la seva 

participació en diversos projectes europeus és replicable en altres municipis sempre i quan aquests 

comptin amb un important teixit agrícola la producció del qual pugui sustentar, almenys 

parcialment, a la població local. En cas que sigui així, aquests tipus d’actuacions tenen potencial per 

a crear una quantitat considerable de llocs de treball que poden servir com a eines d’integració 

social.  

En el que respecta a la iniciativa “Diet for a Green Planet” concretament, aquesta empra els recursos 

i estructures que té al seu abast per incrementar la quantitat d’aliments consumits de manera 

responsable en termes ambientals amb la finalitat de reduir l’impacte de la indústria 
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agroalimentària en el canvi climàtic. Això no només té incidència en la reducció de la petjada 

ambiental del municipi, sinó que també va en favor de la salut dels participants gràcies a la ingesta 

d’aliments més saludables i d’una dieta més equilibrada. Alhora, degut a que fomenta la producció 

local i orgànica, contribueix també al desenvolupament rural sostenible i a la cooperació entre àrees 

rurals i urbanes.  

Tot i que la situació d’aprovisionament d’àpats públics és molt diferent entre Espanya i Suècia, hi ha 

alguns punts comuns que són transferibles a tots els nivells, cosa que ha quedat palesa al municipi 

català de Mollet del Vallès, on 3 parvularis sota responsabilitat de l’administració municipal han 

adoptat el model de gestió “Diet for a Green Planet”. No obstant, el fet que l’administració municipal 

de Mollet no sigui responsable de les cantines escolars de les escoles primàries ha impossibilitat que 

aquesta iniciativa s’hagi pogut estendre a més centres educatius. 

 

Enllaç/os d’interès: 

http://foodsociety.se/en 

https://www.sodertalje.se/contentassets/d393a33a1fcf4b94b3eaf16bdf45d37e/diet-for-a-green-

planet---an-urbact-pilot-transfer-network---final-report.pdf 

http://urbact.eu/agri-urban 

https://www.youtube.com/watch?v=W8iIdDEZd64 

 

 

 


