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desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès
Taller de Pre-diagnosi
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Resultats preliminars de la diagnosi. Principals reptes i 

oportunitats identificats.
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Repte 1. Mantenir el model econòmic actual, que s’ha sustentat 
en la indústria

• La indústria genera majors rendes, més innovació i presenta una major resiliència als 

cicles econòmics adversos.

• Revertir la pèrdua de dinamisme de l’activitat industrial degut a la dinàmica regressiva de 

la indústria paperera, el metall i l’automoció. I també dels Serveis a la producció. Aquesta 

dinàmica ha comportat una pèrdua de la diversificació productiva que ha estat en el 

passat un dels principals factors de la competitivitat de l’economia comarcal.

• Oferta de sòl industrial poc competitiu (sobreoferta i poc ajustats als requeriments actuals 

de la indústria, en àmbits com les TIC i la mobilitat).

• Incorporació de les dones i els joves a la indústria. Aquests col·lectius tendeixen a ocupar-

se en el terciari.
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La indústria genera majors rendes, més innovació i presenta una 
major resiliència als cicles econòmics adversos.

Pes del sector industrial en termes de llocs de trebal i nivells de renda Distribució del Valor afegit brut (VAB) per grans sectors, 2018 

Distribució per sectors (%) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat i d’afiliacions del SEPE.. 

Nota: la mida de les boles és proporcional al pes del sector. 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat i l’Anuari Econòmic comarcal BBVA. 

Nota: El VAB industrial està fortament influenciat per les activitats Extractives, energia, aigua i residus. 
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La indústria ha estat un dels motors de la recuperació iniciada el 
2014, tanmateix els darrers anys ha perdut dinamisme

Distribució dels llocs de treball als grans sectors 
d’activitat, 2019 

Percentatge (%) 

Llocs de treball als grans sectors d’activitat, 2009-2019 

(2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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La comarca presenta una 
important especialització en 

les activitats industrials...

sent les més importants les de 
fabricació d’aliments i 

begudes, la fabricació de paper 
i arts gràfiques, la fabricació de 

materials de transport, la 
fabricació de productes 

plàstics, químics i farmacèutics

Especialització sectorial de les comarques de l’àmbit territorial respecte l’economia de l’àmbit territorial, 2019  

Índex d’especialització productiva / Llocs de treball localitzats 

  
Alt 

Penedès 
Anoia Baix 

Penedès 
Garraf Alt 

Penedès 
Anoia Baix 

Penedès 
Garraf Penedès 

Primari 1,7 0,8 0,8 0,5 1.923 735 536 518 3.712 

Aigua i residus 0,5 1,6 2,0 0,3 105 295 282 70 752 

Energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat  

0,1 2,8 0,0 1,0 1 28 0 11 40 

Extractives  0,4 0,7 2,7 0,7 17 27 75 29 148 

Minerals no metàl·lics  1,3 0,7 2,2 0,1 466 198 485 32 1.181 

Aliments, begudes i tabac  2,4 0,4 0,5 0,3 4.929 729 697 529 6.883 

Tèxtil, cuir i calçat  0,2 3,1 0,6 0,1 174 1.975 308 90 2.547 

Cautxú i plàstic  1,4 1,2 1,0 0,3 1.004 735 462 199 2.400 

Química i refí de petroli  2,1 0,7 0,4 0,5 678 194 87 146 1.106 

Productes farmacèutics  2,7 0,0 1,1 0,0 261 0 69 0 330 

Paper i arts gràfiques  1,5 2,0 0,1 0,1 1.622 1.747 94 124 3.587 

Maquinària i equipament mecànic  0,9 1,5 0,5 0,9 671 934 251 618 2.474 

Material de transport  2,0 0,3 0,6 0,9 1.326 146 267 528 2.267 

Productes informàtics, electr, i òptics  0,1 0,3 0,2 3,3 17 64 45 881 1.007 

Metal·lúrgia i productes metàl·lics  0,8 1,7 0,8 0,8 1.017 1.833 652 886 4.387 

Mobles, reparació i instal·lació i indústries 
diverses  

0,8 1,4 1,4 0,6 284 439 334 208 1.264 

Construcció 0,8 1,0 1,2 1,1 2.811 2.958 2.558 3.249 11.576 

Activitats financeres i d'assegurances  0,8 1,1 1,0 1,2 184 229 148 262 822 

Activitats immobiliàries 0,6 0,7 1,2 1,6 230 226 304 595 1.354 

Activitats professionals, científiques i 
administratives  

0,6 0,9 1,7 1,0 2.598 3.178 4.418 3.929 14.123 

Informació i comunicacions  0,9 1,5 0,6 1,0 505 697 204 507 1.913 

Comerç  1,0 1,0 0,9 1,0 7.948 6.828 4.478 7.187 26.441 

Transports i magatzematge  1,1 0,8 1,4 0,8 1.967 1.249 1.527 1.302 6.045 

Activitats artístiques, recreatives i altres 
serveis  

0,8 0,9 1,0 1,4 2.140 2.103 1.778 3.490 9.511 

Hostaleria  0,6 0,6 1,2 1,7 2.397 2.048 3.171 6.321 13.937 

AAPP i defensa; Seguretat Social obligatòria  0,9 0,9 1,1 1,1 1.705 1.518 1.336 1.902 6.460 

Activats sanitàries i de serveis socials  1,3 1,1 0,6 0,9 3.787 2.555 1.106 2.315 9.763 

Educació  0,8 1,1 0,8 1,3 1.337 1.429 775 1.840 5.381 

Total 1,0 1,0 1,0 1,0 42.100 35.096 26.445 37.765 141.406 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

Nota: Permet contrastar si el pes d’una activitat econòmica a cadascuna de les comarques, és major, similar o inferior al pes de la mateixa activitat 
al conjunt de l’àmbit territorial de Tarragona. 

El valor representa el pes del sector al comarca respecte al pes que té a l’àmbit territorial com a resultat de la seva divisió. Si pren un valor proper a 
1 és que és similar, si és inferior a 0 és que té un pes inferior al de l’àmbit territorial i si és superior a 2 representa el número de vegades que té el pes 
de la demarcació. És a dir, si té un valor igual a 4 és que té 4 vegades el pes d’aquella mateixa activitat en la demarcació. 
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La indústria paperera i 
la de l’automoció 
perden ocupació.

Són dos activitats on 
la comarca presenta 

una important 
especialització.

Llocs de treball en la Fabricació de vehicles per 1.000 habitants, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball en la Fabricació de vehicles per 1.000 habitants, 2009-
2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Llocs de treball en el Paper i les arts gràfiques per 1.000 habitants, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball en el Paper i les arts gràfiques per 1.000 habitants, 
2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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Amb la crisi financera del 2008 i la caiguda de Caixa Penedès el 2013, la comarca ha perdut bona part 
dels serveis que són clau per a la competitivitat de les empreses: els Serveis a la producció.

Per contra a la majoria de comarques han registrat una expansió important d’aquests serveis.

Els Serveis a la producció són la base dels processos de digitalització, innovació i internacionalització 
de les empreses.

Llocs de treball als Serveis a la producció per 1.000 
habitants, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball als Serveis a la producció per 1.000 
habitants, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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Arran de la crisi financera, l’economia comarcal ha perdut diversificació, 
sent aquest un element clau per la resiliència davant cicles adversos.

Evolució de l’índex de diversificació productiva, 2009-2019 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

Nota: Els índexs de diversificació productiva indiquen en quina mesura la producció 
d’una zona geogràfica està diversificada en nombrosos sectors. Per a avaluar aquesta 
diversificació, un dels indicadors agregats que es pot utilitzar és l’invers de l’índex de 
Herfindahl. Aquest índex és la suma dels quadrats de les quotes de participació de cada 
sector en el total de l’economia d’una àrea: quan l’índex és 1 vol dir que el total de la 
producció es dóna en un sol sector. En canvi, quan tendeix a 0 vol dir que la producció 
està més diversificada. L’invers de l’índex de Herfindahl dóna el nombre de sectors 
representatius presents en una àrea. Com més sectors representatius hi hagi, més 
diversificada estarà l’economia. 
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És la comarca amb més oferta de sòl industrial per habitant de la demarcació amb 104 PAE i 11,6ha. 
per cada 10 mil habitants, molt per sobre de les 3,5ha. de la demarcació. Aquesta major oferta no es 

trasllada en més llocs de treball industrials.

Caracterització dels PAE de les Comarques de Barcelona 

Ordenats segons oferta en termes de superfície 

Comarca 
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Vallès Occidental 5.008,60 166 24,3 24,3 30,2 925.237 5,4 7.082,4  141,40 €  74.166 14,8 

Baix Llobregat 3.982,88 147 19,3 43,6 27,1 825.963 4,8 6.761,9  169,77 €  55.251 13,9 

Vallès Oriental 2.936,78 156 14,2 57,9 18,8 409.638 7,2 4.464,3  152,01 €  39.215 13,4 

Barcelonès 2.163,06 34 10,5 68,4 63,6 2.278.437 0,9 6.989,3  323,12 €  78.480 36,3 

Bages 1.548,94 121 7,5 75,9 12,8 178.885 8,7 1.347,1  86,97 €  16.242 10,5 

Alt Penedès 1.256,65 104 6,1 82,0 12,1 108.411 11,6 1.228,1  97,73 €  11.516 9,2 

Osona 1.161,45 134 5,6 87,6 8,7 160.821 7,2 1.599,7  137,73 €  20.023 17,2 

Maresme 893,96 92 4,3 92,0 9,7 452.690 2,0 1.364,5  152,64 €  15.622 17,5 

Anoia 816,38 48 4,0 95,9 17,0 120.738 6,8 788,6  96,60 €  8.192 10,0 

Garraf 447,04 28 2,2 98,1 16,0 150.887 3,0 290,6  65,01 €  3.781 8,5 

Berguedà 282,90 39 1,4 99,5 7,3 39.446 7,2 203,1  71,79 €  1.816 6,4 

Moianès 59,28 4 0,3 99,7 14,8 13.603 4,4 105,9  178,64 €  1.375 23,2 

Selva (*) 52,66 2 0,3 100,0 26,3 - - - - - - 

Dem. Barcelona 20.610,58 1.075 100,0 100,0 19,2 5.836.373 3,5 33.454,5 162,32 341.366 16,6 
 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’ICC, Idescat , l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA i l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Notes: Les dades de població i d’afiliacions són del 2019. La superfície dels PAE es mesura en funció del seu perímetre, per tant difereix 
significativament de la superfície qualificada per a l’activitat econòmica, atès que dins aquest perímetre hi poden haver espais qualificats per a 
d’altres usos: equipaments, espais lliures, infraestructures, serveis tècnics i ambientals, etc. d’aquí que difereixi força la superfície segons 
qualificació del Mapa Urbanístic. D’altra banda, la informació fa referència a l’any 2011, amb els canvis que poden haver-se registrat en les 
requalificacions d’aquests espais. 

(*) Correspon als municipis que són de la demarcació. 
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Un dels reptes que té la 
indústria és el 

d’incorporar a la dona. El 
percentatge de dones 

que treballen a la 
indústria és tan sols del 

15,5% front el 29,5% dels 
homes. 

En menor mesura, 
aquesta situació també 

es dóna en relació al 
col·lectiu de joves i de 
població estrangera.

Distribució de la població ocupada resident per sexe i sectors, 
2019 

Percentatge (%) 

Distribució de la població ocupada resident per grup d’edat i 
sectors, 2019 

Percentatge (%) 

  

Distribució de la població ocupada resident per nacionalitat i 
sectors, 2019 

Percentatge (%) 

 

 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’IDESCAT. 
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Oportunitats de desenvolupament  identificades

• La fabricació de productes químics i 
farmacèutics, així com la fabricació de productes 
plàstics registren una expansió important els 
darrers anys.

• Per altra banda, l’agroalimentari, un dels sectors 
clau de l’economia comarcal, registra una 
diversificació important.
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Llocs de treball en la Indústria del cautxú i el plàstic per 1.000 habitants, 
2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball en la Indústria del cautxú i el plàstic per 1.000 habitants, 
2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Llocs de treball en la Indústria química per 1.000 habitants, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball en la Indústria química per 1.000 habitants, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 

La indústria química i 
farma experimenten 

un important 
creixement.

També la indústria de 
la fabricació de 

plàstics.
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Creixent diversificació de la indústria agroalimentària
La fabricació d’altres productes alimentaris inclou: sucre, cacao, cafè, menjars preparats, preparats infantils 

i dietètics, productes alimentaris enriquits, preparats peribles com ara sandvitxos, pizza fresca...

Llocs de treball als principals subsectors de la Indústria 
agroalimentària, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball als subsectors de la Indústria 
agroalimentària, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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Repte 2. Creixement sostenible de les activitats de 
distribució i logístiques

• Aquestes activitats experimenten un creixement molt notable els 
darrers anys atretes per les bones infraestructures i la bona 
comunicació que presenta la posició geoestratègica de la comarca vers 
els principals mercats. També pel preu i la disponibilitat de sòl. 

• En aquest punt se situa el debat ja històric al territori entre els valors 
paisatgístics i l’ús del sòl per a activitats logístiques. Així com la 
quantitat i qualitat de l’ocupació que generen aquestes activitats. La 
tendència que registra l’activitat els darrers anys mostra la necessitat 
que la comarca determini què és el què vol atraure i què no. O quin és 
l’equilibri.
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Les activitats logístiques 
i de missatgeria 

experimenten un 
creixement molt 

important a la comarca.

El procés es previ al 
període de recuperació i 
la comarca ja presenta 

un fort 
desenvolupament.

Llocs de treball en les activitats logístiques i de 
missatgeria per 1.000 habitants, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball en les activitats logístiques i de 
missatgeria per 1.000 habitants, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Llocs de treball als principals subsectors en les activitats 
logístiques i de missatgeria, 2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball als subsectors en les activitats logístiques 
i de missatgeria, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement.  
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La comarca té una molt bona posició geoestratègica respecte els 
mercats principals i les principals infraestructures de transport

Distància mitjana al mercat final català 
per comarques, 2019 

Comarca 

Distància al mercat  

final català (min.)  

Ranq42 

Barcelonès 43,4 1 

Vallès 
Occidental 

47,1 2 

Baix Llobregat 48,6 3 

Vallès Oriental 49,1 4 

Maresme 57,0 5 

Alt Penedès 57,1 6 

Bages 58,6 7 

Garraf 60,2 8 

Anoia 64,0 9 

Baix Penedès 64,7 10 
 

Font: Actíva Prospect. Índex FEGP de competitivitat 
territorial.  

Nota: El rànquing fa referència a les 42 comarques 
catalanes. El càlcul es correspon amb la mitjana 
ponderada de les distàncies entre capitals de comarca 
i la població de cada comarca. La seva interpretació 
correspon a la distància mitjana que hauria de 
recórrer una empresa localitzada en una 
determinada comarca per a abastar el mercat català. 

 

Temps de recorregut per carretera a les principals 

infraestructures de transport (des de Vilafranca del 

Penedès) i posició comarcal 

Població de Catalunya segons distància 

en temps en transport privat a Vilafranca 

del Penedès, 2020 

Tipus Denominació Min. Rànq42. 

Ports Port de Palamós 108 16 

Por t d'Alcanar 99 12 

Geltrú 29 3 

Port de Barcelona 75 9 

Port de Tarragona 51 8 

Aeroports Aeroport del Prat 43 9 

Aeroport de Girona 85 17 

Aeroport de Reus 45 9 

Aeroport Lleida-Alguaire 94 20 

Estacions AVE Barcelona Sants  51 9 

Girona 96 17 

Lleida 77 19 

Camp de Tarragona 49 8 

Figueres-Vilafant 118 17 
 

Distància en  

temps 

Població  

2019 

Pob (%) % acum. 

<=30 min. 435.624 5,7 5,7 

31-60 min. 5.332.569 69,5 75,1 

61-90 min. 94.200 1,2 76,4 

91-120 min. 1.216.588 15,8 92,2 

>120 min. 598.417 7,8 100,0 

Total 7.677.398 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades de l’Idescat. i Google Maps. 

Nota: Els càlculs es fan assignant a tota la població al nucli principal del municipi i la distància a Vilafranca del Penedès. 
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La pressió sobre l’oferta de sòl és menor que al Garraf o Baix 
Penedès i la seva posició respecte els mercats és millor que la de 

l’Anoia, que també presenta menor pressió

Preu habitatge nou i usat, 2013-2019  

Ordenats segons preu del 2019. Preu mitjà per m 2 construït (€/m2 útils) 

Àmbit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2013 (%) 

Garraf 2.284,7 2.101,3 2.217,8 2.187,8 2.357,6 2.455,6 2.734,2 19,7 

Dem. Barcelona 1.914,4 1.905,2 1.969,2 2.052,8 2.256,6 2.363,7 2.511,0 31,2 

Baix Penedès 1.289,7 1.194,5 1.186,9 1.240,0 1.293,5 1.302,5 1.390,2 7,8 

Alt Penedès 1.172,3 1.061,9 1.032,2 1.087,0 1.193,8 1.216,6 1.330,2 13,5 

Anoia 1.105,8 962,1 909,4 935,8 960,0 1.033,0 1.119,5 1,2 
 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
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És la comarca amb major oferta de sòl qualificat per a l’activitat 
econòmica

Sòl municipal segons qualificació per a l’activitat econòmica, detall comarcal per l’àmbit territorial 
Penedès, 2018 

Superfície (ha.). Municipis ordenats de major a menor superfície qualificada per a l’activitat econòmica.  
Sòl activitat econòmica Sòl urbanitzable 

desenvolupament 
activitat econòmica 

Total sòl 
urbanitzable 

Sòl activitat 
econòmica + 

sòl 
urbanitzable 

activitat 
econòmica 

Industrial Serveis Logística Total 

Penedès 1.256,0 204,7 16,4 1.477,2 2.409,5 6.169,3 3.886,8 

Alt Penedès 539,8 24,7 16,4 580,8 436,3 1.433,1 1.017,1 

Baix Penedès 238,0 132,2 0,0 370,2 566,6 1.669,2 936,8 

Anoia 332,6 19,7 0,1 352,4 331,5 1.115,0 683,9 

Garraf 145,7 28,2 0,0 173,9 1.075,1 1.951,8 1.249,0 
 

Font: Actíva Prospect a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya. 
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Repte 3. Millora de l’encaix entre la demanda i l’oferta de 
qualificacions

• La comarca tot i registrat una relació elevada entre llocs de 
treball localitzats i població en edat de treballar, registra taxes 
d’atur importants. 

• També hi ha una baixa autocontenció. És a dir, una part 
important de la població ocupada treballa en d’altres 
comarques.

• Aquests fets manifesten un desajust en la demanda i oferta de 
qualificacions entre la població resident i el teixit productiu.
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Tot i que la comarca és un entorn propici per l’ocupació, atès el gran volum 
de llocs que generen les empreses que hi ha localitzades, l’Alt Penedès 

registra al mateix temps una elevada incidència de l’atur i una baixa 
autocontenció. Aquesta es constata amb el temps de desplaçament d’una 

bona part de la població ocupada resident.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018
Ràtio llocs de treball localitzats / Població 16-64 anys (%) 17 17 18 20 18 53,4 55,7 56,9 58,0

Taxa d’ocupació registral 16-64 anys (%) 12 13 12 14 12 61,0 63,1 64,9 66,1

Taxa d’atur registral (%) 27 25 25 21 23 15,7 13,4 11,4 10,5

Proporció d’ocupats que treballen a menys de 30 minuts del 

domicili (%) 
29 29 29 29 29 72,1 72,1 72,1 72,1

Proporció de població amb cobertura d’internet d’altes prestacions 

(%)
39 14 11 12 8 5,0 45,7 68,4 76,7

Valor
Dimensió Subdimensió Indicador

Ranq/42

Alt Penedès

Oportunitats 

laborals

Obj 3. Un 

mercat de 

treball 

generador 

d’oportunitats 

laborals
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Tant en els cicles de grau superior d’FP com en els estudis universitaris, la 
majoria de joves estudien fora de la comarca.

En els cicles de grau mig la meitat dels residents també estudien fora de la 
comarca.

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell 
d'estudis. Ensenyaments no universitaris. Curs 2019/20 

Categoria 

Batxillerat Cicles 
formatius 
de grau 

mitjà 

Cicles 
formatius 
de grau 
superior 

Residents que estudien a dins 1.260 485 360 

No residents que estudien a dins 80 65 135 

Baix Llobregat 25 5 20 

Anoia 20 10 20 

Baix Penedès 15 40 35 

Residents que estudien a fora 130 445 610 

Barcelonès 40 170 365 

Baix Llobregat 20 145 100 

Baix Penedès 25 40 30 

Llocs d'estudi localitzats 1.340 550 495 

Alumnes residents 1.390 935 965 
 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Departament 
d’Educació. 

 

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per 
sexe. Ensenyament universitari. Curs 2018/19 

Categoria Homes Dones Total 

Residents que estudien a dins 0 0 0 

No residents que estudien a dins 0 0 0 

Residents que estudien a fora 935 1.205 2.140 

Barcelonès 555 730 1.285 

Vallès Occidental 150 225 375 

Tarragonès 45 75 115 

Garraf 70 5 80 

Llocs d'estudi localitzats (1) 0 0 0 

Alumnes residents (2) 935 1.205 2.140 
 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Idescat, a 
partir del registre de la matrícula de la Secretaria d'Universitats 
i Recerca. 
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L’oferta d’FPI en les famílies 
industrials a la comarca és 

incompleta i es complementa 
amb l’oferta de l’Anoia.

Alumnes matriculats en la FPI industrial a les comarques de l‘àmbit Penedès segons família 
professional i cicle, curs 2019/20 

Família Nom ensenyament A
lt

 

P
en

ed
ès

 

A
n

o
ia

 

B
ai

x 

P
en

ed
ès

 

G
ar

ra
f 

To
ta

l 

Electricitat i electrònica  GM - instal·lacions elèctriques i automàtiques  22  42  48  54  166   
GM - instal·lacions de telecomunicacions  38    38   
GS - automatització i robòtica industrial  48   32  56  136   
GS - manteniment electrònic  37    37  

Fabricació mecànica  GM - mecanització  43     43   
GS - programació de producció en fabricació 
mecànica  

30     30  
 

GS - disseny en fabricació mecànica 
(desenvolupament virtual de l'automòbil) 

  21   21  

Indústries alimentàries  GM - olis d'oliva i vins  34     34   
GM - forneria, pastisseria i confiteria     38  38   
GS - vitivinicultura 75     75  

Instal·lació i 
manteniment  

GM - manteniment electromecànic   42   57  99  
 

GS - mecatrònica industrial   49   16  65  

Química GM - operacions de laboratori  38    38   
GS - laboratori d'anàlisi i control de qualitat  46    46  

Tèxtil, confecció i pell GM - fabricació i ennobliment de productes 
tèxtils (generes de punt) 

 20    20  

Transport i 
manteniment de 
vehicles  

GM - electromecànica de vehicles   97  54   151  

 
GM - manteniment de material rodant 
ferroviari 

   49  49  
 

GM - manteniment d'embarcacions d'esbarjo     37  37   
GS - automoció   69  37   106  

 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Educació. 
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Pel que fa a la resta de famílies 
professionals el principal dèficit 
d’oferta comarcal es dóna en la 

família d’hoteleria i turisme, on hi ha 
una dependència important del 

Garraf.

Alumnes matriculats en la FPI a les comarques de l‘àmbit Penedès segons família professional i cicle, curs 2019/20 

Família Nom ensenyament A
lt

 

P
en

ed
ès

 

A
n

o
ia

 

B
ai

x 

P
en

ed
ès

 

G
ar

ra
f 

To
ta

l 

Activitats físiques i 
esportives  

GM - conducció d'activitats fisicoesportives en el 
medi natural  

 57  32  30  119  
 

GS - animació d'activitats físiques i esportives  2  5  8  1  16   
GS - ensenyament i animació socioesportiva  50  51  61  61  223   
GS - condicionament físic  55    55  

Administració i gestió  GM - gestió administrativa  104  94  114  161  473   
GM - gestió administrativa (àmbit jurídic)    44  45  89   
GS - administració i finances  90  47  63  72  272  

Agrària  GM - jardineria i floristeria   25   25  

Comerç i màrqueting  GM - activitats comercials  55  47  49  102  253   
GS - gestió de vendes i espais comercials    33   33   
GS - comerç internacional   46   57  103   
GS - transport i logística 39     39   
GS - màrqueting i publicitat (enològic) 21     21  

Hoteleria i turisme  GM - cuina i gastronomia     119  119   
GM - serveis en restauració     19  19   
GS - gestió d'allotjaments turístics     33  33   
GS - direcció de cuina    54  54   
GS - direcció de serveis en restauració     17  17   
GS - guia, informació i assistència turístiques  20     20  

Imatge personal  GM - perruqueria i cosmètica capil·lar    41   41  

Informàtica i 
comunicacions  

GM - sistemes microinformàtics i xarxes  142  115  114  148  519  
 

GS - administració de sistemes informàtics en 
xarxa  

   60  60  
 

GS - administració de sistemes informàtics en 
xarxa (ciberseguretat)  

  15   15  
 

GS - desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma  

52  56    108  
 

GS - desenvolupament d'aplicacions web   46  35  57  138  

Sanitat  GM - cures auxiliars d'infermeria  77  78  84  82  321   
GM - farmàcia i parafarmàcia   53   43  96   
GS - documentació i administració sanitària    15  15   
GS - higiene bucodental   55    55  

Serveis socioculturals i 
a la comunitat  

GM - atenció a persones en situació de 
dependència  

49  106  59  90  304  
 

GS - animació sociocultural i turística     19  19   
GS - educació infantil  63  109  59  62  293   
GS - integració social   57  30  67  154  

 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Educació. 
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La connexió amb transport públic de la 
comarca amb els principals nodes formatius 

és molt deficient. Només hi ha bona 
connexió amb El Vendrell i la resta de nodes 

se situen per sobre dels 40 minuts. 

Si es compara amb el temps de recorregut en 
transport privat, Igualada que només està a 
33 minuts de Vilafranca en cotxe, requereix 
de gairebé 2,5 hores en transport públic, 2h 

de diferència.

Són clau les connexions amb els municipis de 
El Vendrell, Igualada, L'Hospitalet de 

Llobregat, Martorell i Vilanova i la Geltrú.

Distància en temps des de Vilafranca del Penedès als principals nodes formatius de 
l’entorn segons tipus de transport 

Nodes ordenats de major a menor temps en transport públic. 

Nom municipi Alumnes 
matriculats 

%col Distància 
Transport 

Públic (min.) 

Distància 
Transport 

Privat (min.) 

Dif. Trans. 
Privat-públic 

Vilafranca del 
Penedès 

688 1,0 0,0 0,0 0,0 

El Vendrell 760 1,1 16,0 26,9 -10,9 

Sant Sadurní d'Anoia 328 0,5 23,5 17,8 5,7 

Vilanova i la Geltrú 1.215 1,8 42,0 23,9 18,1 

Calafell 202 0,3 46,0 27,0 19,1 

Cunit 96 0,1 52,0 25,3 26,7 

Sitges 280 0,4 69,0 24,3 44,7 

Castelldefels 261 0,4 69,0 36,4 32,6 

Gavà 967 1,4 73,0 35,8 37,2 

Viladecans 1.082 1,6 75,0 37,0 38,0 

Barcelona 49.663 74,4 76,0 49,8 26,3 

Sant Joan Despí 286 0,4 92,0 36,9 55,1 

El Prat de Llobregat 1.364 2,0 96,3 41,3 55,0 

Sant Just Desvern 230 0,3 98,2 35,2 63,0 

Sant Adrià de Besòs 482 0,7 101,0 46,6 54,4 

Esplugues de Llobregat 778 1,2 103,5 41,0 62,5 

Corbera de Llobregat 45 0,1 104,0 35,9 68,1 

Cornellà de Llobregat 2.160 3,2 104,0 36,3 67,7 

Molins de Rei 380 0,6 104,5 32,3 72,2 

Sant Boi de Llobregat 1.350 2,0 106,3 39,1 67,3 

Sant Feliu de Llobregat 271 0,4 110,0 35,9 74,1 

Sant Vicenç dels Horts 618 0,9 115,3 33,3 81,9 

Sant Esteve Sesrovires 62 0,1 127,0 28,2 98,8 

Martorell 761 1,1 130,0 25,1 104,9 

Sant Andreu de la 
Barca 

293 0,4 133,6 33,6 100,0 

Piera 100 0,1 143,0 31,7 111,4 

Olesa de Montserrat 367 0,5 143,9 30,4 113,5 

Sant Pere de Ribes 226 0,3 153,0 22,4 130,7 

Igualada 1.455 2,2 166,0 33,2 132,8 

Total 66.770 100,0    
 

Font: Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de Google Maps. 

Nota: A cada node es mostra el nombre d’alumnes matriculats com a indicador d’oferta. 
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Un dels reptes principals està en incorporar el talent femení a la indústria. 
En l’actualitat la participació de les dones en els estudis industrials se situa 

al voltant del 10% i la seva progressiva incorporació és molt lenta.

Percentatge de dones en la matriculació a la FPI en famílies industrials, cursos de 2015/16 a 
2019/20 

Sector Nom comarca 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Indústria Alt Penedès 11,1 12,2 10,3 11,0 13,9  
Anoia 10,5 10,2 13,7 15,0 13,6  
Baix Penedès 2,0 2,5 2,9 3,3 5,7  
Garraf 14,5 13,8 14,8 15,5 12,7  
Penedès 10,3 10,4 11,6 12,4 12,2 

Resta Alt Penedès 50,1 47,6 46,1 46,9 48,2  
Anoia 57,1 54,2 52,5 52,6 50,8  
Baix Penedès 51,6 53,1 51,2 50,0 52,5 

 Garraf 44,9 47,2 49,9 50,9 49,5 

 Penedès 50,8 50,3 50,2 50,4 50,2 

Total  
 

40,7 40,7 41,3 41,8 41,5 
 

Font: Elaboració Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Educació. 
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Atendre al procés de 
terciarització de l’economia 

(és on es crea més ocupació) i 
als requeriments de 

qualificació de les activitats 
més expansives, que són:

 Sanitat i atenció a les 
persones dependents

 Educació

 Turisme i activitats 
fisicoesportives

 Entreteniment i cultura

Llocs de treball a les Activitats sanitàries i de serveis 
socials per 1.000 habitants, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

Llocs de treball a l’Educació per 1.000 habitants, 2009-
2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

  

Llocs de treball a les Activitats artístiques i recreatives 
per 1.000 habitants, 2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

Llocs de treball a l’Hostaleria per 1.000 habitants, 2015-
2019 

Mitjanes anuals (2015=100) 

 
 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Nota: L’any 2019 es produeix la fusió dels Consorcis Sanitaris del Garraf i Alt Penedès. Això explica el creixement registrat, tot i que només és un 
efecte administratiu, ja que el compte de cotització s’estableix per demarcació, en aquest cas passen tots els afiliats a l’Alt Penedès.   
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Repte 4. Augmentar les oportunitats d’ocupació de joves, 
dones i població estrangera

• Aquests col·lectius presenten taxes de participació en l’ocupació 
molt baixes.

• També hi ha una baixa autocontenció. És a dir, una part 
important de la població ocupada treballa en d’altres 
comarques.

• Aquests fets manifesten un desajust en la demanda i oferta de 
qualificacions entre la població resident i el teixit productiu.
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Especialment les dones, però també els joves i la població estrangera 
presenten taxes de participació en l’ocupació molt baixes. Una realitat 

compartida amb d’altres comarques industrials.

En comparació al conjunt de comarques catalanes l’Alt Penedès presenta 
una situació força negativa.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Diferència en les taxes d’ocupació d’homes i dones (p.p.) 38 37 37 37 40 11,6 11,9 11,5 11,5 11,8

Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte els menors 

de 30 anys  (p.p.)
34 36 34 32 34 30,5 30,6 29,7 29,0 29,6

Diferència en les taxes d’ocupació 30-44 anys respecte dels majors 

de 54 anys (p.p.)
28 29 26 26 26 15,1 15,8 14,6 13,7 12,0

Diferència en les taxes d’ocupació de la població nacional respecte 

l’estrangera (p.p.)
35 36 37 36 30 25,2 23,5 21,2 20,3 19,0

Valor
Subdimensió Indicador

Ranq/42

Inclusivitat 
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Participació en l’ocupació dels diferents col·lectius poblacionals (taxes d’ocupació), 2015-2019 

 

Font: Actíva Prospect . Model ISODEL.  
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Repte 5. Revertir la pèrdua de rellevància del sector agrari, ja 
que és la base de l’economia comarcal i és clau per la gestió del 

territori i el paisatge

• 1 de cada 4 llocs de treball de la comarca se sustenta en la cadena de valor de 
l’alimentació (primari, transformació i comerç). Caldria sumar-hi restauració.

• Tot i que la comarca creix poblacionalment, el municipis agraris perden població.

• Hi ha manca de relleu generacional de l’activitat.

• Hi ha manca de professionalització de l’activitat. Hi ha poca oferta formativa adreçada al 
sector agrari tot i ser una de les comarques on es genera més ocupació (la meitat de 
comarques catalanes tenen oferta formativa d’FPI i no és el cas de l’Alt Penedès). La 
majoria de les explotacions agràries són de persones físiques (no jurídiques) i és una de 
les comarques on hi ha menys joves propietaris.
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Un dels principals actius de la comarca és el paisatge agrícola

El 41,2% de la superfície comarcal està sota la figura de protecció territorial en els planejaments 
urbanístics per l’alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic. És la 7a comarca amb un % més alt.

Sòl municipal segons qualificació. Sòl no urbanitzable (SNU), detall comarcal, 2020 

Superfície (ha.) 

Comarca Rústic (ha.) Rústic 
(%) 

Ranq. 
42 

Protecció 
territorial 

(ha.) 

Protecció 
territorial 

(%) 

Ranq. 
42 

Protecció 
Sectorial (ha.) 

Protecció 
Sectorial 

(%) 

Ranq. 
42 

Catalunya 1.156.094,9
0 

36,0  832.342,9
0 

25,9  901.808,30 28,1  

Dem. Barcelona 235.811,82 30,0  257.985,9
9 

32,8  146.866,12 18,7  

Penedès 71.066,06 36,6  62.057,16 32,0  31.867,56 16,4  

Anoia 46.212,78 53,3 7 17.263,17 19,9 28 15.480,94 17,9 28 

Alt Penedès 17.035,58 28,8 27 24.428,44 41,2 7 9.870,91 16,7 32 

Garraf 3.950,10 21,3 33 2.776,77 15,0 33 6.363,28 34,3 7 

Baix Penedès 3.867,60 13,0 37 17.588,79 59,3 2 152,43 0,5 41 
 

Font: Actíva Prospect a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya 

Nota: Rústic: Són els sòls que, sense tenir un valor específic, convé excloure’ls dels processos de transformació urbanística de conformitat amb el 
model de desenvolupament urbà que defineix el planejament urbanístic municipal. 

Protecció territorial. Són sòls caracteritzats per uns valors específics - agrícoles, forestals, ecològic paisatgístic, etc.- que el planejament urbanístic 
municipal vol protegir, com són els conjunts rurals d’interès o les proteccions ambientals dels nuclis, entre d’altres. 

Protecció sectorial. Són sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu reconegut sectorialment, com els 
espais PEIN, la xarxa Natura 2000, les zones humides i altres. 

 

Espais de la Xarxa Natura 2000 de l’Alt Penedès 

 

Font: Actíva Prospect a partir de les dades cartogràfiques de l’ICGC i el Departament de Territori.  
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Els municipis amb un pes important del sector primari perden població. 

No es dóna la dinàmica habitual de pèrdua de població dels municipis petits, sinó que independentment 
de la dimensió, els municipis més agraris perden població.

Relació entre la importància dels pes primari (locs de treball 2019) i la pèrdua de població 2019-2009 (%) 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del padró d’habitants i dades d’afiliació del SEPE, Idescat. 

Nota. La dimensió de les boles és proporcional al pes del sector primari . 

 



Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès | Febrer 2021 34

Tan sols el primari ocupa a 
gairebé a 2 mil persones a la 

comarca.

És un dels principals àmbits 
d’especialització comarcal.

El sector ha registrat una 
dinàmica regressiva degut a la 

crisi de consum de la Gran 
Recessió, tot  i que està 

recuperant els nivell d’ocupació. 
Amb un millor comportament a 
la comarca que al conjunt de la 

Demarcació i Catalunya.

Llocs de treball al sector primari per 1.000 habitants, 
2019 

Mitjana anual 

Llocs de treball al sector primari per 1.000 habitants, 
2009-2019 

Mitjanes anuals (2009=100) 

 
 

Llocs de treball al sector primari, 2009-2019 

Llocs de treball i taxes de variació interanuals (%) 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Nota: inclou el Règim Especial Agrari  
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No hi ha oferta formativa d’FPI en l’àmbit agrari en tot el Penedès i en 
l’àmbit de l’ocupacional, tot i que són àmbits de priorització del SOC per a 

l’oferta de Formació Ocupacional, en els darrers tres anys no s’ha obert cap 
curs. 

Formació Ocupacional (FOAP) Àrees formatives amb especialitats prioritzades 

Família Àrea CODI Esp Especialitat CP NCE Hores 

Agrària Horticultura AGAH0108 Horticultura i floricultura SI 2 600 

 Agricultura AGAU0108 Agricultura ecològica SI 2 490 

 
Agricultura AGAU0110 

Producció de llavors i plantes en 
viver 

SI 2 580 

 
Agricultura AGAU0111 

Maneig i manteniment de 
maquinària agrària 

SI 2 630 

 
Agricultura AGAU0112 

Producció i recol·lecció de bolets i 
tòfones 

SI 2 760 

 Agricultura AGAU0208 Gestió de la producció agrícola SI 3 820 

 
Agricultura AGAU0210 

Gestió de la producció de llavors i 
plantes en viver 

SI 3 540 

 Especialitats sense àrea definida 
(agrària) 

AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura SI 1 370 
 

Font: Actíva Prospect a partir de l’Informe sobre la cobertura de formació professional per a l’ocupació en les àrees formatives amb especialitats 
considerades prioritàries. Nota SOC: Com es pot observar en el resum anterior, no hi ha cap entitat inscrita o acreditada en algunes de les àrees 
formatives (en vermell), la qual cosa implica un dèficit en la programació de l’oferta formativa, ja que no es pot oferir cap de les especialitats 

d’aquestes àrees. 
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El sector agrícola presenta importants reptes en la 
competitivitat de les explotacions

• La dimensió mitjana de les explotacions és molt menor que al 
conjunt de Catalunya i Demarcació, així com en el context de les 
comarques penedesenques.

• Hi ha poca presència de propietaris forans (indicador d’interès per 
invertir) i de persones jurídiques en la gestió de les propietats.

• Dificultat de relleu: un 16% de la propietat és menor de 40 anys. Se 
situa la 7a comarca amb un % més baix.

• La venda de proximitat tan sols és del 10,3%.

• Tan sols és l’activitat prioritària pel 44,7% de la propietat.



David Moreno
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