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TAULA DAFO TERRITORIAL 
 ASPECTES EXTERNS ASPECTES INTERNS 

Oportunitats Fortaleses 
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- Localització dins la Regió Metropolitana de Barcelona. 
- Característiques paisatgístiques que configuren un atractiu per a les poblacions 
urbanes, tant en termes de localització de l’habitatge principal com de la freqüentació 
temporal. 
 

- 2/3 parts del municipi amb caràcter forestal. 
- Baixes ocupació i fragmentació territorial causades per infraestructures. 
- Qualitat paisatgística a partir d’una diversitat relativa d’hàbitats. 
- Urbanitzacions poc colmatades  Possibilitats de creixement sense necessitat 
d’ocupació de més sòl ara com ara no previst per a ésser urbanitzat. 
- Parc d’habitatges construït jove i en línies generals en bon estat. 
- Existència d’una xarxa de camins que fa o podria fer de suport a la xarxa viària 
actual del municipi. 
- Relativa baixa impermeabilització de les conques hidrogràfiques per part de les 
urbanitzacions. 
- Existència d’una deixalleria municipal. 
- Baix índex global pel que fa al risc d’incendi. 
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- El procés de metropolitanització com a motor de la venda de finques i parcel·les 
rústiques de forma accelerada. 
- La intensa densificació del Baix Llobregat empeny el mercat de residència de baixa 
densitat de Corbera de Llobregat. 
- Canvi de les residències secundaries a residències principals, a causa dels processos 
de metropolitanització i de les pressions sobre els mercats d’habitatge, que fan 
augmentar les demandes sobre el territori i els serveis urbans. 
- Manca d’accés directe a la xarxa de vies ràpides. 
- Dependència de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat. 
- Increment de la generació de residus a causa de les noves pautes culturals i de 
l’omnipresència de l’estil de vida suburbà. 
 

- El substrat geològic presenta problemes per a l’assentament humà, ja sigui per la 
seva estabilitat o per les activitats extractives que si desenvolupaven anteriorment. 
S’enregistren pendents molt importants. 
- 1/5 part del municipi està ocupada per la urbanització de baixa densitat. 
- Oferta de sòl sobredimensionada i comptabilització de zones de sòl urbà fora de la 
legislació. Un 56% de les zones urbanes es troben en pendents superiors al 20%. 
- Augment desmesurat de les urbanitzacions de baixa densitat. 
- Especialització en tipologia d’habitatge aïllat en parcel·les tipus de grandària 
important. El 77% de la producció residencial al període 1987-2004 va correspondre a 
l’habitatge unifamiliar. 
- Baixa oferta de lloguer: el 80% del parc d’habitatges és de propietat. 
- Baixa presència d’habitatges de superfície menor a 70m2. 
- Problemes de pavimentació, sanejament, enllumenat i xarxa de baixa tensió a les 
urbanitzacions. 
- Degradació de la cobertura vegetal. 
- Majoria de les cessions de verd en pendents superiors al 10%. 
- Rendiment hidràulic per sota de la mitjana i consum per habitant per sobre. 
- Falta de connexió de la majoria de les urbanitzacions a la xarxa de sanejament. 
- Rieres contaminades i no aptes per a la vida piscícola. 
- Zones inundables no delimitades. 
- Índex de recuperació d’escombraries molt baix i baix augment de la recollida 
selectiva. 
- Alt índex de combustionabilitat de les masses forestals. 
- Franja de protecció forestal mal gestionada i, paradoxalment, ocupada per boscos i 
matollar. 
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TAULA DAFO SÒCIO-ECONÒMICA 

 ASPECTES EXTERNS ASPECTES INTERNS 
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- Creixement del sector de serveis a les persones per l’arribada de nova població resident. 
- Demanda per al serveis d’hostaleria i de serveis a les empreses. 

- L’estructura familiar del nucli urbà és diversa, amb llars amb diferent nombre d’habitants 
la qual cosa fa que no es pugui parlar del típic centre urbà degradat amb població envellida 
i predomini de llars monoparentals. 
- Percentatge d'immigrants similar al de la comarca i província. 
- Nivell d’instrucció de la població per sobre de la mitja comarcal i provincial. 
- El sectors econòmics en creixement són els mateixos que els de la seva regió. 
- Sectors que generen major ocupació: manufacturer, construcció, comerç i reparació. 
- Taxa d’autosuficiència alta. 
- Renda per habitant per sobre de la mitjana de la província de Barcelona. 
- Força dels serveis de productes alimentaris, així com dels professionals especialitzats en 
arquitectura i decoració. 
- Existència d’important patrimoni arquitectònic i natural aprofitable a nivell econòmic. 
- Gran potencial del sector turístic. 
- Existència d’associacions econòmiques per al desenvolupament com l’ACOPA. 

Amenaces Debilitats 
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- Creixement demogràfic 10 vegades més intens que el de la província de Barcelona per 
raons bàsicament migratòries. 
- S’espera per als pròxims 15 anys un intens creixement demogràfic a causa de la nova 
població immigrada, doncs són en la majoria parelles joves que arriben per complir un 
projecte vital-familiar. Aquest creixement implica una forta pressió sobre el sistema de 
serveis públics en particular i sobre el territori en general. 
- El creixement demogràfic no només no s’atura, sinó que ha augmentant en l’últim període 
2001-2005. 
- Importants retards per embussos de trànsit generats en les vies d’accés als municipi. 

- El 55% de la població es concentra a les urbanitzacions. 
- Model de ciutat (urbanitzacions, orografia, mobilitat...) molt inadeqüat a les necessitats 
de la gent gran. 
- Algunes urbanitzacions presenten patrons d’envelliment força clars. En el futur, es poden 
generar problemes per a cobrir les necessitats d’una població envellida en un entorn urbà 
dispers. 
- Alt índex de sobreenvelliment. 
- Alt índex de dependència juvenil. 
- Algunes urbanitzacions es presenten segregades pel nivell econòmic, d’instrucció i 
nombre de persones dependents. 
- El parc residencial del nucli urbà és l’àrea amb majors deficiències en els habitatges, així 
com amb majors problemàtiques socials. 
- Previsió de creixement demogràfic per sobre de la capacitat d’absorció del planejament 
vigent i necessitat de revisar el model urbanístic definit pel PGOU existent actualment. 
- Major atur femení. 
- Buit en l’oferta de llocs de treball intermitjos.  
- Importants retards per embussos de trànsit i dèficits generals pel que fa a tot el sistema 
viari: accessibilitat interna, connectivitat entre territoris, colls d’ampolla, concentració de 
fluxos i greus problemes d’aparcament. 
- Importants àrees del municipi sense connexió a la xarxa de transport públic. 
- Model de mobilitat dominat pel vehicle privat. 
- Taxa d’autocontenció molt baixa. 
- El municipi genera més viatges per motiu de treball que els que atreu. 
- Escassa capacitat productiva i perfil especialitzat com municipi netament residencial. 
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• Existència d’una oferta amb prou projecció externa com és el 
Pessebre Vivent. 

• Proximitat relativa de públics metropolitans en funció d’una 
futura oferta cultural prou diversificada i de qualitat. 

• Possibilitat d’endegar programes conjunts de caire 
supramunicipal per a potenciar ofertes culturals complexes. 

• Potencialitat de projecció exterior i promoció municipal a 
través de l’activitat esportiva i de programes culturals o 
educatius vinculats a aquest aspecte de la vida social i cultural. 

• Xarxa associativa forta, amb entitats molt consolidades i 
actives. 

• Existència d’activitats esportives amb regularitat i vinculades a 
entitats estables. 

• Activitats culturals amb tradició i prou consolidades al 
municipi. 

• Existència de línies de desenvolupament artístic poc explotades 
al municipi. 

• Potencial per a enfortir el nucli urbà històric com a contenidor 
d’activitats i iniciatives culturals i pol d’atracció de l’oferta tant 
cultural com artística. 

• Augment progressiu de la població: existència d’una massa 
crítica que pot fer viable projectes culturals més ambiciosos. 

• Propera creació de noves places d’aparcament al nucli urbà i 
fora del mateix. 

• Qualitat del paisatge i de l’entorn natural. 
• Important patrimoni cultural, històric i natural. 
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• L’existència de la ciutat de Barcelona representa un fré de cara 
a potencial la vida cultural local doncs existeix població que 
únicament manté com a referent l’oferta cultural barcelonina.  

• Competència d’altres ofertes culturals de caire més local arreu 
del territori subcomarcal. 

• Limitada i poc eficient oferta de transport públic interurbà. 
• Poca integració de la població estacional i propietària de 

segones residències a la vida cultural del municipi. 
 

• Escasa implicació i innovació pel que fa a les propostes i 
iniciatives d’algunes entitats culturals del municipi. 

• Manca d’espais verds, espais públics i llocs d’estada amb prou 
qualitat com per afavorir la interacció social i el gaudi 
d’activitats i iniciatives culturals a l’espai urbà. 

• Dèficit d’infraestructures viàries pel que fa a l’accessibilitat, la 
connectivitat entre àrees del municipi, els llindars de congestió 
i les mancances d’aparcament. 

• Limitada i poc eficient oferta de transport públic urbà. 
• Dependència absoluta de l’automòbil per a resoldre la mobilitat 

interna de la població. 
• La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa 

dificulta la cohesió social. 
• Patrimoni natural en regressió a causa del creixement 

urbanístic en baixa densitat esdevingut en el decurs dels últims 
anys. 

• Existència d’aspectes paisatgístics i patrimonials no 
suficientment aprofitats ni desenvolupats. 
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TAULA DAFO QUALITATIVA SÒCIO-ECONÒMICA 
 

 
ASPECTES EXTERNS ASPECTES INTERNS 
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- Proximitat a Barcelona. 
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre 
Camins. 
- Immigració no comunitària: noves activitats econòmiques i vida al poble. No 
demostren ser raó de conflictes. 
 

- Grans supermercats: Nova activitat econòmica que funciona. 
- La construcció és el sector econòmic de més dinamisme. 
- Teixit de petites empreses de serveis de reparació i manteniment. 
- Les botigues de qualitat i els serveis especialitzats són aquells que 
funcionen millor (p.e. pastisseria, menjars preparats). 
- Pessebre  proporciona a l’exterior projecció i una bona imatge del poble. 
- Les característiques del municipi han afavorit la concentració de residències 
de  tercera edat.  
- Esforç per reorientar el comerç local: Acopa. 
- Existència d'associacions de suport a les dones: Atenea. 
- Tradició d'associacionisme i pertinença a entitats. 
- Estil de vida atractiu: vida vilatana i ambient de poble. 
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- Infraestructures d’accés deficitàries: Variant de la Palma. 
- Proximitat a Barcelona: els habitants fan vida a Barcelona i en conseqüència 
en surt perjudicat el comerç de Corbera. 
- Aïllament social derivat de la fragmentació del territori i l'hàbitat residencial. 
- Immigració no comunitària: existència de problemes d’adaptació i 
acceptació. 
- Sanitat: Gran demanda per part de col·lectius immigrats. 
- Immigració residencial procedent de Barcelona: Dualització de la societat de 
Corbera, diferenciació entre els habitants de Corbera “de tota la vida” i els 
nouvinguts.  
- Existència de “Freeraiders”: Part de la població de les urbanitzacions fa ús 
d’aquestes i del nucli urbà, però en canvi no està empadronada i no paga els 
impostos.  
- Manca de capacitat per aprofitar econòmicament el creixement demogràfic 
derivat de la immigració. 
- Diferències socials importants entre algunes urbanitzacions. 

- Perfil molt clar de “ciutat dormitori”. 
- Excessiu creixement demogràfic no acompanyat d’un creixement en la 
oferta de serveis de qualitat. 
- Teixit econòmic feble sobretot pel que fa a la Indústria i els serveis) : Manca 
de cultura empresarial i emprenadora. 
- El petit comerç del centre es presenta poc orientat a les necessitats actuals, 
poc dinàmic, poc diversificat i massa car. 
- Grans supermercats: Comporten una competència pel petit comerç. 
- Dependència econòmica de l’exterior i, específicament, del sector de la 
construcció. 
- Manca de vida urbana al poble. 
- Tarannà de desconfiança per part d’alguns sectors de la població autòctona 
vers els nous grups de població arribats al municipi.  
- Administració local en general ben considerada, però vista com a poc 
proactiva, emprenedora i atenta als problemes i percepcions de la població. 
- Manca de Relleu generacional pel que fa a la vida associativa. 
- Urbanitzacions: Els costos de manteniment i les conseqüències de la manca 
de serveis suficientment diversificats no són assumibles per les pròpies 
urbanitzacions. 
- Ensenyament: existència d'una oferta important, però amb tendència a la 
saturació a causa del fort creixement demogràfic enregistrat. 
- Percepció en alguns sectors de ciutadans d’inseguretat. 
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TAULA DAFO QUALITATIVA TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA 
 

 
ASPECTES EXTERNS ASPECTES INTERNS 
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- Paisatge i Qualitat de l’entorn natural. 
- Creixent sensibilització pel model territorial del municipi. 
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre 
Camins. 
 

- Imatge de poble en un entorn metropolità amb totes les oportunitats 
que aquesta imatge pot oferir. 
- Existència d'aspectes paisatgístics i patrimonials no suficientment 
desenvolupats fins al moment: masies, patrimoni natural i arquitectònic, 
camins de natura, espais per al gaudi i la contemplació del paisatge a 
diferents àrees del municipi, tant dins del nucli urbà com entre les 
urbanitzacions. 
- Nucli urbà amb condicions de densitat urbana suficients. 
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- Patrimoni natural en regressió a causa del creixement urbanístic en 
baixa densitat.  
- Dificultat creixent per a acomplir la il·lusió d’una vida de tipus neorural 
on la tranquilitat i la qualitat de l'hàbitat no massa antropitzat era un 
valor atractiu. 
- Dèficit d’infraestructures d’accés. 
- Limitada oferta de transport públic interurbà. 
- Dependència del cotxe. 

- Límits forestals difusos i poc definits. 
- Manca d’espais verds al centre del poble. 
- Creixement urbanístic en general desordenat. 
- Projecte Corbera 2000: S’ha perdut l’oportunitat de densificar i 
estructurar la trama urbana del nucli urbà. 
- Orografia: La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa 
dificulta la cohesió social. 
- Limitada oferta de transport públic urbà. 
- Limitada oferta d’aparcament i mala gestió dels espais d'aparcament 
existents. 
- Manca d’un projecte territorial i municipal de futur clar i definit. 
- Administració local en general ben considerada, però encara amb 
problemes per a trobar eines d’actuació adequades al context del 
municipi. 
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