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0 INTRODUCCIÓ 

0.1 ANTECEDENTS, MARC LEGAL I NATURALESA DEL PLH 

0.1.1 Antecedents 

El present Pla Local d’Habitatge  (PLH) es  formula per  l’ajuntament de Tarragona, mitjançant el Servei 
Municipal  d’Habitatge  i  Actuacions  Urbanes  SA,  en  aplicació  de  l’acord  adoptat  en  sessió  ordinària 
celebrada  el  27  de  juliol  de  2011,  en  el  que,  després  del  corresponent  procés  de  licitació,  es  resol 
adjudicar a l’empresa JORNET‐LLOP‐PASTOR SLP, la redacció del Pla Local d’Habitatge de Tarragona. 

Previ aquest acord en data19 de maig de 2011, es dicta Decret d’Alcaldia, mitjançant el qual es  fa un 
encàrrec  de  gestió  per  a  desenvolupar  el  Pla  Local  d’Habitatge  al  Servei Municipal  de  l’Habitatge 
(SMAHUSA), el qual accepta en la seva sessió de Consell de data 16 de juny de 2011. Per aquest motiu, 
l’Oficina  de  Projectes  de  l’Ajuntament  de  Tarragona  que  havia  iniciat  el  procés  per  encarregar  el 
Projecte del Pla va traslladar a SMAHUSA l’expedient. 

L’Ajuntament  de  Tarragona,  a  través  del  Servei Municipal  de  l’Habitatge  i  de  l’àrea  de  Participació 
Ciutadana,  han  impulsat  un  procés  participatiu  per  tal  de  recollir  les  principals  problemàtiques  i 
mancances de la ciutat en matèria d’habitatge que ha format part del procés d’elaboració d’aquest Pla 
local d’habitatge. 

Aquest procés va tenir  la seva primera sessió participativa en data 15 de desembre de 2011  i ha estat 
adreçat  a  associacions,  col∙lectius  específics,  ciutadania  no  organitzada  i  experts  en  la  temàtica,  en 
definitiva, a totes aquelles persones vinculades a la ciutat. La darrera sessió de participació va tenir lloc 
el  passat  13  de  novembre  de  2012,  en  la  que  es  van  presentar  les  estratègies  i  línies  d’actuació 
proposades com a retorn de les aportacions realitzades durant el procés de participació. 

0.1.2. Marc legal 

El  Pla  Local  d’Habitatge  es  redacta  dins  del marc  del  desenvolupament  de  les  competències  que  la 
Constitució, l’Estatut de Catalunya i la legislació de règim local atorguen als ajuntaments per a dissenyar 
i desenvolupar polítiques i actuacions en matèria d’habitatge; i de la definició d’aquest instrument que 
es  conté  en  la  Llei  18/2007  de  28  de  desembre  del  Dret  a  l’Habitatge  de  Catalunya,  parcialment 
modificada per la Llei 9/2011 del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOGC 6035 del 
30  de  desembre  del  2011)  i,  de  manera  complementària,  en  la  llei  3/2012,  del  22  de  febrer,  de 
modificació  del  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010  i  el  Decret 
305/2006 de 18 de juliol per el que s’aprova el seu Reglament. 

En  efecte,  l’article  84 de  l’Estatut de Catalunya  estableix que  els  governs  locals  tenen  competències 
pròpies  sobre  la  planificació,  la  programació  i  la  gestió  de  l’habitatge  públic  i  la  participació  en  la 
planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial. 

Pel que fa a la Llei del Dret a l’Habitatge, modificada per la Llei 9/2011, en el seu article 11 (no modificat) 
inclou als Plans Locals d’Habitatge entre els instruments de planificació i programació d’habitatge; i en el 
seu  article  14,  en  que  l’article  152  de  la  Llei  9/2011 modifica  l’apartat  11,  i  deroga  l’apartat  72,  els 

                                                           
1  El  PLH  deixa  de  ser  obligat  per  a  poder  concertar  polítiques  d’habitatge  amb  la  Generalitat;  amb  aquest 
instrument passen a tenir caràcter preferent. 

2 Derogació de l’article sobre la possibilitat d’inclusió en els PLH la declaració d’estar inclosos en àrees de demanda 
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defineix  com  els  instruments  que  determinen  les  propostes  i  compromisos  municipals  en  política 
d’habitatge i constitueixen la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració 
de la Generalitat. 

També  el  Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme,  en  l’article  69.4,  equipara  el  Pla  Local  d’Habitatge  a  la 
Memòria Social dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, sempre que continguin tots els aspectes 
relacionats en l’esmentat article. 

0.1.3. Naturalesa 

El Pla local d’habitatge és un document tècnic de caràcter estratègic que té com a finalitat, d’una banda 
definir les polítiques locals d’habitatge i de l’altra, possibilitar la concertació d’aquestes polítiques amb 
la Generalitat de Catalunya. 

El contingut del document del PLH inclou tres objectius: 

1_  Analitzar  i  diagnosticar  la  problemàtica  municipal  en  matèria  d’habitatge:  condicions  del  parc 
d’habitatges, dificultats d’accés  a  l’habitatge, demanda  i dèficits  actuals  i  futurs  a  curt  i mig  termini, 
necessitats  de  rehabilitació,  etc.  i  avaluar  les  possibilitats  que  ofereix  el  planejament  urbanístic,  el 
patrimoni municipal de sòl  i habitatge  i els recursos materials  i organitzatius de  l’ajuntament per a fer 
front a aquestes necessitats. 

2_  Establir  objectius  i  estratègies municipals  en matèria  d’habitatge,  tenint  en  compte  la  diagnosi 
anterior  i  les  determinacions  generals  de  la  legislació  i  normativa  catalana  i  estatal  en  matèria 
d’urbanisme i habitatge. 

3_Definir  i programar  les actuacions de  l’ajuntament relatives a  l’habitatge en un període de sis anys. 
Descripció detallada de les actuacions amb la seva avaluació econòmica, la identificació de l’agent gestor 
i de  les  fonts de  finançament,  la seva programació  temporal,  les modalitats  i  instruments de gestió a 
implementar i finalment, la definició dels resultats perseguits i dels indicadors que permetran avaluar el 
grau d’assoliment d’aquests resultats. 

0.2 PROCÉS DE REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLH 

Redacció, seguiment i tramitació 

El PLH és un document que permet analitzar la situació del municipi en matèria d’habitatge i determinar 
els escenaris possibles d’evolució així com  la proposició d’actuacions a desenvolupar en els propers sis 
anys. 

Un  dels  principals  propòsits  d’aquest  document  és  determinar  les  necessitats  d’habitatges  social  al 
municipi de manera detallada per a cada secció de població, per tal de preveure i orientar les actuacions 
que cal emprendre en matèria d’habitatge per als propers anys. 

El procés de redacció d’aquest Pla  local d’habitatge s’ha realitzat sota  l’encàrrec  i  la coordinació de  la 
societat municipal de l’habitatge SMHAUSA.  

Per  la  complexitat  de  la  informació  que  requereix  un  document  com  un  PLH,  s’ha  comptat  amb  la 
col∙laboració  de  diferents  organismes  i  serveis  del  propi  Ajuntament  i  evidentment,  de  la mateixa 
SMHAUSA. Així mateix per coincidència temporal de la redacció d’aquest PLH amb l’elaboració del Text 
Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal del municipi de Tarragona, s’ha pogut comptar amb  la 
col∙laboració activa de l’equip redactor de la Memòria social del POUM, Mur&Clusa Associats SL. 

El seguiment durant el procés d’elaboració i redacció del present document, s’ha realitzat a les oficines 

                                                                                                                                                                          
forta i acreditada delimitades en el Pla territorial sectorial d’habitatge. 
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de  SMHAUSA mitjançant  un  seguit  de  reunions  de  treball  planificades  en  funció  de  cada  etapa  de 
redacció i dels processos de participació ciutadana.  

Totes les reunions de seguiment han estat presidides pel gerent de la societat municipal de l’habitatge 
Jordi Dies Monclús, altres membres de  la mateixa societat,  i  l’equip redactor del PLH amb el Sebastià 
Jornet  com  a  màxim  responsable  de  l’equip  format  per  JORNET‐LLOP‐PASTOR  arquitectes, Mònica 
Beguer, arquitecte  (de  l’equip de  Jornet‐Llop‐Pastor),  Loles Herrero, arquitecte, Montserrat Mercadé, 
geògrafa, Jesús de la Varga, economista i Pere Picorelli, politòleg. 

El procés de redacció s’ha realitzat d’acord amb el calendari previst inicialment i va finalitzar al mes de 
setembre de 2012.  

Un cop finalitzat el procés de redacció, s’inicia la tramitació del present document que s’haurà d’ajustar 
a  l’establert per  la  legislació de  règim  local  estableix  respecte  al  règim de  funcionament  i d'adopció 
d'acords.  Un  cop  esgotats  els  períodes  d’exposició  pública  i mecanismes  de  participació  ciutadana, 
l’aprovació del document correspon al Ple de l’Ajuntament. 

Tal  i  com  determina  l'apartat  14.11  sobre  la  necessitat  de  comunicació  de  l'acord  d'aprovació  al 
departament corresponent, Per a concertar polítiques d'habitatge amb el Govern,  l'ajuntament ha de 
comunicar  l'acord  d'aprovació  del  pla  local  d'habitatge  al  departament  competent  en  matèria 
d'habitatge i li n'ha de trametre un exemplar. El dit departament pot requerir a l'ajuntament, de manera 
motivada, que  ampliï  la documentació  aportada o que modifiqui  el pla  atenent  el  compliment de  la 
legalitat, les disponibilitats pressupostàries i la protecció d'interessos supralocals. 

Participació ciutadana 

El  procés  de  participació  ciutadana  del  present  Pla  local  d’habitatge,  ha  estat  un  procés  molt 
participatiu,  dissenyat  i  dirigit  per  l’empresa  CERES  i  coordinat  des  de  la mateixa  societat municipal 
SMHAUSA. 

El pla de participació es va dissenyar en  tres  fases. En  les dues primeres  fases, es van  fer dos  tallers 
separats  per  una  banda  ciutadania  i  entitats  i  en  l’altre  tècnics  i  experts.  Aquestes  dues  fases  van 
correspondre amb les fases de redacció del propi PLH de manera que en la primera fase (2 tallers) es va 
presentar el contingut de l’anàlisi i diagnosi del document, en la segona fase (2 tallers) es va presentar el 
contingut  de  les  conclusions  de  la  diagnosi  i  les  línies  estratègiques,  i  finalment  en  la  darrera  fase, 
aquesta  amb  un  únic  taller  conjunt  amb  ciutadania  i  tècnics  i  experts,  es  va  fer  el  retorn  i  es  van 
presentar les línies d’actuació del PLH. 

El calendari dels tallers i la afluència de persones, ha estat la següent: 

‐ 1er taller ciutadania: 15 de desembre de 2011 a les 20 hores  / assistència: 18 persones 

‐ 1er taller tècnics: 21 de febrer de 2012 a les 12 hores / assistència: 25 persones 

‐ 2on taller ciutadania: 20 juny de 2012 a les 19 hores  / assistència: 14 persones 

‐ 2on taller tècnics: 20 juny de 2012 a les 12:30 hores  / assistència: 20 persones 

‐ Sessió retorn: 13 de novembre de 2012 a les 19 hores / assistència: 24 persones 

 

L’estructura  de  cada  taller  es  va  organitzar  en  una  primera  part  de  presentació  per  part  de  CERES, 
l’empresa que dur  a  terme el procés de participació,  exposant  inicialment  cóm  estava  estructurat  el 
procés  i  en  quina  fase  ens  trobàvem,  una  segona  part  de  presentació  dels  treballs  realitzats  fins  al 
moment per part de JORNET‐LLOP‐PASTOR arquitectes i Montserrat Mercadé, geògrafa part de l’equip 
redactor del pla,  i finalment  la darrer part es va destinar al propi taller participatiu, formant grups per 
temes o quan es va considerar més convenient en taula rodona d’intervencions i propostes.  

Tota la informació de les presentacions digitals que es van utilitzar en els tallers s’ha anat penjat al web 
de SMAHUSA www.tarracohabitatge.cat 

Totes  les  intervencions  han  estat  recollides  per  CERES  i  formen  part  del  document  del  Procés 
participatiu del PLH que es recull en l’Annex del present document. 

Així  mateix,  les  propostes  presentades  per  la  ciutadania  i  tècnics  i  experts,  han  estat  recollides  i 
incorporades en les estratègies i línies d’actuació del present Pla local d’habitatge. 
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0.3 SÍNTESI DEL PLA LOCAL D’HABITATGE 

0.3.1 Síntesi de la Diagnosi 

Radiografia del parc d’habitatges actual 

_Població del municipi de Tarragona a 2011. 134.085 habitants 

_Nombre total d’habitatges estimats a 2011: 74.662 habitatges, 54.127 habitatges principals, el 72% del 
total. 

_Oferta actual d’habitatges en lloguer: 

‐ Amb dades de 2001, el règim de tinença dels habitatges de primera residència estaria de  l’ordre 
d’un 82% de propietat i tan sols un 14% de lloguer.  

Si  actualment  es  calcula  que  hi  ha  aproximadament  uns  54.127  habitatges  principals  a  l’any  2011, 
aplicant  els  percentatges  de  règim  de  tinença,  estaríem  parlant  d’uns  7.600  habitatges  en  règim  de 
lloguer. 

Segons dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades 
a l’INCASOL: 

‐ A  la  demarcació  de  Tarragona,  hi  ha  12.791  contractes  de  lloguer.  En  l’àmbit  del  Camp  de 
Tarragona,  la  xifra  és  de  11.106  i  si  parlem  de  la  comarca  del  Tarragonès  el  nombre  de 
contractes de lloguer és de 5.550 (amb fiança de lloguer depositada a l’INCASOL). 

‐ L’evolució  del  lloguer  a  la  comarca  de  Tarragona,  ha  tingut  una  tendència molt  considerable  a 
l’alça: 2.332 contractes de lloguer a l’any 2008, 4.260 a l’any 2009, 5.144 a l’any 2010 i 5.550 al 
2012. Per tant s’ha doblat el nombre de contractes de lloguer en els darrers quatre anys. 

La tendència a optar pel lloguer front a la compra de l’habitatge, va a l’alça tot i que Catalunya i Espanya 
estan encara molt per sota respecte la mitja europea: 

‐ A Catalunya (dades de 2006) tan sol un 12,5% de la població opta pel lloguer 

‐ A nivell estatal, el 17 % dels espanyols viuen de lloguer 

‐ La mitjana de lloguer a Europa es situa al voltant del 30% 

_Mitjana de preus de l’habitatge de lloguer 

Segons dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades 
a l’INCASOL: 

‐ El  preu mitjà  de  lloguer  contractual  (calculat  al  IV  trimestre)  a  la  comarca  de  Tarragona  és  de 
484,16€. 

‐ L’evolució en els darrers anys ha estat a la baixa de la següent manera: al 2008 la mitja estava en 
542,52€, 506,01€ al 2009, 502,81€ al 2010  i  la baixa més significativa s’ha produït en aquest 
darrer període fins a 484,16 € de mitja al 2011. Segons aquestes dades, els preus de  lloguers 
haurien baixat un 11% en els darrers quatre anys. 

Segons els preus d’oferta dels Agents de la Propietat Immobiliària: 

‐ Segons  les entrevistes realitzades als API  i  la Cambra de  la propietat, el preu de  lloguer ha baixat 
entre un 10 i un 15% en els dos darrers anys a Tarragona. 

‐ La mitjana del preu de lloguer dels pisos a la ciutat de Tarragona estava en 616€, amb la baixa dels 
darrers anys, actualment ens situaríem al voltant dels 530€. 

Segons estudi de mercat de les ofertes de lloguer dels principals portals immobiliaris a internet: 

‐ A Tarragona província, el preu mitjà de lloguer està al voltant dels 6€/m² 

‐ Amb aquesta referència parlaríem de 420€ per a un pis d’uns 70m², 480€ en cas de 80m², 540€ per 
a 90m²... 
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_Relació de preus entre els habitatges de protecció amb les diferents modalitats i el lliure mercat 

El diferencial entre el preu del concertat  i el del  lliure mercat és pràcticament  inexistent,  i  força baix 
respecte el règim general. 

Per  tant, el pes que pot  arribar  a  tenir en  les previsions d’aquest Pla  Local d’Habitatge pel que  fa  a 
l’obtenció d’habitatge de protecció de preu concertat no és significatiu. 

 

 

Ingressos familiars màxims per accedir a un habitatge de protecció oficial: 

(per unitat familiar de 3 membres) 

IRSC (indicador de renda de suficiència) al 2012: 7.967'73 € 

 

Cal apuntar que actualment, amb l’escenari de crisi profunda del país, l’augment de l’atur i la pèrdua de 
capacitat  econòmica  de moltes  famílies,  el  perfil  de  les  famílies  que  requereixen  poder  optar  a  un 
habitatge de protecció oficial, ha canviat considerablement.  

Així, cal fer  la reflexió que una família composada per una parella amb un sou al voltant de mil euros 
cadascú  i amb un  fill al seu càrrec, podria no entrar a  la borsa per optar a un habitatge de protecció 
oficial en règim especial, i en canvi, quan parlem del règim general, els preus es troben pràcticament al 
mateix nivell que el lliure mercat.  

Per tant, es detecta un cert desajust entre la situació real actual amb les necessitats que això comporta i 
el preus màxims fixats per a l’habitatge de protecció i les rendes màximes per accedir‐hi, sempre i quan 
s’apliqui el mòdul màxim. 

€/m²  útil  €/m²  construït 

Relació  amb  2ª  

ma 

Relació  amb 

obra nova 

Relació  amb 

Secretaria 

Habitatge amb protecció oficial 

de règim ESPECIAL 
1.705,50  1.262,07  0,621  0,804  0,586 

Habitatge amb protecció oficial 

de règim GENERAL 
1.940,48  1.435,96  0,706  0,915  0,666 

Habitatge amb protecció oficial 

de règim CONCERTAT 
2.728,80  2.019,31  0,993  1,286  0,937 

Habitatge  de  lliure  mercat  de 

2ª mà (1T 2012, fins 90m²) 
2.747,67  2.033,28  1,000  1,295  0,944 

Habitatge de lliure mercat obra 

nova (1T 2012, fins 90m²) 
2.121,88  1.570,19  0,772  1,000  0,729 

Habitatge  de  lliure  mercat 

(Secretaria Habitatge, 2011) 
2.911,80  2.154,73  1,060  1,372  1,000 

Ingressos familiars màxims  3 membres 

Habitatge amb protecció oficial de 

règim ESPECIAL  2,33 vegades  IRSC  26.720,94  €/any 

Habitatge amb protecció oficial de 

règim GENERAL  5,14 vegades  IRSC  58.786,07  €/any 

Habitatge amb protecció oficial de 

règim CONCERTAT  6,08 vegades  IRSC  69.474,45  €/any 
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Habitatges vacants actualment 

Segons  les  dades  estadístiques  de  l’INE,  l’any  2001  hi  havia  un  cop  extretes  les  corresponents  a  La 
Canonja, 9.900 habitatges vacants, un 17,3% del parc total. 

No hi ha dades exactes  actualitzades del  total d’habitatges  vacants  al municipi, però podem  fer una 
estimació aproximada, un cop analitzades les diverses fonts: 

‐ Segons  les  consideracions  dels  Agents  de  la  Propietat  Immobiliària  i  Cambra  de  la  Propietat, 
aproximadament el 15% del parc total = 11.199 habitatges buits 

‐ Segons  les  dades  de  consums  d’aigua  de  l’empresa municipal  de  Tarragona,  rondaria  el  40%  = 
30.077 habitatges buits (és una dada molt poc fiable per manca de dades per a la comprovació i 
filtratge de situacions diferents a la de l’habitatge vacant). 

Analitzant  la  evolució  dels  habitatges  construïts  respecte  el  creixement  de  població  durant  període 
2001‐2011, tenim: 

‐ En aquest període s’han construït 17.318 habitatges (dades extretes de l’explotació de les llicències 
d’obra major). 

‐ S’ha produït un increment de la població al municipi de Tarragona de 25.031 habitants, que traduït 
a nombre de  llars  i calculant una ocupació mitja de 2,8 membres/llar, s’estimen de  l’ordre de 
8.940 llars o el que és el mateix, habitatges principals. 

‐ La diferència entre  les xifres d’habitatges construïts  i el nombre de  llars, ens dona una referència 
del  possibles  habitatges  que  s’han  produït  en  aquest  període  i  que  no  estan  destinats  a 
habitatge principal, per  tant  són habitatges  secundaris o estan desocupats. Si projectem per 
sistema gravitatori els percentatges generals de  l’estadística de 2001 entre habitatges buits  i 
secundaris  i/o altres,  tindríem que aproximadament el 60% dels habitatges no principals són 
susceptibles  a  trobar‐se  desocupats.  Això  significa  que  possiblement,  al  voltant  d’uns  5.000 
habitatges han pogut quedar buits en el període 2001‐2011. 

‐ Sumant els habitatges buits que s’haurien pogut produir en aquests deu anys, als ja comptabilitzats 
al 2001 segons  l’institut nacional d’estadística, a dia d’avui estaríem al voltant  (possiblement 
superant) els 15.000 habitatges buits. La qual cosa suposa un 20% del parc total d’habitatges 
actual. 

Amb aquestes referències  i tenint en compte que a  l’any 2001 el percentatge rondava el 17,3%  i amb 
tendència a l’alça, podem afirmar que molt possiblement el percentatge d’habitatges buits actualment 
es troba entre una forquilla del 20 i el 24 % del parc total d’habitatges, el que quantitativament significa 
entre 15.000 i 18.000 habitatges. 

Estat del parc d’habitatges vacants 

Segons informació publicada per l’Associació de Promotors i Constructors (APCE): 

‐ A Catalunya hi ha 11 habitatges nous buits per cada 1.000 habitants 

‐ A la demarcació de Tarragona, 23 habitatges nous buits per cada 1.000 habitants, amb un total de 
18.389 habitatges nous que no s’han ocupat, sent aquesta, la demarcació amb més pisos nous 
buits per habitants de tot Catalunya. 

Projectant aquestes dades pel sistema gravitatori al municipi de Tarragona: 

‐ Voldria dir que a Tarragona hi ha 3.400 pisos de nova construcció per llogar o vendre, que no han 
estat absorbits pel mercat  i han quedat vacants. Això significaria que al voltant d’un 20% del 
total dels habitatges buits actuals, són de nova construcció. 

Estat de conservació i antiguitat de l’edificació 

De  les  dades  estadístiques  del  2001  en  referència  a  l’estat  de  conservació  i  l’antiguitat  del  parc 
d’habitatges que s’han presentat al capítol de la diagnosi, en podem resumir el següent: 

Estat de conservació del parc d’habitatges 

‐ L’estat és majoritàriament bo,  tot  i que prop d’un 12% del parc es  troba en estat deficient, amb 
necessitat de rehabilitació. Projectant les dades de 2001 al parc d’habitatges actual, tenim que 
gairebé 9.000 habitatges es troben amb la necessitat de fer obres de rehabilitació bàsiques. 
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‐ Segons dades 2001, quasi el 5% del parc es troba en estat ruïnós o dolent i segons informació dels 
administradors de  finques, API  i Cambra de Comerç, hi ha entre un 5%  i un 7% d’habitatge 
obsolet. 

Projeccions de població i llars i estimació de la demanda d’habitatge social 

Previsió de població i llars, escenari PLH 2018  

Població estimada per al 2018 

‐ Escenari baix 141.400 habitants (creixement absolut de 3% i anual de 0,47%) 

‐ Escenari mig 145.800 habitants (creixement absolut de 6% i anual de 0,92%) 

‐ Escenari alt 149.500 habitants (creixement absolut de 8% i anual de 1,33 %) 

Llars estimades per al 2018  

‐ Escenari mig de població i baix de llars 57.407 llars 

‐ Escenari mig de població i alt de llars 59.274 llars 

Estimació de la demanda d’habitatge social per al 2018 

Total de necessitats d’habitatge social, 22,3% de les llars, 12.817 habitatges socials 

‐ Accés del jovent al primer habitatge 2,3% de les llars, 1.321 habitatges 

‐ Llars amb nivell d’ingrés exclòs del mercat, 11,9% de les llars, 6.848 habitatges 

‐ Persones grans, 2,1% de les llars, 1.203 habitatges 

‐ Població en situació o risc d’exclusió social, 6% de les llars, 3.444 habitatges 

Previsió de programació de sòl i construcció d’habitatge de protecció oficial i habitatge dotacional en el 
sexenni 2013-2018 segons la memòria social del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Tarragona, de 
setembre de 2012 

Primer sexenni del POUM (2013‐2018):  

‐ Es preveu la programació de sòl suficient per a cobrir una tercera part del total de les previsions del 
POUM en quant a habitatges de protecció oficial i habitatges dotacionals. 

‐ Es  preveu  la  construcció  de  2.220  habitatges  de  protecció  oficial  (el  22%  del  total  d’habitatges 
protegits  previstos  en  la  durada  del  POUM)  i  150  habitatges  dotacionals,  (el  22%  del  total 
d’habitatges dotacionals previstos en el POUM). 

‐ Cal apuntar però que aquesta mateixa memòria social fa esment de la incertesa provocada per la 
situació socioeconòmica actual, amb el que  les previsions per aquest primer sexenni s’han de 
prendre com orientatives i caldrà adequar‐les als ritmes de la demanda del mercat. 

‐ És en aquest sentit, que com veurem, les dades del POUM tan sols posen de manifest la viabilitat 
de  les  previsions  d’aquest  Pla  local  d’habitatge,  en  cap  cas  són  garantia  de  la  construcció 
d’aquests habitatges en el termini 2013‐2018. 

0.3.1 Síntesi dels objectius i estratègies 

Sent aquest, molt possiblement, el primer Pla  local de  l’habitatge que es tramita a Catalunya en plena 
època de  crisi  socioeconòmica,  s’ha  fet un  exercici de  realisme  en  les  actuacions  i  els objectius que 
poden arribar a assolir en els propers sis anys. Així, un cop analitzades quines són  les necessitats reals 
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estimades per a aquest període, es plantegen dos escenaris, l’escenari ideal i el de crisi o actual.  

En el primer escenari, es planteja que per tal d’assolir el 100% de les necessitats d’habitatge social per al 
2018, caldrà dinamitzar altres modalitats per a l’obtenció d’habitatge social com la mediació per part de 
l’Administració  i/o  altres  agents,  a més  de  l’obtenció  d’habitatge  de  protecció  oficial  tant  en  règim 
general i/o especial com el de preu concertat. Tot i que d’aquest darrer, per la quasi irrisòria diferència 
de preu amb el lliure, es plateja un percentatge força baix. 

Aquest  però,  com  dèiem,  és  un  escenari  ideal.  Creiem  sincerament  que  davant  l’actual  situació 
socioeconòmica  i amb  les previsions a curt  i mig  termini, aquest és un escenari molt poc realista. Per 
això es presenta un  segon escenari,  l’escenari de crisi o en definitiva,  l’escenari actual. En aquest, es 
planteja  una  forquilla  de mínims  a  superar  i màxims  en  els  sentit  que  no  es  creu  factible  la  seva 
superació. 

En  l’escenari actual, s’accepta que molt provablement no s’arribarà a cobrir el 100% de  les necessitats 
d’habitatge social en el període de vigència del Pla local d’habitatge. Caldrà per tant en els propers anys 
i en els posteriors al PLH, fer un seguiment de tant de les necessitats com del nivell de cobertura que es 
va assolint i afegir noves mesures en quant la situació socioeconòmica ho permeti. 

En  la  forquilla de mínims d’aquest escenari, es preveu que es pugui superar  la cobertura de quasi un 
30% de  les necessitats, mentre en es creu que no es podrà superar  la forquilla de màxims de poc més 
del 50%. Tant en un cas com en l’altre, el que queda clar és que cal dirigir els esforços en la mobilització 
d’habitatges buits que mediats per l’administració i/o altres agents privats, es podran posar al mercat a 
preus assequibles, cobrint una part  important de  la demanda d’habitatge social. No es confia gaire en 
canvi,  tenint  en  compte  l’evolució  del  mercat  immobiliari,  en  la  possibilitat  d’obtenir  una  borsa 
important de nous habitatges de protecció oficial. 

Per  tal  d’assolir  aquests  objectius  i  superar‐los  en  la  mesura  del  possible,  s’estableixen  11  línies 
d’actuació,  agrupades  en  quatre  estratègies  bàsiques:  el  coneixement,  comunicació,  gestió  i 
col∙laboració i finalment i en menor mesura, l’execució d’habitatge protegit. 

Estratègia A: coneixement 

Línies d’actuació: 

A1_Promoure un estudi acurat del parc d’habitatges vacant 

Estratègia B: comunicació 

Línies d’actuació: 

B1_Pla de comunicació i difusió  

Estratègia C: gestió i col∙laboració 

Línies d’actuació: 

C1_Redacció d’una Ordenança municipal  

C2_Augmentar la borsa de pisos mediats per l’oficina local d’habitatge de l’ajuntament 

C3_Mantenir una col∙laboració activa amb els Serveis Socials  

C4_Establir mecanismes de col∙laboració eficients dins l’administració pública 

C5_Establir línies de col∙laboració públic‐privades 

C6_Pla de dinamització i mediació entre els col∙lectius organitzats  

C7_Impulsar operacions de reforma i regeneració urbana 

Estratègia D: producció d’habitatge protegit 
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Línies d’actuació: 

D1_Producció de noves promocions d’habitatge assequible 

D2_Possible creació d’allotjament col∙lectiu o comunitari temporal 

0.4. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA 

La  llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció d’activitat econòmica, en el seu article 164, modifica 
l’article 73 Objectiu de  solidaritat urbana  (OSU). En aquesta  s’estableix que els municipis  inclosos en 
àrees declarades pel Pla  territorial  sectorial d’habitatge  (PTSH) com a àmbits de demanda  residencial 
forta  i acreditada han de disposar en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a 
polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existents. El creixement del nombre 
d’aquests  habitatges  obtingut  en  cada  quinquenni mitjançant  la  nova  construcció,  la  rehabilitació  o 
l’adquisició, no podrà ser inferior al 25 % del nombre d’habitatges que manquin per a arribar a l’objectiu 
final del 15 % del total d’habitatges principals. 

En defecte del Reglament que haurà de concretar els conceptes d’habitatge destinat a polítiques socials 
i  els mètodes  de  càlcul  d’aquest  objectiu,  en  la  guia metodològica  per  a  la  redacció  de  plans  locals 
d’habitatge s’estableixen uns criteris provisionals per a quantificar l’objectiu per a un PLH. Els càlculs de 
l’OSU per al municipi de Tarragona s’ha fet seguint aquests criteris. A partir de  la seva enumeració en 
l’article  74  de  la  LDH  i  definició  d’alguns  d’ells  en  l’article  3,  es  consideraran  habitatges  destinats  a 
polítiques socials els següents: 

‐ Habitatges amb protecció oficial (preu concertat, règim general, règim especial, lloguer protegit o 
altres formes de cessió d’ús): Habitatges de nova construcció que compleixin els requisits que 
estableixi la llei i que siguin així qualificats per la DGH. 

‐ Habitatges de titularitat pública: Habitatges propietat d’administracions o empreses públiques no 
qualificats com a HPO. 

‐ Habitatges  dotacionals  públics:  Habitatges  destinats  a  satisfer  les  necessitats  temporals  de 
persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència residencial. 

‐ Habitatges d’inserció: Habitatges gestionats per administracions públiques o per altres sense afany 
de lucre, que en règim de lloguer o d’altres formes d’ocupació es destinen a atendre persones 
que requereixen una atenció especial. 

‐ Allotjaments  d’acollida  d’immigrants:  allotjaments  disposats  per  l’administració  pública  o  per 
entitats  amb  finalitats  socials  per  a  acollir  de  manera  temporal  població  immigrant  amb 
necessitats d’acollida. 

‐ Habitatges cedits a l’administració pública: Habitatges privats cedits a l’administració pública per a 
posar‐los en lloguer, a canvi de garanties del seu manteniment i del cobrament dels lloguers. 

‐ Habitatges privats en xarxes de mediació social: Habitatges privats integrats en xarxes de mediació 
per al lloguer, dintre del sistema de concertació públicaprivada per a estimular als propietaris i 
inversors privats a la posada en el mercat de lloguer habitatges destinats a persones i llars amb 
dificultats de tot ordre per accedir al mercat lliure. 

‐ Habitatges en contractes de copropietat: Habitatges de venda amb reserva parcial de titularitat per 
part de  l’operador  públic,  a  canvi  de  l’oferta  d’un  preu  inferior  al  de mercat.  Es  basa  en  la 
regulació de la Comunitat de béns en el Codi Civil. 

‐ Habitatges privats de  lloguer de pròrroga  forçosa: habitatges privats de  lloguer  amb  contractes 
anteriors  al 9 de maig de 1985, d’acord  al que disposa el RD 27/1985,  i els que de manera 
explícita així figuri en el contracte. 

‐ Habitatges cedits en règim de masoveria urbana: Habitatges cedits en un contracte en virtut del 
qual, els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi de que els 
cessionaris, n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. 
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‐ Habitatges d’empreses per als treballadors: Habitatges propietat d’empreses públiques o privades 
destinats als seus treballadors. 

‐ Habitatges  de  preu  intermedi: Habitatges  promoguts  per  operadors  públics,  de  preu  intermedi 
entre l’habitatge d’HPO i l’habitatge del mercat lliure, però que no es regeixen per les regles del 
mercat lliure. 

Ara bé, actualment no hi ha un PTSH definitivament aprovat. Es disposa del document d’aprovació inicial 
(a l’abril del 2010 es va publicar l’anunci d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprovava 
el Pla territorial sectorial d’habitatge i es creava el Fons de Solidaritat Urbana). 

Això no obstant, atès que en aquest document Tarragona és  identificat  com a municipi de demanda 
forta  i  acreditada  del  Camp  de  Tarragona,  i  que  per  posició  i  capitalitat  seria  susceptible  de  ser‐ho 
definitivament, s’opta per calcular l’OSU a assolir. 

Com a mètode de càlcul de  l’objectiu a assolir per el PLH es proposa que s’obtingui de  la suma de  les 
dues següents quantitats: 

‐ La  part  proporcional  del  dèficit  històric,  entenent  com  a  tal  la  diferència  entre  el  15  %  dels 
habitatges  principals  existents  en  l’any  d’inici  del  Pla  i  el  nombre  d’habitatges  destinats  a 
polítiques socials quantificats en aquest any. Es proposa que en els 6 anys d’aplicació del PLH 
s’haurà d’assolir la 6/20 part d’aquest dèficit. 

‐ La  part  de  l’objectiu  imputable  al  creixement  en  el  sexenni,  o  sigui  el  15  %  de  l’increment 
d’habitatges principals previst per el PLH en aquest període. 

 

Habitatge social existent al 2011 4.647
Font: Annex IV pacte, borsa de lloguer i promocions
SMHAUSA (memòria 2007-2010)

Habitatge principal al 2011 54.127 Font: Padró d'habitants de l'Ajuntament de Tarragona

Dèficit d'habitatge social al 2011 3.472

OSU sobre les llars actuals per al sexenni
2012-2018 1.736

Habitatges principals al 2018 57.407

Font: Projeccions de població i llars, escenari mig de
població i baix de llars (apartat 1.3.3 del present estudi)

Increment d'habitatges principals a 2018 3.280

OSU sobre projecció noves llars (habitatges 
principals) 148

TOTAL OSU per al sexenni 2011-2018 3.620  

Càlculs realitzats per l’obtenció de l’OSU per al sexenni 2011‐2018:  

Dèficit de l’habitatge social al 2011: 15% de la diferència entre l’habitatge principal al 2010 i l’habitatge 
social: 8.644 unitats. D’aquesta quantitat es calcula el 15% corresponent: 

54.127 habitatges principals x 15% – 4.647 habitatge social = 3.472 habitatges 

OSU sobre les llars actuals per al sexenni 2011‐2018  Als 6 anys de la duració del pla se li han d’afegir els 
4 anys transcorreguts des que és vigent  la Llei 18/2007 del Dret a  l’habitatge. La xifra total es divideix 
pels 20 anys de termini que concedeix la Llei per a la seva consecució. 

(3+6)/20 x 3.472 = 1.376 habitatges 

Increment  d’habitatges  principals  al  2018:  Diferència  entre  les  projeccions  de  llars  al  2018  i  els 
habitatges principals al 2011 

57.407 – 54.127 = 3.280 

OSU  sobre  la projecció de nous habitatges principals:  la mateixa  fórmula  emprada per  l’obtenció de 
l’OSU de l’habitatge principal actual, excepte que en els nous habitatges principals no s’hi afegeix els 3 
anys transcorreguts des l’entrada en vigència de la Llei ja que encara no hi hagut demora. 

3.280 x 0’15 = 492 

6/20 x 492 = 148 

Total OSU per al sexenni 2011‐2018: Addició de del dèficit a eixugar en un sexenni amb l’OSU dels nous 
habitatges principals en un sexenni. 

3.472 + 148  = 3.620 

0.5. VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PLH 

El període de vigència del Pla Local d’Habitatge serà de 6 anys a partir de la data de la seva aprovació. 

Es  consideraran motius  per  a  la  seva  revisió  anticipada  abans  d’haver  transcorregut  la  totalitat  del 
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període de vigència, els següents: 

‐ Que s’aprovin  lleis, normatives  i disposicions o plans de rang superior que així ho disposin o que 
afectin aspectes substancials del PLH. 

‐ Que s’aprovi un nou planejament urbanístic municipal. 

‐ Que passats tres anys s’hagin produït desviacions manifestes entre les previsions i la realitat. 

‐ Que es produeixi un incompliment manifest dels terminis i previsions d’execució de les actuacions 
programades.
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1. ANÀLISI 

1.1 ESTRUCTURA RESIDENCIAL 

1.1.1 Situació i estructura territorial del municipi 

El terme municipal de Tarragona, capital de la província del Tarragona i comarca del Tarragonès té una 
extensió de 62,35 Km², amb una població, a novembre de 2011, de 137.338 habitants, segons dades del 
padró municipal d’habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipi de Tarragona és el motor funcional, dins el context metropolità, d’un àmbit territorial com és 
el sistema urbà del Camp de Tarragona, reconegut d’aquesta manera pels Plans Territorials  i els Plans 
Directors Urbanístics, així com el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya. 

El municipi  s’ha  desenvolupat  al  llarg  de  gairebé  14  Km  de  costa mediterrània,  format  per  diverses 
concentracions urbanes clarament definides però força desconnectades del centre històric  i  l’eixample 
noucentista.  

La  configuració  del  relleu  del  municipi  de  Tarragona  respon  a  una  geomorfologia  amb  dues  parts 
clarament diferenciades pel curs del riu Francolí. Mentre que els terrenys ubicats passada la seva marge 
dret  presenten  un  relleu  pràcticament  pla,  el  territori  emmarcat  entre  la marge  esquerra  i  la  plana 
al∙luvial de la desembocadura del Gaià mostra en canvi un perfil més accidentat, tot i que el municipi no 
supera mai la cota dels 200 metres. 

 

 

 

 

 

 

 



1 ANÀLISI 

PLH de Tarragona  14 

L’historial del creixement urbà 

(Font d’informació ‘ Los barrios de Tarragona. Una aproximación antopológica’ dels autors J. Pujadas i F. 
Bardají) de l’any 1987). 

Un  dels  punts  clau  en  la  història  del  creixement  de  la  ciutat  de  Tarragona  va  ser  el  fenomen  de  la 
industrialització  i molt  particularment  en  aquest municipi,  la  ubicació  a  Tarragona de  la  refineria  de 
petrolis  de  Catalunya,  formant  el  triangle  de  la  indústria  petroquímica  Tarragona  –  Reus  – Vilaseca. 
Juntament  amb  aquesta,  dues  iniciatives més  a  finals  dels  anys  50  per  a  la  creació  de  nous  sectors 
industrials  i  el  Plan  de  Estabilización  Económica  per  tal  d’aconseguir  la  descongestió  industrial  de 
Barcelona, van configurar l’època de major creixement del municipi.  

El primer barri derivat de les necessitats de creixement durant la postguerra, va ser el de Torreforta, per 
la  manca  de  capacitat  d’acollir  més  gent  del  casc  antic  i  la  manca  d’ampliació  de  l’eixample  de 
Tarragona. 

A principis dels anys 60 arriben els primers impactes massius de la immigració a gran escala, esperonats 
pel  creixement  industrial que va ocasionar un augment espectacular del barraquisme  i  l’ocupació del 
que més tard va ser el barri de Bonavista, un barri d’auto‐construcció a la perifèria de Tarragona, en el 
que llavors era el municipi de La Canonja. 

A  l’inici de  la dècada dels 60  s’aprova el projecte urbanístic del polígon  residencial de Campclar amb 
habitatge de promoció pública que  finalment  s’urbanitza un dècada més  tard,  acollint  gent des dels 
antics habitants de les últimes barraques de finals dels 70, fins a les famílies obreres acomodades que es 
van desplaçar des de Bonavista o Torreforta. 

A mitjans dels anys 60 el municipi de  La Canonja,  inclosa Bonavista, queden annexats al municipi de 
Tarragona donant lloc a la constel∙lació urbana que és avui el municipi, tot i que La Canonja va mantenir 
una certa autonomia com a entitat local menor (entitat municipal descentralitzada, EMD) fins l’any 2010 
en que es va segregar de Tarragona i actualment torna a ser un municipi independent. 

L’expansió urbana  i territorial de Tarragona es va estendre aigües amunt del Francolí on està ubicat el 
barri de San Salvador. Aquest, va ser programat com a Pla parcial urbanístic del municipi Els Pallaresos el 
qual es va vendre els  terrenys a Tarragona. San Salvador va  ser planificat  com un barri de promoció 
obrera però ubicat lluny del centre on hi havia els llocs de treball de Tarragona, cosa que va suposar que 
gairebé  un  terç  dels  1500  habitatges  construïts  pel Ministerio  de  la Vivienda  destinats  a  resoldre  el 
problema del barraquisme, van acabar en mans d’especuladors  i  turistes aragonesos  i de  l’interior de 
Catalunya, donada  la dificultat en que es va  trobar el Patronat Municipal de  l’Habitatge per a vendre 
aquests pisos. 

A  finals dels anys 60, Tarragona estava agafant  la seva configuració definitiva de  la banda de ponent, 
amb  la  construcció dels  barris  El  Pilar,  Riuclar,La Granja,  Icomar  i  Sant  Pere  i  Sant  Pau. Més  tard,  a 
mitjans dels ans 70 i gairebé conclosa l’expansió industrial de la capital, comença un procés de recessió 
del mercat  laboral  i com a conseqüència directa una  important frenada del creixement territorial, tot  i 
que no demogràfic, ja que entre el 1970 i el 1981 Tarragona va tenir un creixement absolut del 39,4%, el 
segon en magnitud després de la dècada de 1960 a 70. 

En resum, durant les dècades dels anys 60 i 70 i degut a la intensa onada migratòria, van aparèixer els 
nous barris a ponent del riu Francolí, aprofitant les millors condicions topogràfiques. 

La  zona  de  llevant, més  accidentada  i  boscosa,  s’ha  anat  consolidant  i  ampliant  posteriorment  amb 
urbanitzacions residencials alhora que han aparegut assentaments desendreçats, alguns  inclús fruit de 
parcel∙lacions il∙legals en sòl no urbanitzable. 

D’aquesta manera  s’ha  anat  consolidant un model  territorial  fragmentat  amb una  gran presència de 
nuclis urbans dispersos  i poc estructurats. Un creixement poblacional que ha derivat en una manca de 
cohesió i vertebració de l’estructura territorial. 
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1.1.2 Estructura urbana residencial dels nuclis urbans del municipi 

Els teixits urbans 

L’estructura urbana del municipi de Tarragona com a conseqüència de  la forma en que s’ha produït el 
seu creixement fins a dia d’avui, és força dispersa i complexa. A priori, es pot diferenciar per una banda 
la ciutat primària de Tarragona (el casc antic i l’eixample noucentista) que configuren el que la població 
coneix pròpiament com Tarragona, per altra, els creixements de ponent del riu Francolí amb diversos 
barris amb una certa compacitat urbana, i finalment, les urbanitzacions residencial de baixa densitat de 
llevant, molt desvinculades del nucli principal de Tarragona. 

Pel que fa als usos i tipus de teixits urbans del municipi, es podria diferenciar certs àmbits del municipi 
que tenen diferent vocació: 

_ El centre històric amb entitat pròpia, configurat per una estructura 
de  carrers  estrets  amb  pendents  considerables  en  algunes  zones  i 
amb teixit edificat amb tipologia d’habitatge de ‘cos’ d’amplada mitja 
d’uns 5 metres. Aquest és el  centre històric,  comercial  i de  serveis, 
amb una certa especialització que suporta bona part del comerç de 
proximitat, edificis administratius i equipaments culturals. 

_  L’eixample  noucentista  en  continuïtat  amb  la  taca  urbana,  al 
voltant del  centre històric. Un  teixit que  creix  amb una morfologia 
radial  amb  epicentre  a  la  plaça  Imperial  Tàrraco,  on  s’hi  troben 
diverses  tipologies residencials plurifamiliars  i  també de ciutat  jardí, 
amb edificacions de major alçada i amb un traçat viari de carrers més 
amplis.  Es  tracta  en  general,  d’un  teixit  amb  una  bona  dotació  de 
comerç i d’activitat. 

_ els polígons residencials  i els eixamples suburbans, que configuren 

els  creixements  dels  anys  60  i  70  ubicats  la  majoria  a  la  marge 

esquerra del riu Francolí   (Bonavista, Campclar, Torreforta, RIcomar, 

etc.),  juntament amb alguns situats més al nord  i a  l’altra marge de 

riu com són Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador o Sant Ramon. Són els 

barris  probablement  amb  majors  necessitats  de  sanejament  i  de 

reestructuració amb el centre. 

_  Les  urbanitzacions  de  llevant,  suposen  el  teixit més  dispers  del 

municipi,  amb  una  alta  ocupació  del  sòl  amb  tipologies  de  baixa 

densitat  i  monocultiu  residencial,  amb  la  pràctica  inexistència  de 

serveis  i d’activitat econòmica. Es troben ubicades a més, en  l’àmbit 

més accidentat i boscós del municipi, molt llunyanes del centre de la 

ciutat, amb una important manca de connectivitat i estructura. 

_ Els teixits industrials que abasten bona part de la banda de ponent 

del municipi, com són els sectors d’activitat de Riuclar i el Francolí en 

continuïtat  amb  la  trama  industrial del  sector d’Entrevies  (en bona 

part, fora del terme municipal). 

_ Finalment,  fer esment per  la seva condició especial, de  l’àmbit de 

front de mar, una estreta  franja paral∙lela a  la costa amb una  forta 

presència d’usos  vinculats  a  turisme  i  terciari, que  s’estén des dels 

càmpings de la desembocadura del Gaià fins al Port de Tarragona. 
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Les tipologies edificatòries 

_Habitatges  unifamiliars  aïllats  i  baixa  densitat:  és  la  principal 

tipologia residencial en  les urbanitzacions de  llevant com els Boscos 

de Tarragona,  la Móra, Cala Romana, Monnars,  la Pubilla, L’Escorpi, 

etc. i part de Sant Salvador i l’Oliva. 

_Habitatges  unifamiliars  en  filera:  aquesta  tipologia  es  troba 

principalment  en  els  barris  de  Torreforta  a  ponent;  L’Oliva,  Cala 

Romana  i Ferran a  llevant,  i en els creixements més recents de Sant 

Ramon  i Sant Salvador a nord. En general són estructures de planta 

baixa i pis o dues plantes pis.  

_Habitatges plurifamiliars:  les tipologies de major densitat es troben 

bàsicament en el centre de Tarragona, en tot l’eixample, així com en 

diversos barris de ponent (Bonavista, Camplclar i part de Torreforta) i 

al nord en els barris de Sant Pere i Sant Pau i la banda sud del barri de 

Sant Salvador.  Les alçades  són  força variables des de planta baixa  i 

tres o quatre plantes pis fins a torres de planta baixa i tretze plantes 
pis al centre de la ciutat. 

Nuclis de població, zones i seccions censals 

El municipi de Tarragona està conformat per quinze nuclis de població  i entitats que són a dia d’avui: 
Bonavista,  CAMPSA,  Ferran, Monnars,  l’Oliva,  les  Pinedes,  Arrabassada,  Sant  Pere  i  Sant  Pau,  Sant 
Salvador, Tamarit, Tarragona, Torreforta, Boscos de Tarragona i Cala Romana. 

Però  a més d’aquesta divisió per nuclis  i  entitats,  la  informació  estadística disponible  al  lloc web de 
l’ajuntament de Tarragona, es distribueix per  zones a partir de  les  seccions  censals. Aquestes en  són 
onze i són les següents: 

 

Zones 

Centre 

Part Alta 
Eixample 
Barris marítims 
Nou Eixample nord 
Nou Eixample Sud 

Ponent 

Torreforta i barris adjacents 
Campclar 
Bonavista 
La Canonja 

Nord 
Sant Salvador 
Sant Pere i Sant Pau 

Llevant Urbanitzacions de Llevant 

 

Tot  i això,  la  informació oficial estadística disponible a  l’Institut nacional d’estadística  (INE)  i  l’Institut 
d’estadística de Catalunya (IDESCAT), es troba distribuïda per seccions censals i agrupada per districtes 
censals.  És  per  això  que  d’ara  en  endavant  es  tractarà  la  informació  estadística  en  referència  a  les 
seccions i districtes censals. 

En els darrers anys però, s’han succeït diverses modificacions en  les seccions censals  i per  tant en els 
districtes, a més de la segregació de La Canonja. En l’actualitat, hi ha nou districtes censals que agrupen 
un total de 87 seccions i són: 
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13%

9%

17%
31%

17%

7%
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1_Part Alta (1secció censal) 

2_Part Alta (1 secció censal) 

3_Part Alta / Mare Nostrum (3 seccions censals) 

4_Tarragona centre / la Oliva (15 seccions censals) 

5_Tarragona centre / Port esportiu (9 seccions censals) 

6_La Floresta / Riuclar / Icomar / Les Pinedes / El Serrallo (15 seccions censals) 

7_Sant Pere i Sant Pau / Sant Salvador / La Savinosa / La Mora / Tamarit (22 seccions censals) 

8_Campclar / Verge del Pilar / La Granja / Torreforta (14 seccions censals) 

9_Bonavista ( 7 seccions censals) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

 

Veure plànol del municipi amb les seccions i districtes censals 

Densitat de població per seccions censals 

La densitat de població per superfície, es distribueix segons  les seccions censals  tal  i com  resulta a  la 
taula següent, on els colors més clars indiquen densitats de població per hectàrea més baixes, tot i que 
cal  tenir  en  compte  les  diferències  de  grandària  en  quant  a  superfície  entre  les  diferents  seccions, 
corresponen  clarament  a  les  urbanitzacions  de  llevant,  les  àrees  industrials  i  evidentment,  el  sòl  no 
urbanitzable.  

En el quadre següent, a major intensitat de color, major densitat de població (dades de l’any 2011) per 
hectàrea. 

Els  colors de major  intensitat  corresponen a  les  seccions  censals amb major densitat poblacional per 
hectàrea, que de manera molt general podríem destacar el centre de Tarragona i seguidament els barris 
de Sant Pere i Sant Pau i Bonavista. 

 

Districte 

total 
habitants 
districte 
(2011) 

Sup. 
(Ha) 
seccio 

Sup.(Ha) 
districte 

Densitat 
de 
població 
(habitants 
/ Ha) nom barri (secció censal) 

1 1.741 7,09 7,09 245,53 sud 
2 1.355 5,07 5,07 267,36 centre 
    10,35   113,38 nord 
  60,88  35,94 vall de l'arrabassada 

3 5.169 42,54 113,77 42,50 platja 
    

6,81 
  

224,53 
balcó del mediterrani 

    balcó del mediterrani 
  4,86  180,28 la rambla centre 
  2,22  386,87 carrer lopez pelaez 
  4,95  240,77 parc saavedra 
  3,74  294,72 sagrat cor 
  4,51  335,33 plaça imperial tarraco 
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  4,56  189,98 avinguda catalunya nord 
  4,76  334,93 carrer estanislau figueres 
  26,67  49,24 l'oliva 
  11,29  142,46 avinguda catalunya sud 

  4,48  293,75 
col·legi st domènech de 
guzman (carmelites) 

  2,00  353,14 la rambla nord 
  7,56  145,37 N240 
  2,53  676,24 avinguda catalunya centre 

4 18.233 26,08 117,02 36,35 col·legi st pau apòstol 
    6,87   157,92 balcó del mediterrani 
  6,22  211,27 la rambla centre 
  4,68  296,68 forum romà 
  4,39  305,14 plaça de braus 
  9,36  191,44 estació de tren 
  4,85  278,09 teatre romà 
  116,65  9,48 port esportiu i far 
  4,46  381,17 carrer dels caputxins 

5 11.689 1,51 158,98 409,57 esglèsia de st joan 
    5,05   326,63 parc de la ciutat 
  24,04  109,06 tabacalera 
  13,82  171,82 tinglados 
  80,46  14,91 el serrallo 
  148,45  9,75 la floresta, parc riuclar 
  368,30  3,19 la floresta nord 
  2,21  448,67 carrer ramón y cajal nord 
  4,78  450,19 carrer pere martell sud 
  2,48  625,78 carrer ramón y cajal sud 
  2,12  741,84 avinguda prat de la riba sud 
  11,71  128,94 plaça imperial tarraco, eroski 
  1,11  869,37 carrer mallorca nord 
  1,91  409,78 avinguda prat de la riba nord 
  

628,07 
 

2,74 
icomar, les pinedes 

   icomar, les pinedes 
6 24.029 4,93 1.285,85 468,81 carrer pere martell nord 

    5,59   164,27 
plaça imperial tarraco: govern 
civil 

  161,80  13,14 hospital joan XIII 
  480,93  4,37 el rodolat del moro 
  80,42  40,95 els quatre garrofers, el pedrol 
  9,86  172,92 st salvador centre 
  23,82  69,53 st salvador nord 

  741,80  2,41 
la vileta de mar, la savinosa i 
les coves del llorito 

  34,98  80,96 
la pedrera i la vall de 
l'arrabassada 

  8,06  322,06 
avinguda cardenal vidal i 
barraquer 

  5,98  196,96 el mas de les flors 
  4,08  404,18 st pere i st pau nord 
  7,25  263,60 st pere i st pau centre 
  36,87  56,38 st ramón nord 
  56,18  35,30 st ramón sud 
  121,35  21,40 els pinars, florimar i la llevantina 

  10,16  98,92 
plaça imperial i rambla del 
president lluís companys 

  3,75  394,89 st pere i st pau oest 

  1.770,25  1,49 
monnars, l'escorpí, la mora i 
tamarit 

  15,64  119,98 rambla de lluís companys nord 
  122,32  15,34 st pere sescelades 
  5,49  288,51 habitatges tarraco nord 
  5,46  274,55 habitatges tarraco sud 

7 42.373 1,36 3.713,41    
    8,57   252,83 N340 est 
  7,63  190,95 la granja - torreforta 
  11,27  210,79 N340 - carretera de reus 
  8,11  135,08 torreforta est 
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  6,18  198,22 la granja sud 
  8,22  203,19 verge del pilar sud 
  12,80  156,07 la granja oest 
  8,91  190,26 verge del pilar centre 
  5,62  288,07 campclar oest 
  199,47  14,69 campclar nord 
  7,81  236,59 campclar est 
  8,78  156,60 verge del pilar nord 
  5,17  182,91 campclar sud 

8 23.724 8,18 306,73 161,57 verge del pilar oest 
    13,49   117,46 bonavista nord 
  3,42  357,23 bonavista centre est 
  3,50  343,42 bonavista centre sud 
  3,54  416,83 bonavista sud 
  3,05  340,09 bonavista centre nord 
  3,71  267,77 bonavista centre oest 
  10,42  144,66 N340 oest 

9 9.025 11,80 52,95     

 137.338  5.760,85   

Font: Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

La xarxa viària i la mobilitat 

L’estructura viària de primer grau que vertebra l’àmbit del Camp de Tarragona està configurada per les 
artèries en  sentit est – oest A‐7  i AP‐7, autovia  i autopista del mediterrani,  l’eix de  la A‐2  i T‐11 que 
connecta el centre de Tarragona amb Reus  i  l’aeroport,  la nacional N‐340, eix que vertebra els sectors 
industrials de ponent i connecta amb Vila‐seca. 

En sentit nord ‐sud l’eix de l’autovia Tarragona ‐ Montblanc (A‐27) és l’arteria principal que discorre per 
la marge dreta del riu Francolí, i la carretera nacional N‐240, és la via que uneix el centre de Tarragona 
amb els barris de Sant Pere i Sant Pau, Sant Ramon i Sant Salvador i, més enllà del terme municipal de 
Tarragona, enllaça amb Perafort i la Secuita on es troba l’estació ferroviària d’alta velocitat. 

Les urbanitzacions de llevant estan connectades amb el centre de Tarragona per mitjà de la carretera de 
Barcelona a Valencia, la nacional N‐340, que en direcció est passa per Altafulla i Torredembarra, i cap a 
l’oest, després de travessar Tarragona, el Francolí  i els sectors  industrials de ponent, connecta amb el 
barri de Bonavista, La Canonja i finalment amb el centre de Vila‐seca. 

En resum,  les principals vies de connexió del centre de Tarragona (Eixample  i Part Alta) amb els barris 
dispersos, funcionen de manera radial des del centre de la ciutat amb:  

_la N‐340a i la T‐11 cap als barris de ponent 

_la N‐240 cap als barris de Sant Pere i Sant Pau, Sant Ramon i Sant Sebastià, cap al nord 

_la carretera nacional N‐340 cap a les urbanitzacions de llevant, tot i que algunes urbanitzacions com els 
Boscos de Tarragona, la Pubilla i l’Escorpí, no es troben a tocar de l’eix viari principal. 

La  línia  ferroviària passa al descobert en paral∙lel a  la  costa, dotada de  tres  recorreguts principals de 
diferents  velocitats:  la  línia  Tarragona  –  Barcelona  –  França,  la  línia  Tarragona  –  València,  i  la  línia 
Tarragona – Madrid. 

Cal  fer esment de  la  influència del Port de Tarragona, que  significa una  important  infraestructura de 
servei de  la ciutat, amb una gran activitat en el  transport marítim de mercaderies  i  tal  i com recull  la 
memòria del Pla d’ordenació municipal de Tarragona, amb la previsió de millorar‐ne les infraestructures 
i  la  remodelació  del Moll  de  Costa,  la  reordenació  de  la  façana marítima  conferint  a  aquest  espai 
portuari un esperit més cívic. 

Pel  que  fa  a  la mobilitat  obligada  i  els  desplaçaments,  segons  dades  de  l’estudi  d’avaluació  de  la 
mobilitat generada que acompanya el document de  l’aprovació provisional del POUM de Tarragona, al 
municipi  en  dies  feiners,  es  realitzen  un  total  de  86.287  desplaçaments  diaris  obligats  per  treball  o 
estudi amb origen i/o destinació al seu terme municipal (són dades del 2001). Del flux de desplaçaments 
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se’n destaquen: 

_un 63% (54.235 viatges) són interns, és a dir, tenen com origen i destinació el municipi de Tarragona 

_un  13%  dels  desplaçaments  totals  (11.057  viatgers)  són  de  residents  de  Tarragona  cap  a  altres 
municipis 

_el 24% dels desplaçaments (20.995 viatgers) són de residents de fora del municipi que van a treballar o 
estudiar a Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. POUM Tarragona 2010 

L’estudi conclou que tan sols un 37% dels desplaçaments totals eren de connexió (dades del 2001), fet 
que denotava un nivell d’autocontenció important al municipi. 

Les principals destinacions dels residents a Tarragona segons els motiu de desplaçament són: 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. POUM Tarragona 2010 

Pel que fa al repartiment modal intern de la ciutat, els desplaçaments es realitzen majoritàriament a peu 
(44%), encara que més del 40% s’efectua en vehicle privat  (cotxe o moto). El transport públic assoleix 
una quota del 15% del total de desplaçaments interns i està força ben valorat pels ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

En els desplaçaments de connexió xifrats en un 37% del total, el mode de transport més utilitzat és, sens 
dubte, el vehicle motoritzat. El cotxe com a conductor o com a passatger i la moto representen el 78% 
del total de viatges. Pel que fa al transport col∙lectiu, l’autobús destaca per sobre el ferrocarril, amb el 
doble de viatges diaris. 

 

 

Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  

POUM Tarragona 2010 
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Els equipaments i dotacions principals 

La distribució dels equipaments es concentra principalment en la zona del centre de la ciutat i dels barris 
de ponent, tot i que també disposen d’alguns equipaments, els barris de Sant Pere i Sant Pau i de Sant 
Ramon, i no així, les urbanitzacions de llevant que presenten una important mancança d’equipaments i 
serveis. 

A continuació es presenta una llista no exhaustiva dels principals equipaments al municipi. 

EDUCATIUS     
   
Centres públics d'educació infantil i 
primària 

Centres concertats d'educació 
infantil, primària i secundària 

Institut d'educació secundària 
(ESO) 

Escola Bonavista El Carme Institut Antoni de Martí Franquès 

Escola Campclar Joan Roig Institut Campclar 

Escola Cèsar August Joan XXIII Institut Vidal i Barraquer 

Escola de Pràctiques La Salle Institut Pons d'Icart 

Escola La Floresta La Salle - Torreforta Institut Sant Pere i Sant Pau 

Escola l'Arrabassada Lestonnac-l'Ensenyança Institut de Tarragona 

Escola Marcel·lí Domingo Mare de Déu del Carme Institut Torreforta 

Escola El Miracle Mare Nostrum SEC. Institut Pont del Diable 

Escola El Serrallo Sagrat Cor de Jesús  

Escola Els Àngels Sant Domènec de Guzman  

Escola Mediterrani Sant Pau Apòstol  

 Santa Teresa de Jesús  

Escola Pau Delclòs Tic-Tac  

Escola Pax   

Escola Ponent   

Escola Riu Clar   

Escola Saavedra   

Escola St. Pere i St. Pau   

Escola Sant Salvador   

Escola Tarragona   

Escola Torreforta   

Dependències universitàries   

Campus Sescelades: Campus Catalunya:  

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Facultat de Ciències Jurídiques  
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Química Facultat de Lletres  

Facultat de Química Escola Universitària d'Infermeria  

Facultat d'Enologia   
Institut de Recerca en Enerfia de 
Catalunya (IREC) Fundació URV:  

 
Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació  

 
Institut de Ciències de l'Educació 
(ICE)  

 
Institut Català d'Arqueologia Clàssica 
(ICAC)  

 
Institut Català d'Investigació Química 
(ICIQ)  

 
Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES)  

 
Escola Universitària de Turisme 
Bettatur  

 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC)  

Llars d'infants públiques Llars d'infants privades  

LLIM l'Arrabassada LLI L'Alba i la Cigonya  

LLIM Bonavista LLI Baobab  

LLIM Cèsar August LLI Centre d'Educació Infantil Tic-Tac  

LLIM El Miracle LLI Col·legi Joan Roig  

LLIM El Ninot LLI Edelweis  
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LLIM El Serrallo LLI El Niuet  

LLIM La Baldufa LLI Escola Bressol YO-NI SL  

LLIM La Taronja LLI Jaicar  

LLIM St. Pere i St. Pau LLI Jigsaw  

LLIM Sant Salvador   

LLIM Joan XXIII   

LLIM Marcel·lí Domingo   

LLIM Les Clarisses   

   

SOCIO-CULUTRALS     

Centres cívics Centres regionals Biblioteques 

Casal cívic de Campclar Ass. Cultural Amigos de Andalucía Biblioteca centre cívic Bonavista 

Centre cívic municipal Bonavista Ass. Cultural i Folklórica Andaluza 
Biblioteca centre cívic Sant Pere i 
Sant Pau 

Centre cívic municipal de la Part Alta 
Casa de Andalucía de Tarragona y 
Provinica Biblioteca centre cívic Torreforta 

Centre cívic municipal de Sant Pere i 
Sant Pau Centro Asturiano de Tarragona Biblioteca - Hemeroteca Municipal 

Centre Cívic municipal de Sant Salvador Centro Castellano Leonés 
Biblioteca i arxiu gràfic i documental 
del museu nacional 

Centre cívic municipal de Torreforta Centro cultural de Aragón Arqueològic de Tarragona (MNAT) 

 Centro Gallego Biblioteca pública 

 Centro Social Extremeño 
Biblioteca del Seminiari Conciliar 
Pontifici 

  
Coord. De lies Biblioteques 
universitàries de Tarragona i Reus 

  Hemeroteca Tarragona 

  Sala de Lectura Sant Jordi 

ESPORTIUS     

Poliesportiu Campclar   

Casal esportiu de Riu Clar   

Pavelló i piscina del Serrallo   

Pavelló i centre esportiu municipal de St Pere i St. Pau  

Centre esportiu municipal de Bonavista   
Centre esportiu municipal de Sant 
Salvador   

SANITARIS     

Hospitals Centres d'atenció Primària 
Centres d'Atenció Continuada 24 
h 

Hospital Universitari Joan XXIII CAP Bonavista 
SOU Bonavista (servei ordinari 
d'urgències) 

Hospital Sant Pau i Santa Tecla CAP Jaume I 
CAC Ciutat de Tarragona (centre 
d'atenció continuada) 

Clínica Monegal CAP Muralles SOU Torreforta 

Clínica MATT CAP Nou Tàrraco  

 CAP Sant Pere i Sant Pau  

 CAP Sant Salvador  

 CAP Santa Tecla - Llevant  

 CAP Torreforta - La Granja  

Centres Sociosanitaris Centres de salut mental  

Centre Sociosanitari Santa Tecla Llevant CSM Tarragona  

Hospital Sociosanitari Francolí CSMA Tarragona Nord i Sud  

Hospital Universitari de Tarragona Joan 

XXIII CSMIJ Tarragona  

Font: Guia d’informació  municipal de Tarragona 2011-2012  
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1.2. PARC D’HABITATGES EXISTENT 

El 15 d’abril de 2010, el Parlament de Catalunya aprova, per unanimitat,  la Llei 8/2010, de creació del 
nou municipi  de  la  Canonja,  per  segregació  del  de  Tarragona,  sent  efectiva  la  seva  creació  a  finals 
d’octubre del mateix any. Fins aleshores, la Canonja havia estat un barri de la ciutat de Tarragona, amb 
el que la informació estadística disponible l’inclou. No obstant això, en determinada informació oficial és 
possible diferenciar les dues entitats, la Canonja i Tarragona, si es treballa amb les seccions censals. 

A la Canonja li correspondrien les antigues seccions 09005, 09006, 09007 i una petita part de la 090103, 
i,  indistintament  d’altres  modificacions  que  s’hagin  produït  (veure  apartat  1.3),  es  pot  conèixer  la 
informació bàsica per a ambdues entitats en relació l’habitatge però serà difícil conèixer quin pot ser el 
seu parc al 2010 o 2011. Un dels mètodes per a tenir una idea aproximada de l’actual parc d’habitatges 
és  l’addició  dels  habitatges  construïts  de  nova  planta  al  parc  existent  al  2001.  La  principal  font 
d’informació és  la que proporciona  l’IDESCAT, però aquesta no està desagregada per seccions censals. 
Així, al 2010 es podria tenir una idea de magnitud del parc d’habitatges per al conjunt de Tarragona i la 
Canonja (18.448 noves unitats, amb un parc aproximat de 77.462 unitats entre els dos municipis), però 
no diferenciadament. Una altra manera d’aproximació usualment emprada és el buidat de les llicències 
d’obra major,  tot  i  que  els  resultats  de  les  dues  fonts  d’informació  solen  divergir4.  Per  a  Tarragona 
s’haurà de treballar amb una estimació del parc d’habitatges a partir dels CFO. 

Tarragona  tenia a  l’any 2001 un parc d’habitatges de 57.270 unitats  (el de  la Canonja era de 1.744)  i 
segons els usos establerts en el cens5, es distribuïa en un 69% destinat a habitatge principal i un 31% a 
d’altres usos (secundari i buit principalment i altres usos). 

39.668

17.602

Principal Altres usos  

Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

La quantitat exacta del nombre d’habitatges al 2011 no es coneix, però podria estar entorn  les 74.700 
unitats.  Per  a  la  seva  estimació,  i  seguint  els  criteris  emprats  en  la memòria  social  del  POUM,  s’ha 
calculat quina era  la relació entre els municipis de  la Canonja  i Tarragona en  la producció d’habitatge, 
tant  en  relació  a  l’únic  any  en  que  es  disposa  d’informació  diferenciada  de  CFO  (2011)  com  de  les 
llicències d’obra, calculat en nombre d’expedients i nombre d’habitatges totals resultants, i el pes de la 
producció de  la Canonja  i  relació Tarragona en  relació  la població de  cada municipi  (també per  l’any 
2011)  per  a  extreure’n  finalment  la  mitjana  entre  els  3  índexs  resultants.  D’aquest  s’obté  que  la 
producció d‘habitatge de la Canonja en tot el període podria tenir un pes equivalent a un 3’8%, amb el 

                                                           
3
 D’aquesta secció se segrega la part industrial mentre que l’edificada, que forma part del barri de Bonavista, resta a 
Tarragona. 
4
  Els  17.688  nous  habitatges  dels  CFO,  segons  llicències  serien  d’aproximadament  10.700.  La  diferència  tant 
important  bé  donada  sobretot  perquè  els  CFO  indiquen  els  habitatges  efectivament  finalitzats  en  cada  any, 
indistintament de quan van ser iniciats, mentre que les llicències es refereixen a l’inici de l’expedient, indistintament 
de  si  s’han  finalitzat o no.  Si  es  compara  el nombre d’habitatges  iniciats  en  el mateix període  segons projectes 
visats, la diferència entre ambdues fonts es redueix força notablement: una mica més de 12.200 habitatges iniciats 
enfront els 10.700 segons llicències. 
5
 El  cens divideix els usos dels habitatges  segons principals,  secundaris, buits o vacants  i altres. Aquesta darrera 
categoria  inclou  els  habitatges que  no  han  pogut  ser  declarats  com  a  cap  de  les  altres  3  categories  per manca 
d’informació. Altra qüestió és que caldria introduir l’ús dels pisos com a oficines, despatxos, locals, etc., (tot i que no 
necessàriament estiguin declarats amb aquests usos). Amb aquesta consideració es podria  tenir una panoràmica 
molt més ajustada de l’ús real del parc. 
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que els habitatges  acabats  atribuïbles  a Tarragona estarien entorn  les 17.000 unitats. Així, es podria 
estimar que el parc d’habitatges de Tarragona al 2011 seria d’unes 74.700 unitats 6. 

Els habitatges principals, que al 2001 eren de 39.668 unitats, al 2011 ja són 54.127 unitats (aquesta dada 
es correspon amb el nombre de llars al municipi al novembre de 2011), un increment de quasi el 32% en 
l’habitatge  principal  en  els  darrers  10  anys,  que  suposaria  un  pes  del  71%  amb  un  increment  del 
percentatge de principalitat en relació el conjunt del parc quasi imperceptible, de l’entorn del 2%. 

La distribució del nombre  i percentatge d’habitatges  i pes de  l’habitatge principal varia segons secció 
censal. Així al 2001, les seccions 07016 i 07007 eren les que concentraven un major nombre d’habitatges 
amb  un  pes  del  2’9%  i  2’7%  respectivament  en  relació  al  parc  total  de  Tarragona,  i  ambdues  es 
caracteritzaven per ser seccions de gran dimensió i incloure les urbanitzacions de llevant; per contra, les 
seccions 04015, 05009,  06005,  060077,  06014, 08012,  09008  i 09009  eren  les que menys habitatges 
tenien, amb un pes que oscil∙lava entre el 0’5 i 0’6%. Val a dir que a excepció de la 06005, les altres 5 es 
corresponen amb seccions urbanes de petites dimensions tant de la ciutat de Tarragona com dels barris 
de Campclar i Bonavista. 

Per una altra banda,  la secció 07016,  la que concentrava el major nombre d’habitatges, al 2001 era  la 
secció que tenia la menor proporció d’habitatge principal de tot Tarragona, sent del 38% i denotant una 
clara especialització,  si més no en aquell any, com a  lloc de  segona  residència;  la  secció 07007,  si bé 
tenia una major proporció d’habitatge principal, tot just superava el 52%. Per contra, les seccions 08011 
i 08004  (formen part del barri de  la Verge del Pilar), amb un 88’5%  i 87’2%,  la 06015  (forma part del 
barri d’Icomar) amb un 86’2% i la 07015 (forma part del barri de Sant Pere i Sant Pau), amb un 85%, eren 
les seccions amb major proporció d’habitatge principal. 

Secció Principals Altres usos Total

07016 618 1019 1637 2,9% 37,8%

03002 503 501 1004 1,8% 50,1%

07012 589 585 1174 2,0% 50,2%

02001 508 476 984 1,7% 51,6%

07007 797 723 1520 2,7% 52,4%

07013 758 626 1384 2,4% 54,8%

07015 492 86 578 1,0% 85,1%

06015 343 55 398 0,7% 86,2%

08004 456 67 523 0,9% 87,2%

08011 439 57 496 0,9% 88,5%

Pes TGN
% 

Principal

Nombre d'habitatges (2001)

 

Font. Pàgina web de l’INE 

El gràfic següent mostra  la distribució dels habitatges segons usos  (principals  i altres usos) per a cada 
secció censal i pel conjunt del municipi de Tarragona a l’any 2001. 

                                                           
6 
El càlcul seria: Habitatges al 2001 sense  la Canonja: 57.270; CFO entre el 2001  i 2010 sense  la Canonja: 16.982 

unitats; CFO Tarragona 2011: 410 unitats; Habitatges totals al 2011: 74.662 unitats. 
7
 Aquesta secció, que inclou la zona CAMPSA i el polígon industrial del Francolí, desapareix al 2011 per agregació a 
la secció 06015. 
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Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

1.2.1.Tipus i característiques dels habitatges 

A partir de  les dades del cens d’habitatges de  l’any 2001, es pot caracteritzar el parc d’habitatges de 
Tarragona. Cal fer esment que aquesta caracterització en alguna de les seves variables queda únicament 
referida a l’habitatge d’ús principal i que no hi ha informació actualitzada sobre tipus i característiques 
de l’habitatge. 

A  l’any 2001 a Tarragona  (la Canonja  inclosa) quasi el 49% dels edificis  (4.908 edificis) es corresponia 
amb  habitatge  unifamiliar,  seguit  a molta  distància  pels  edificis  de  2  habitatges  amb  el  12%.  Al  no 
disposar d’aquesta informació desagregada per secció censal no es pot deduir quina part corresponia a 
Tarragona. Es pot dir això no obstant que el pes dels habitatges en edifici plurifamiliar de Tarragona, 
exclosa  la Canonja, és major que  l’unifamiliar,  i que el 20% dels habitatges  (11.517 unitats) estan en 
edificis de fins a 6 plantes sobre rasant, seguit per quasi el 15% (8.288 habitatges) que estan en edificis 
de 10 o més plantes sobre rasant. 
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Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

Per  seccions es poden distingir  aquelles que no  tenien  cap o quasi  cap habitatge d’una única planta 
sobre rasant destacant la 060108, en que el 87% dels habitatges estaven en edificis de 10 o més plantes i 
no tenia cap edifici d’1 a 3 plantes, i contràriament, les 07013 i 07016 que eren les que més habitatges 
d’una (63% i 60% respectivament) i dues plantes (22% i 28%) tenien. Cal destacar que la secció 07016 es 
correspon amb part del sector d’urbanitzacions de llevant i que la 07013 es correspon amb Florimar, els 
Pinars i Llevantina, tots ells teixits d’urbanització residencial. 

Malgrat l’antiguitat indiscutible de Tarragona, el municipi es caracteritza per tenir un parc d’habitatges 
relativament modern,  ja que quasi el 77%  (43.880 unitats) ha estat construït entre el 1961  i 2001. Si 
afegíssim  els habitatges  construïts  a partir del  2001,  el percentatge  augmentaria  força notablement. 
Altra qüestió és la seva distribució segons seccions. 
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Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

Així, per exemple,  les  seccions 01001, 02001, 03001  i 04006  són  les que  tenen més habitatge  antic, 
anterior  al  1900,  amb  uns  percentatges  que  oscil∙len  entre  el  31%  i  el  47%;  les  tres  primeres  es 
corresponen amb la Part Alta de Tarragona, la zona més antiga de la ciutat, mentre que la darrera, que 
queda delimitada per  les avingudes d’Andorra  i el Marquès de Montoliu  i els  carrers Sant Antoni M. 
Claret  i  Joana  Jugan,  està  format per  expansions urbanes posteriors.  Per  contra,  les  seccions 08011, 
08009,  07004,  06016  i  04009,  amb  uns  percentatges  que  oscil∙len  entre  el  40%  i  el  56%,  són  de 
construcció i/o transformació relativament més recent, de la dècada de 1991 a 2001, destacant però la 

                                                           
8
 La secció 06010 està formada per una única  illa delimitada per  les avingudes Prat de  la Riba  i Ramon y Cajal  i el 
carrer Pere Martell. 
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secció 07018, Sant Pere Sescelades, amb el 82% del seu parc edificat en aquesta dècada9. 

Destaquen igualment la secció 08010 (part del barri del Verge del Pilar), en que el 100% del seu parc va 
ser construït en la dècada de 1981 a 1990, o les seccions 07009 i 07011, al barri de Sant Pere i Sant Pau, 
que en la seva totalitat van ser edificades en la dècada de 1971 a 1980, o la secció 06015 (part del barri 
de Riu Clar), que en el 86% va ser edificada en la dècada de 1961 a 1970, mentre que a la secció 07001, 
entre la plaça Imperial Tarraco, la N‐340 i les avingudes de la República d’Argentina i Lluís Companys, en 
el 70% va ser edificat en la dècada de 1951 a 1960. Val a dir, que com més antigament ha estat edificat 
el barri és més alta la probabilitat que una part del seu parc hagi estat enderrocat i substituït per nova 
edificació, a no ser que tot el barri es correspongui a una única operació tipus polígon residencial, com 
és el cas d’algunes de les seccions suara enunciades. 

Si es mira més al detall la darrera dècada amb informació disponible, en el cas del conjunt del municipi 
de Tarragona s’observa que entre els anys 1991 i 2000, el volum de l’habitatge construït anualment va 
ser  força  semblant,  amb  uns  percentatges  que  oscil∙laven  entre  el  8%  (any  1994)  i  11%  (any  2000) 
destacant però un únic any d’autèntica inflexió, el 1995, després de dos anys de lleugera disminució del 
volum  construït. Es correspon amb els anys de  la  crisi, però que en el cas de Tarragona va  tenir una 
incidència més  puntual.  A  partir  de  l’any  2001  l’activitat  constructiva  comença  a  experimentar  un 
augment  i  s’assoleix  ja  gairebé  el  15%  del  construït  en  aquella  dècada  (respecte  el  parc  total 
d’habitatges de Tarragona era el 17%). 
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Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

Del 2002 al 200510 l’activitat constructiva continuà en expansió, amb un màxim a l’any, però a partir del 
2006 el volum de l’habitatge acabat disminueix a menys de la meitat dels anys anteriors11. 

                                                           
9
 La promoció més important va ser a l’any 1991, en que consta que es van construir un mínim de 313 unitats i que 
representaven el 70% del construït en aquella dècada. 
10
 Aquestes dades inclouen la Canonja ja que per als anys 2002 a 2010 no es tenen les dades desagregades. 

11
 Tot i que en termes relatius se situen amb uns percentatges semblants a l’any 1994, en volum són més propers a 

l’any 2000, donat que entre el 2002 i el 2010 s’ha construït una mica menys  del doble. 



1 ANÀLISI 

PLH de Tarragona  28 

18,1% 17,8%
16,4%

18,6%

8,3%
7,0%

6,0%

3,9%

1,3%
2,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Habitatges acabats

 

Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’IDESCAT 

Si es posa en  relació el nombre d’habitatges acabats amb  la població  resident al municipi  (una bona 
mesura tant de relativització de la informació com d’impacte sobre el municipi), la important dinàmica 
constructiva de  la primera meitat de  la dècada dels 2000  resulta encara més  rellevant o contundent: 
entre el 2001  i el 2002  i el 2005 es  finalitzaren més de 20 habitatges per cada 1.000 habitants;  ja es 
portava embranzida dels anys anteriors però al 2002 quasi es duplica el produït a l’any 2000. I s’arriba al 
2006 amb una més que notable caiguda dels habitatges finalitzats però que normalitza la relació entre 
producció i població, excepte pels anys 2010 i 2011, que cau inclús per sota d’un estàndard normalitzat 
de producció. 

 

HABITATGES CONSTRUITS DE NOVA PLANTA AL MUNICIPI DE TARRAGONA

Any
Htgs acabats 

HPO
% respecte el 

total Hbtgs acabats Població 
Hbtg acabats 

/1000 hab

2000 176 12% 1.430 114.097 12,5

2001 209 10% 2.127 115.153 18,5

2002 317 11% 2.815 117.184 24,0

2003 112 4% 2.763 121.076 22,8

2004 137 5% 2.556 123.584 20,7

2005 103 4% 2.889 128.152 22,5

2006 44 3% 1.294 131.158 9,9

2007 60 6% 1.089 134.163 8,1

2008 9 1% 970 137.536 7,1

2009 69 11% 613 140.323 4,4

2010 110 54% 202 140.184 1,4

2011 251 61% 410 134.085 3,1

mitjana des de 2000 133 8% 1.597 12,9

mitjana del 2000 al 2005 176 7% 2.430 20,2

mitjana del 2006 al 2011 91 12% 763 5,7

mitjana del 2009 al 2011 143 35% 408 3,0  

Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’IDESCAT 

Nota:  La  sèrie  inclou  la  Canonja  del  2000  al  2010.  Les  dades  del  2011  es  corresponen  únicament  a 
Tarragona 

Una altra interessant lectura que ofereix la taula és la relació entre producció d’habitatge amb protecció 
oficial i producció total d’habitatge: en els anys de màxima expansió del sector constructiu, tot i produir‐
se HPO (un mínim de 103 unitats i un màxim de 317 amb una mitjana pel període de 176 unitats), el seu 
pes en relació al conjunt d’habitatge acabat és mínim, oscil∙lant entre el 3 i 6% (mitjana per al període 
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del  7%)  mentre  que  a  mesura  que  cau  la  producció  de  l’habitatge  de  lliure  mercat  augmenta  la 
proporció del pes de  l’HPO,  sigui d’iniciativa pública o privada,  inclús a  l’any 2009 en que el nombre 
d’unitats acabades va ser relativament baix, superant el 50% en els dos darrers anys. Altrament dit, si 
més no en els anys 2010  i 2011  sembla que només  la producció d’habitatge amb protecció dóna un 
lleuger respir al sector. Caldrà veure si amb la retirada de subvencions i amb l’aprovació recent del Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competivitat, inclús la producció d’HPO experimenta una caiguda. 

Tornant a  la dècada de 1991 a 2001, de  la qual es disposa d’informació per  seccions  censals,  s’obté 
també  informació  interessant. Per exemple, en  les seccions 04005, 06001, 06010  i 011, 06013, 06015, 
07009  a  07011,  ambdues  incloses,  08010  i  08012,  no  consta  que  es  construís  cap  habitatge  al  llarg 
d’aquella  dècada.  També  criden  l’atenció  seccions  com  la  05007  o  la  06008,  en  que  el  100%  de 
l’habitatge edificat (el 0’6% del parc total de la primera secció i el 0’2% de la segona) es va concentrar a 
l’any 1991, cosa similar al que succeí a  la secció 05009, en que el 100% de  l’habitatge construït (el 4% 
del parc total d’habitatges de la secció), es concentrà en l’any 1993, o les seccions 05002 i 08008, en que 
la totalitat de les promocions s’efectuaren al 1994, etc. 

Tot amb tot, la concentració en un únic any no significa que es fessin grans promocions: per exemple, a 
les seccions 06008 i 08008, amb el 100% a l’any 1991 en la primera i el 1994 en la segona, només consta 
que 1 habitatge tingui aquesta antiguitat, o a la desapareguda secció 06007, amb el 100% concentrat al 
1999, en que només hi consten 2 habitatges amb aquesta antiguitat. 

D’ordre diferent són les seccions 07007, 07013 i 07019, en que en aquella dècada es construïren més de 
500 unitats, no de cop però si que van ser operacions relativament concentrades en pocs anys i en que 
el  pes  del  que  es  va  edificar  en  aquella  dècada  en  relació  al  parc  total  de  l’habitatge  de  les  seves 
respectives seccions oscil∙lava entre el 37% i el 53%. 

En  relació a  l’habitatge amb protecció oficial, entre el 1992  i el 2010  s’inicià  la  construcció de 3.785 
unitats, el 13% dels habitatges iniciats en aquell període i se’n finalitzaren 2.532, el 10%. Pels habitatges 
acabats es disposa d’una sèrie més llarga, i entre el 1981 i el 2010 se’n finalitzaren 5.461 unitats, el 16% 
del total d’habitatges construïts en el municipi en quasi 3 dècades (la Canonja inclosa). 

Si ens fixem en la superfície útil de l’habitatge principal a l’any 2001, una part molt important del parc 
tenia una superfície compresa entre els 76 i 90 m² útils, del 32% (12.700 unitats), seguit dels habitatges 
amb superfície d’entre 61 i 75 m² útils (al 23% amb 9.100 habitatges) i de 91 a 105 m² (6.978 unitats, el 
18%). La resta d’habitatges són de menor o major superfície però amb un pes relatiu més marginal. 

1,9%

8,5%

22,9%

32,0%

17,6%

7,5%
5,0%

2,1% 2,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Fins 45 
m²

46‐60 m² 61‐75 m² 76‐90 m² 91‐105 
m²

106‐120 
m²

121‐150 
m²

151‐180 
m²

Més de 
180 m²

Superfície útil

 

Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

Amb  tot, destacar que 765 habitatges  (el 2%) al 2001  tenien una  superfície de  fins 45 m² útils,  i que 
aquests podrien ser susceptibles de ser considerats com situacions anòmales en l’ús de l’habitatge si es 
produís  sobreocupació12. Aquests  habitatges  de dimensions  reduïdes  es  localitzen  arreu  del municipi 

                                                           
12
 Cal anar amb cura amb aquesta interpretació donat que no es té informació creuada entre superfície d’habitatge 

i població resident. 
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amb alguna excepció 13, però a  les seccions 01001  i 02001  (Part Alta) el percentatge en relació el seu 
parc principal és superior, de gairebé el 13%, i a la secció 03001, també de la Part Alta, amb quasi el 6% 
del seu parc. 

En relació al segment d’habitatges de grans dimensions, a les seccions 03003 (Mare Nostrum Platja), la 
07013  (conglomerat de  les urbanitzacions els Pinars,  Florimar,  Llevantina, etc.)  i  la 07016  (també un 
conglomerat d’urbanitzacions  residencials de baixa densitat),  entre un 18%  i un 22% dels habitatges 
principals  tenen  una  superfície  superior  als  180 m²  útils  i  entre  un  29%  i  un  40%  amb  superfícies 
compreses entre els 121 i 180 m² útils. 

D’altra banda estan les seccions que tenen un volum relativament alt d’habitatges amb superfícies útils 
de dimensions relativament homogènies, com  la 07009  (el mas de  les Flors) en que quasi el 70% dels 
habitatges principals tenen una superfície útil compresa entre els 45 i 60 m² útils14 o la secció 0600615 (la 
Floresta nord), en que el 82% del seu  parc té una superfície útil d’entre 61 i 75 m². 

L’estat de conservació dels edificis familiars al 2001 era majoritàriament bo, amb el 83% dels habitatges 
(47.488 unitats), tot i que un 12% presentava deficiències (6.703 unitats) i un 3% estava en mal estat de 
conservació (1.716 unitats) i gairebé el 2% estava declarat en estat ruïnós (1.060 unitats). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir informació de la pàgina web de l’INE 

Els habitatges declarats en estat ruïnós, es  localitzen quasi arreu del municipi, però  les seccions 07002 
(les avingudes de  Lleida, Argentina  i Francesc Macià el delimiten,  inclou  l’hospital  Joan XXIII)  i 07008 
(contigua a  l’anterior  i delimitada per  l’avinguda Francesc Macià  i carrer Joan Miró) són  les que major 
percentatge en concentren, d’entre el 15 i 17%. Cal dir que a la secció 07002 en els darrers anys s’han 
produït  importants  canvis amb el desenvolupament de diversos plans parcials, el darrer dels quals el 
PP2,  als  entorns  de  l’hospital  Joan  XXIII,  amb  el  que  la  revisió  de  l’estat  de  conservació  dels  seus 
habitatges a l’actualitat donaria uns resultats molt diferents als de l’any 2001, ja que en els darrers anys 
s’ha enderrocat habitatge en ruïnes. La secció 0701416 (delimitada per les avingudes Companys i Roma i 
el carrer Vidal i Barraquer amb  la plaça Imperial Tarraco com a vèrtex) les segueix amb el 12% del seu 
parc en estat ruïnós, i les 04011 i 08004 amb gairebé el 10%. 

Les seccions 04011, 07008 i 08004 tenien així mateix uns percentatges dels habitatges en mal estat de 
conservació relativament elevats, de l’11 al 25%, destacant la darrera amb el 25%, i en deficient estat de 
conservació (entre el 15 i 25%). S’afegien les seccions 04015, 05002, 05003, 05006 i 07006 com seccions 
en que  l’habitatge en mal estat o en estat deficient té un pes superior a  la mitjana del municipi, però 
destacava la secció 08010 (blocs del barri de la Verge del Pilar) en que a l’any 2001 es considerà que el 
100% dels seus habitatges estaven en estat deficient de conservació, i la secció 07005 (part del barri de 
Sant Salvador) en que es considerà que el 55% dels habitatges tenien deficiències. 

En una situació radicalment oposada es trobaven les seccions 06001, 060005, 06006, 07010 i 07015, en 
que el 100% dels seus habitatges varen ser declarats en bon estat de conservació, o les seccions 06007, 
06011,  07003  i  08013  en  que  un mica més  del  99%  dels  seus  habitatges  estaven  en  bon  estat  de 

                                                           
13
 A les seccions 05009, 07014, 08004, 08010, 08012 i 08013 no en constava cap. 

14
  Es  correspon  amb  una  o  vàries  promocions  fetes  integrament  en  la  dècada  de  1971  a  1980  amb  el  que 

possiblement les característiques dels habitatges siguin homogènies, a l’igual que a la secció 07011, al mateix barri, 
tot i que en aquest cas, el 65% del seu parc tenia una superfície útil d’entre 61 i 75 m². 
15
 La totalitat dels seus habitatges es van edificar entre el 1951  i el 1980, distribuïts en gairebé terços per a cada 

dècada. 
16
 El 14% dels habitatges de la secció 07002 tenien una antiguitat anterior al 1900, el 17% de la 07008 tenia un 33% 

del seu parc anterior a 1951 i la 07014 un 39% anterior als anys 30 del passat segle. 
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conservació. 

Finalment, en relació a  l’habitatge, cal dir que els barris de Campclar  i  la Part Alta, estan  inclosos dins 
dels barris amb projectes d’intervenció integral que es van desplegar amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
de millora  de  barris,  àrees  urbanes  i  viles  que  requereixen  una  atenció  especial,  desenvolupada  pel 
Decret 369/2004, de 7 de setembre, el primer en el programa de l’any 2005 i amb un pressupost total 
de  14,99 MEUR, mentre  que  el  segon  va  ser  concedit  el  2007  amb  un  pressupost  de  12,19 MEUR, 
acordant‐se la seva perllongació en dos anys més tot i mantenir el mateix pressupost. 

Infrahabitatge 

Tot  i que els  treballadors  socials  i  les  infermeres que  fan atenció domiciliària han detectat  situacions 
d’infrahabitatge, es desconeix el seu abast real. Així, per exemple, de  l’enquesta feta al col∙lectiu de  la 
gent gran en  l’àmbit del projecte de barris de  la Part Alta, se sap que en 20 casos van ser derivats al 
servei  de  mediació  a  causa  de  problemes  d’assetjament  immobiliari,  d’insalubritat  de  l’habitatge  i 
organització  de  la  comunitat  de  veïns,  ara  bé,  quina  quantitat  es  podria  atribuir  a  infrahabitatge, 
s’ignora. El mateix succeeix amb la informació que forneix la memòria de la Secretaria General: al 2010 
es  van  detectar  11.450  problemàtiques  en  relació  l’habitatge,  entre  les  quals  quedava  inclosa  la 
inhabitabilitat però no es desagregava de  la resta de problemàtiques  (deutes, desnonaments, etc). Fa 
tot  l’efecte  que  les  situacions  d’infrahabitatge  no  s’hagin  de  produir  de  manera  concentrada  en 
determinats barris o zones de la ciutat, indistintament de l’antiguitat del seu parc. Altra qüestió és que 
el  progressiu  augment  de  les  exigències  de  compliment  per  als  habitatges  per  a  l’obtenció  de  les 
preceptives  cèdules  d’habitabilitat,  puguin  deixar  cada  cop  més  habitatges  en  la  situació 
d’infrahabitatge, segons la definició que en fa la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
en  el  seu  article  3  epígraf  f,  i  que  la  Llei  9/2011,  del  29  de  desembre,  de  promoció  de  l’activitat 
econòmica, no modifica. 

D’altra banda, si es creuen el nombre d’habitatges en estat ruïnós, dolent o deficient amb les de nombre 
d’habitatges de fins a 45 m² de superfície útil segons el cens de població i habitatge del 2001, en resulta 
que  aproximadament  un  0’3%  dels  habitatges  (quasi  180  unitats)  podrien  ser  qualificats 
d’infrahabitatge. Quina ha estat  l’evolució entre el 2001  i el 2011 no se sap. Si que es coneix que s’ha 
produït algun enderroc d’edificació en estat ruïnós però també s’ignora si aquesta estava categoritzada 
com a habitatge en el cens. 

1.2.2 Característiques de tinença i ús i detecció de situacions d’utilització anòmala 

El  règim de  tinença predominant de  l’habitatge principal al 2001 era el de propietat, amb el 82% del 
total,  sent  el  lloguer  una  forma  de  tinença  ja  residual  en  aquell  any,  amb  el  14%  dels  habitatges 
principals. 

 

82,1%

14,2%
1,5%2,3%

Propietat Lloguer Cedida per empresa o altres Altra forma

 

Tot amb tot, si es mira per seccions la distribució segons el tipus de tinença varia. Així per exemple, a la 



1 ANÀLISI 

PLH de Tarragona  32 

secció 08012 (part del barri de Campclar), el 76% dels habitatges principals eren de lloguer, i les seccions 
01001, 02001  i 03001  (totes  tres de  la Part Alta), 04002  i  l’antiga 04011  (delimitades per  les  rambles 
Vella i Nova i els carrers de Pau Casals i Sant Agustí), tenien entre el 40 i 48% de l’habitatge principal en 
règim  de  lloguer.  Per  una  altra  banda,  a  la  secció  08013  (Campclar),  una mica més  del  95%  dels 
habitatges principals eren en règim de propietat. 

Entre  el  2001  i  el  2007  o  2008,  període  en  que  es  construí molt  i  el mercat  immobiliari  va  estar 
especialment actiu, es  calcula que  la proporció d’habitatge en propietat haurà  incrementat molt per 
damunt de l’existent a l’any 2001; ara bé, amb l’entrada amb la crisi és força probable que el mercat del 
lloguer s’hagi tornat a activar (vegeu apartat 1.4 Demanda i oferta d’habitatge). 

Habitatge buit 

Sobre els habitatges buits hi ha poca o nul∙la informació disponible, fiable i actualitzada. Cal afegir‐hi el 
fet  que  el  cens  d’habitatges  del  2001  va  presentar  problemes  en  el  comptatge  i  assignació  dels 
habitatges no principals destinats a usos secundaris  i vacants, però de manera desigual en el territori, 
donat que en el moment de fer l’enquesta, hi hagué moltes zones d’especialització en segona residència 
que al trobar els habitatges tancats, van ser computats com a buits indistintament de si aquesta era la 
seva situació o no. Tarragona podria entrar entre aquests municipis per dues raons: té tot el sector de 
Llevant, de baixa densitat i amb predomini de segona residència17; a la ciutat central seguirà havent‐hi 
una part, ni que sigui petita, en que residents a d’altres municipis mantindran un habitatge secundari a 
la ciutat per a les visites més o menys esporàdiques que s’hi puguin fer. Finalment, es podria afegir una 
tercera raó,  i és que són considerats amb ús residencial pisos que en realitat estan destinats a d’altres 
usos; en alguns casos, aquests són computats en  la categoria “altres” però no queda clar si sempre és 
així vist l’escàs pes que té en una ciutat central com Tarragona (de l’1,4%). En tot cas, la dada de partida 
corresponent a l’any 2001, que situava el nombre d’habitatges vacants en 10.136 unitats (el 17’2% dels 
habitatges totals)18, tant pot ser que sigui correcta, o acceptablement aproximada, com no. 

La proporció d’habitatge buit a Tarragona,  segons els  censos de població  i habitatge dels anys 1981, 
1991  i 2001 se situa entre el quasi 21% del 1981 al 17% del 2001, percentatge força elevat si es té en 
compte que al municipi l’ús de segona residència ha tingut i té encara, tradició. 

8.888

8.503

10.136

7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
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Vacants

 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT 

Unes  fonts  d’informació  alternatives  cada  cop  més  emprades  són  les  dels  consums  de 
subministraments, preferentment  els d’aigua,  realitzant  els  filtrats necessaris per  a descartar  aquells 
que no són habitatges (boques d’incendi, locals, pàrquings, basses, hotels, piscines, regs, oficines, etc.). 
Cal reconèixer que, per  la pròpia natura del PLH el que es requereix és tenir un dimensionat correcte 
sobre quina podria  ser  la magnitud d’habitatge buit; en  cas que es detectés una bossa  important, el 
propi PLH podria determinar la necessitat de realitzar un estudi més aprofundit de la problemàtica. 

D’una banda, un primer sondeig amb els consums d’aigua situaria el nombre d’habitatges buits entorn 

                                                           
17
 Tot  i que s’hagi pogut anar transformant a principal, ho haurà fet en els darrers 10 anys  i a més, seguirà tenint 

més pes que en d’altres indrets. 
18
 Inclou la Canonja. 
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les 30.100 unitats (40%). Una segona font, i que prové del coneixement dels administradors de finques, 
situaria els habitatges buits son aproximadament un 15% del parc total, 11.199 habitatges. Finalment, 
les aproximacions que s’han obtingut situarien  l’habitatge buit entre el 20%  (unes 15.000 unitats)  i el 
24% (unes 18.000), ambdós percentatges força elevats per damunt del que es va  identificar al 2001 al 
cens. Aquestes darreres aproximacions quedarien avalades per  l’evolució dels habitatges construïts en 
relació el creixement de població en la darrera dècada, en que les dinàmiques constructives s’han situat 
molt per damunt de la formació de les llars. 

Ara  bé,  cap de  les  tres  fonts  ha  pogut  ser  contrastada,  amb  el  que  s’apunten  les  dades  però no  es 
prenen com a bones o definitives. Si que es considera segur que el percentatge d’habitatge buit està per 
damunt del 15% (de fet tant administradors de finques com  la mateixa Cambra de  la propietat urbana 
han detectat aquesta problemàtica) però exagerat el del 40%, prenent‐se la forquilla d’entre el 20 i 24% 
com l’aproximació més correcta. 

Cal  dir  que  per  la  seva  condició  de  centre metropolità,  a  la  ciutat  s’estan  produint  altres  usos  dels 
habitatges al residencial; així mateix, segueix existint un sector amb habitatge de segona residència del 
qual no es pot menystenir el seu pes. Finalment, s’ha de considerar que la imponent caiguda del mercat 
immobiliari ha augmentat  l’estoc dels habitatges que es poden  considerar buits però que en  realitat 
estan a l’espera de poder ser venuts o llogats. 

Aquesta darrera situació està sent  ja tant alarmant, repercutint en els preus de venda  i  lloguer (vegeu 
apartat 1.5) que està conduint que des del sector de l’administració de finques es busquin fórmules que 
ajudin a  incentivar a  la propietat a  llogar  l’habitatge abans que aquest  romangui massa  temps buit  i 
tancat i que es vagi deteriorant per manca d’ús, amb diferents graus d’èxit. 

D’altra banda, al detectar‐se un percentatge relativament elevat del parc d’habitatge obsolet (d’entre el 
5  i el 7% dels habitatges),  si més no en  termes de  concessió de  cèdules d’habitabilitat,  també  s’han 
buscat  fórmules per a  la seva recuperació  (rehabilitació) si aquesta és possible, des del sector privat  i 
públic, destacant el pla “reformar i llogar”19 i que està actiu també a la ciutat. Igualment, la detecció de 
força  habitatge  buit  a  Tarragona20  vinculat  a  la  por  de  la  propietat  a  impagaments,  possibles 
desperfectes  de  l’habitatge,  etc.  ha  conduït  a  cercar  fórmules  que  tranquil∙litzin  la  propietat  per  al 
lloguer, destacant les modalitats d’avalloguer21 i lloguer garantit. 

Finalment, en  relació  les  subvencions per a  rehabilitació o per a garantir els  impagaments en  cas de 
desnonament,  l’actual  situació  de  crisi  profunda  que  està  conduint  a  l’administració  a  retirar 
subvencions  que  fins  ara  es  concedien22  poden  tenir  una  incidència  clarament  negativa  en  la 
mobilització  de  part  dels  habitatges  buits,  amb  el  que  caldrà  per  tant  cercar  noves  fórmules  que 
impliquin més encara el sector privat. 

Sobreocupació 

S’han detectat casos de sobreocupació des dels serveis socials, però a l’igual que en l’infrahabitatge no 
s’han  quantificat.  Si  que  s’ha  associat  la  sobreocupació  amb  la  immigració  d’origen  estranger.  Així 
mateix, amb les dades de què es disposa, no és possible el creuament del nombre d’ocupants de la llar 
(al 2011 hi havia un 1’7% de llars de 7 i més persones) amb la de superfície útil de l’habitatge.  

La  distribució  de  llars  de  7  i més  persones  per  districtes  pot  donar  un  cert  apunt  cap  on  s’hauria 
d’aprofundir en veure si es produeixen casos de sobreocupació, però fins i tot aquesta dada és relativa; 
per  exemple,  als  districtes  1  a  3  hi  ha  força  habitatge  de  reduïdes  dimensions,  però  al  tenir  uns 
percentatges de llars unipersonals força elevat, en un principi la sobreocupació, en cas de produir‐se, és 

                                                           
19
 Les cambres de propietat urbana van signar un conveni amb la Generalitat i la Caixa per a promoure la reforma i 

lloguer d’habitatges buits. 
20
 La referència ha estat treta del  lloc web de  la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona. La dada exacta no se 

sap però en tot cas vindria a confirmar la detecció d’un nombre relativament alt d’habitatge buit a la ciutat. 
21
 Decrets 54/2008 i 171/2008 aprovats per la Generalitat. Amb l’avalloguer s’assegura als arrendadors la percepció 

d’una quantia equivalent a un màxim de 5 mesos de lloguer en el cas d’instar un procés judicial per desnonament 
per impagament. 
22
 A destacar el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competivitat. 
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marginal, cosa la qual no significa que en el moment en que es doni la substitució de la població no es 
produeixi. En tot cas, el districte 08 és on hi ha un major percentatge (3’7%), destacant les seccions 10 i 
12, seccions amb un percentatge de pisos d’entre 61 i 75 m² útils significatiu (51 i 61% respectivament). 

Districte Total llars

7 i + 
persones 
/llar %

01 916 6 0,7%

02 741 4 0,5%

03 2.144 19 0,9%

04 7.669 73 1,0%

05 5.218 73 1,4%

06 9.755 154 1,6%

07 16.148 216 1,3%

08 8.241 308 3,7%

09 3.295 78 2,4%

54.127 931 1,7%  

Font. Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

 

1.3. POBLACIÓ I LLARS 

Per  al  tractament estadístic  inframunicipal23,  al municipi de Tarragona es pot  recórrer  a  les  seccions 
censals, donat que si bé la ciutat s’organitza en barris i/o entitats24 i el lloc web de l’Ajuntament ofereix 
dades de població desagregades per aquestes unitats a partir de  l’any 2006,  la  informació estadística 
oficial disponible, llevat del nomenclàtor de població25, ho està només per districtes i seccions censals. 

Ultra la segregació de la Canonja, entre els anys 2001 i 2011 s’han produït modificacions en les seccions 
censals,  ja  sigui per creació de noves o per agregació d’antigues  seccions. Els canvis  s’han produït en 
diversos anys (els anys 2003 i 2009 en les segregacions i el gener de 2011 en les agregacions) amb el que 
serà difícil el tractament estadístic en els casos de secció de nova creació per segregació, de  la que es 
tenen les dades diferenciades per a l’any de segregació però no per al primer any de referència emprat 
en el document, el 2001; per contra, els casos d’agregació seran més fàcilment tractables. 

En el següent quadre es poden veure les segregacions i les agregacions en les seccions censals que s’han 
produït entre l’any 2001 i el 2011: 

 

2001 2011 

Secció Població Secció Població 

04001 670 
04001 1.529 

04011 577 
04009 2.642 04009 1.313 

                                                           
23
  Unitats  territorials  i  estadístiques  en  que  es  pot  organitzar  un  municipi  com  ara  els  barris,  els  nuclis  i/o 

disseminats, o districtes i seccions censals. 
24
  Bonavista,  CAMPSA,  Ferran, Monnars,  l’Oliva,  les  Pinedes,  Arrabassada,  Sant  Pere  i  Sant  Pau,  Sant  Salvador, 

Tamarit, Tarragona, Torreforta, Boscos de Tarragona i Cala Romana. 
25
 El nomenclàtor de població de l’INE ofereix dades de població segons sexe desagregades per entitats de població 

des  de  l’any  2000,  però  només  es  podria  analitzar  l’evolució  de  la  població  i  no  la  seva  estructura  d’edats, 
nacionalitats, llars, habitatges, etc. 
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04016 1.609 

06007 531 
06015 1.719 

06015 1.022 

07007 2.166 
07007 1.785 

07020 2.832 

07012 1.694 
07012 2.079 

07021 1.983 

07019 2.088 
07019 1.585 

07022 1.500 

08003 2.311 
08003 2.376 

08014 1.096 

Font. Ajuntament de Tarragona i web de l’INE 

1.3.1. Evolució de la població 

Un cop deduïda la població de la Canonja de l’antic municipi de Tarragona, el primer que es constata és 
que  Tarragona  ha  crescut  al  llarg  de  la  darrera  dècada,  en més  de  28.000  habitants,  passant  dels 
108.794 habitants de  l’any 2001 als 137.338 habitants de  l’any 201126. El creixement de Tarragona en 
una dècada ha estat, en termes absoluts del 26%. 

La següent cosa que es constata és que entre el 2010  i el 2011, anys en que  ja es detecta pèrdua de 
població en alguns municipis de Catalunya, Tarragona ha seguit creixent tot i que entre els anys 2009 i 
2010 va tenir un creixement negatiu del ‐0’1%27, pèrdua lleu en termes relatius i de moment limitada a 
un únic any. 
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Font.  2006  a  2010  pàgines  web  de  l’IDESCAT  i  l’Ajuntament  de  Tarragona.  2011  Ajuntament  de 
Tarragona i elaboració pròpia 

Entre el 2006 i el 2009 creixé amb uns volums i índexs relativament similars; entre el 2009 i 2010 es va 
produir una inflexió en el seu creixement però entre el 2010 i el 2011 torna a recuperar‐se tot i que amb 
                                                           
26
 Les dades de població de l’any 2001 provenen del lloc web de l’INE i es corresponen al Cens de població i les de 

l’any  2011  per  l’Ajuntament  de  Tarragona.  Tot  i  que  les  dades  del  padró  no  han  estat  encara  depurades  i  es 
corresponen a principi del mes de novembre, han estat emprades ja que proporcionen informació sobre les llars a 
l’any 2011 (també per secció censal), amb el que es podrà fer una aproximació a la seva evolució, que altrament no 
hauria estat possible. 
27
 Sense tenir en compte la població de la Canonja, que per al mateix període pateix una pèrdua de població del ‐

1’1%. 
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un índex menor als anys anteriors28.  
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Font. Elaboració pròpia 

Si es mira  la distribució del creixement per seccions censals, aquest no ha estat homogeni29 havent‐hi 
seccions que han presentat pèrdues de població  (majoritàriament  lleus),  seccions que han mantingut 
una població estable amb creixements/decreixements propers a 0 i seccions que han presentat un gran 
creixement; en conjunt es pot posar de relleu que és major el nombre de seccions en que es produeix un 
guany  de  població,  encara  que  en  alguns  casos  aquest  sigui moderat,  sobre  les  que  en  perden  (12 
seccions de les 87 seccions que té).  

En la taula següent s’han posat les seccions que bé presenten una major pèrdua de població, destacant 
la  05009,  bé  en  guanyen  força,  destacant  les  seccions  06005  i  04009‐04016  30  o  bé  quasi  tenen  un 
creixement zero, amb l’índex de creixement anual del conjunt de Tarragona com a valor de referència. 

                                                           
28
 Sobre la dada de població del 2011 cal insistir en què és una dada bruta i que es correspon a un dia i mes concret, 

amb el que només s’ha de prendre com a orientadora. Podria perfectament ser que un cop depurada, donés una 
població menor a la ressenyada en aquest document. 
29
 Cal fer esment que seccions que en volum han presentat poc guany o pèrdua poden tenir un índex de creixement 

de major magnitud que  seccions amb majors  volums de  creixement o pèrdua; això és degut a que el  volum de 
partida era menor en les seccions en que l’índex és superior, com per exemple la secció 06005, que creixent en 897 
persones té un major índex que la conjunta 07007‐020 que guanyen 2.451 nous habitants. La primeria tenia a l’any 
2001 551 habitants mentre que la conjunta 07007‐020 en tenia 2.166. 
30
 Per a poder  fer el càlcul de  l’evolució de  la població en  la dècada del 2001 al 2010 en  les  seccions que  s’han 

desagregat, s’ha tornat a sumar la població de les dues seccions, tot amb tot cal dir que totes dues han presentat un 
creixement  diferent  des  de  l’any  de  la  seva  segregació,  el  2003,  presentant  pèrdua  de  població  la  04009  (‐156 
habitants)  i guany  la 04016 (161 habitants). Si es calcula  l’índex anual de creixement per a cada secció a partir de 
l’any de separació, la 04009 el té de –1’4% i la 04016 de 1’3% 
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Seccions Total Absolut Anual

05009 -74 -10,7% -1,12%

04012 -38 -5,1% -0,52%

04014 -83 -4,6% -0,47%

07011 -17 -0,9% -0,09%

04007 -2 -0,2% -0,02%

07014 7 0,7% 0,07%

08007 15 0,9% 0,09%

06011 15 1,0% 0,10%

07003 245 13,2% 1,25%

07008 432 20,0% 1,84%

04015 159 20,2% 1,85%

Tarragona 28.544 26,2% 2,36%

06004 370 44,6% 3,76%

07019-022 997 47,7% 3,98%

05005 593 49,5% 4,10%

08003-014 1.161 50,2% 4,15%

06002 979 59,6% 4,79%

03003 826 60,6% 4,85%

07016 1.045 65,6% 5,18%

07002 1.066 100,6% 7,21%

07007-020 2.451 113,2% 7,86%

07004 1.917 139,3% 9,12%

07012-021 2.368 139,8% 9,14%

06005 897 162,8% 10,14%

04009-016 280 292,7% 14,66%

Increment de població

 

Font: elaboració pròpia 

El creixement de Tarragona,  inclús en  la situació de profunda crisi econòmica que s’està patint des de 
l’any 2008, s’explica tant pel creixement natural de la seva població (naixements – defuncions) com pels 
moviments migratoris de població (interiors o residencials i exteriors o econòmics). 

1.3.2. Components de creixement 

Per  l’anàlisi dels components de creixement 31 no es disposa d’informació desagregada per districtes  i 
seccions censals, la qual cosa significa que ni es pot diferenciar les dades dels municipis de la Canonja i 
Tarragona ni es pot veure de manera directa en quines parts (seccions) de Tarragona s’han produït unes 
majors dinàmiques demogràfiques o a causa de quin component  (emigració o defunció,  immigració o 
natalitat o totes elles combinades). 

La complexitat de Tarragona es manifesta  també en  l’evolució dels components de creixement  ja que 
creix tant pel moviment natural com pels moviments migratoris. 

 

Creixement natural 

El creixement natural de Tarragona ha estat sempre positiu al llarg d’aquests darrers 36 anys, tot i que 

                                                           
31
 Creixement natural (naixements – defuncions), migració interior o residencial (immigrants – emigrants de tot el 

territori de l’estat indistintament de la seva nacionalitat) migració exterior o econòmica (immigrants – emigrants en 
primera arribada a l’Estat espanyol o sortida a l’estranger). 
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naixements  i  defuncions  han  presentat  unes  tendències  diferents,  però  comunes  a  l’evolució  de  la 
societat occidental. 

Així,  entre  els  anys  1975  i  1978  els  naixements  eren  una mica més  de  tres  vegades  superiors  a  les 
defuncions. A partir del 1979 s’inicia un gradual descens d’aquesta proporció, primer molt  lleu, quasi 
imperceptible (de la proporció de 3’0 de 1978 es passa a 2’9 el 1979), però en pocs anys s’accentua.  

El canvi en  la proporció entre naixements  i defuncions bé donat en un primer moment per  la reducció 
de  la natalitat, a  la qual se  li afegeix a partir de  l’any 1990 un augment de  la mortalitat, que sense ser 
especialment elevat en relació els anys anteriors , contribueix en accentuar  la reducció del creixement 
natural. 

La reducció de la natalitat i l’augment progressiu de la mortalitat se segueix produint fins l’any 1998. A 
partir de l’any següent, el 1999, la natalitat comença a remuntar fins al moment actual, tot i que en cap 
any  ha  assolit  els  volums  que  va  tenir  entre  els  anys  1975  i  1981.  La mortalitat  també  va  seguir 
augmentant,  assolint  a  partir  del  2002  uns  volums  que  l’ha  acostat  a  la  natalitat  tot  i  que  sempre 
inferiors a aquesta darrera. Així, es va passar d’una mica més de tres naixements per a cada defunció de 
l’any 1975, a una mica més d’un naixement per cada defunció de l’any 1999, any de màxima inflexió en 
el  creixement natural  amb un  saldo de 139,  a una nova proporció de gairebé 2 naixements per una 
defunció als anys 2009  i 2010, només  lleugerament  superat a  l’any 2008 amb 2 naixements per una 
defunció. 
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Creixement per moviments migratoris 

Tot i la importància del creixement natural en l’augment de la població, el major volum del guany 
de població dels darrers anys sembla que s’hagi de produir per la mobilitat de la població, tant de 
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la  tipificada  com  residencial  (migració  interior)  com  de  la  tipificada  com  econòmica  (migració 
exterior). 

Sobre les migracions (tant les interiors com les exteriors) no es disposa d’una sèrie tant antiga com 
les  de  natalitat  i mortalitat, però  entre  les  sèries  que  proporciones  les  de  les  altes  i  les  baixes 
residencials (sèrie disponible pel període 1981‐94 mancant els anys 1985, 1990 i 1992) i que inclou 
indistintament  les  migracions  interiors  i  exteriors,  les  sèries  de  les  migracions  interiors  (sèrie 
disponible a partir de  l’any 1988)  i  les de  les exteriors  (sèries que per a  la  immigració es disposa 
informació  pels  anys  1993‐94,  1997‐2000  i  2004‐2010 mentre  que  per  a  l’emigració  només  es 
disposa de  la  sèrie  compresa entre el 2005  i 2010, a partir de  l’any en què  s’inicia  la  renovació 
padronal obligatòria per als estrangers) es pot tenir una idea prou ajustada del pes d’aquestes. 

Sobre  les  altes  i  baixes  residencials  és  ressenyable  que  a  l’any  1981  aquestes  eren molt  poc 
significatives  tot  i que hi havia més  altes que baixes, que  a partir del 1982  ambdós moviments 
experimenten un molt notable augment en més de 6 vegades les altes i més de 15 les baixes, amb 
que  tot  i  la  gran mobilitat migratòria  que  expressa  l’increment,  acaben  resultant  en  un  saldo 
inferior al de l’any 1981 fins el 1985, excepte per l’any 198632, en que la reducció del flux de sortida 
és major  a  la  reducció  del  d’entrada,  En  tot  cas,  a  partir  de  1987  tot  i  que  les  altes  tornen  a 
augmentar  les baixes ho  fan encara més, amb el que a partir d’aquest any el  saldo  resultant és 
sistemàticament negatiu amb uns valors  superiors als anys en que va  ser positiu, a excepció de 
l’any 1991, amb el que per aquest període no es pot considerar que els fluxos residencials puguin 
explicar l’augment de població 

Altes Baixes Saldo net

1981 243 93 150

1982 1.537 1.419 118

1983 1.820 1.814 6

1984 1.670 1.597 73

1986 1.001 785 216

1987 1.453 1.868 -415

1988 1.561 1.949 -388

1989 1.702 1.949 -247

1991 1.097 923 174

1993 1.756 2.114 -358

1994 1.944 2.448 -504  

Font: Pàgina web de l’IDESCAT 

Analitzant  la sèrie de migracions  interiors, no sembla tampoc que siguin aquestes  les que expliquin el 
creixement de  la  ciutat  ja que predominen els  anys  amb un  saldo negatiu  sobre els  anys  amb  saldo 
positiu, i a més, quan és així, aquest és força migrat. 

També és rellevant el volum dels fluxos d’entrada i sortida que es produeixen a Tarragona, especialment 
en  els  darrers  sis  anys,  en  que més  que  dupliquen  les  altes  i  baixes  residencials  en  l’any  de major 
moviment  (1994).  Així  doncs,  tot  i  els  saldos  negatius  o  positius  però  d’escàs  volum,  el  que  ha 
caracteritzat la Tarragona de la darrera dècada, és el seu comportament de ciutat metropolitana en que 
rep població alhora que n’expulsa. 

 

                                                           
32
 El 1986 coincideix amb un any d’elaboració del padró de població, amb el que seria possible poder  interpretar 

que  la  reducció d’ambdós  fluxos es degut  a que part dels  canvis de  residència  van quedar  absorbits pel padró. 
Aquesta mateixa tendència s’observa a l’any 1991, any en que es va elaborar el cens de població. 
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La taula següent mostra el diferent pes dels fluxos segons destinació però també remarca el paper de 
Tarragona com a centre receptor i emissor de població en que tot i que orígens i destinacions tenen un 
pes relativament similar, el darrer any de la sèrie mostra com ha actuat de centre emissor de població 
als  municipis  de  la  mateixa  comarca  alhora  que  receptor  d’immigrants  que  provenien  de  la  resta 
d’Espanya, de la pròpia província i de Catalunya (en aquest mateix ordre). 

Entre  el  primer  any  de  la  sèrie  i  el  darrer  s’aprecien  canvis  en  la  composició  dels  fluxos:  al  pes 
indiscutible  de  la  resta  d’Espanya dels  anys  1988  al  94  en  que més  del  35% dels  immigrants  tenien 
aquest origen a partir del 1995 els que provenien de la resta de la província adquireixen un major relleu 
malgrat que al 2010 la resta del país segueix sent el principal origen. Canvia també el pes de la principal 
destinació,  tot  i  que  la  resta  d’Espanya  segueix  constituint  un  important  flux,  a  la  comarca  del 
Tarragonès adquireix una proporció similar. 

Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants
1988 11,2% 17,2% 20,0% 25,1% 22,5% 16,1% 46,3% 41,5%
1989 12,6% 20,1% 17,6% 24,7% 24,4% 16,0% 45,4% 39,2%
1990 11,2% 22,8% 18,3% 28,5% 24,8% 16,7% 45,8% 32,0%
1992 15,4% 32,6% 20,4% 28,8% 24,2% 10,2% 40,0% 28,4%
1993 15,2% 34,1% 22,8% 27,0% 23,2% 11,7% 38,8% 27,2%
1994 17,2% 37,2% 24,0% 25,8% 21,0% 12,5% 37,8% 24,4%
1995 21,9% 35,6% 25,2% 26,8% 21,1% 12,9% 31,8% 24,8%
1997 22,0% 32,8% 25,2% 26,8% 21,5% 15,5% 31,3% 24,9%
1998 21,8% 31,4% 24,9% 26,7% 23,1% 17,0% 30,2% 24,9%
1999 21,3% 32,8% 26,7% 25,1% 21,5% 16,8% 30,6% 25,3%
2000 21,4% 33,0% 25,8% 25,2% 22,7% 14,8% 30,1% 27,1%
2001 19,7% 33,9% 24,3% 26,9% 21,3% 17,4% 34,6% 21,8%
2002 21,4% 30,7% 24,6% 26,3% 21,1% 16,7% 33,0% 26,3%
2003 19,5% 32,3% 22,6% 27,3% 25,4% 17,7% 32,6% 22,7%
2004 19,6% 31,9% 23,2% 27,1% 26,1% 16,8% 31,1% 24,2%
2005 19,3% 34,3% 25,5% 25,7% 27,9% 16,6% 27,3% 23,4%
2006 18,5% 35,3% 25,2% 26,8% 29,5% 17,0% 26,9% 20,9%
2007 16,1% 34,2% 22,9% 22,7% 28,1% 17,1% 32,9% 26,0%
2008 17,5% 27,9% 24,0% 20,9% 25,6% 21,7% 32,9% 29,6%
2009 19,5% 26,7% 23,9% 21,5% 24,4% 22,4% 32,2% 29,5%
2010 21,5% 27,2% 25,6% 24,4% 23,8% 20,8% 29,2% 27,6%

Resta d'EspanyaResta CatalunyaResta provínciaMateixa comarca

 



1 ANÀLISI 

PLH de Tarragona  41 
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En definitiva,  tot  i els  importants  fluxos de  les migracions  interiors a Tarragona, es pot concloure que 
aquestes no són les que aporten el creixement de la ciutat.  

Així doncs,  les migracions exteriors s’apunten com  la segona variable amb  incidència en el creixement 
net de Tarragona. Val a dir que el balanç de  la  immigració  i emigració exterior no ofereix una  lectura 
fidedigna del moviment de  la població estrangera atès que els  seus  canvis de  residència un  cop han 
arribat  a  un  país,  equivalen  a mobilitat  residencial  (associada  sobretot  a  la mobilitat  laboral)  i  no  a 
migració exterior; en tot cas, si que es produeixen arribades des del seu país d’origen, sobretot amb el 
reagrupament familiar,  i sortides a d’altres països,  ja sigui a  la recerca de noves possibilitats de feina  i 
vida ja siguin moviments de retorn. Així mateix, la immigració externa inclou tant l'arribada de persones 
de  nacionalitat  espanyola  com  estrangera  que  procedeixen  de  l'estranger,  a  l’igual  que  l’emigració 
externa inclou la sortida de persones tant de nacionalitat espanyola com estrangera. 

Immigrants Emigrants Saldo

2005 4.515 63 4.452

2006 4.515 127 4.388

2007 4.459 956 3.503

2008 3.511 790 2.721

2009 2.180 1.433 747

2010 1.959 1.370 589

Migracions exteriors

 

Font: dades pàgina web de l’IDESCAT 

Malgrat  no  disposar  de  dades  anteriors  al  2005  d’ambdós  fluxos,  el  d’entrada  i  el  de  sortida,  que 
permetin saber el seu balanç en un període més ampli33, si que es pot saber quin ha estat el seu pes 
abans d’aquesta data. Així,  la població d’origen estranger a  l’any 2001 tenia poc pes  (del 3%) però en 
volum (nombre)  ja era prou significativa (3.108 persones). Any a any va anar augmentant en nombre  i 
pes  i  a  l’any  2005  és  quan  va  assolir  un  pes  del  10%  (12.051  persones).  La  taula  anterior mostra 
l’important flux d’entrada entre els anys 2005 i 2007 però també mostra com a partir del 2008 comença 
a reduir‐se el nombre d’immigrants i com a partir del 2007 comença a augmentar el nombre d’emigrants 
fins  assolir  volums  relativament  semblants  l’any  2010,  any  en  que  la  població  d’origen  estranger 
representava  el  18% de  la població de  Tarragona  amb  25.494 persones34. Així doncs,  les migracions 
exteriors contribueixen al creixement de Tarragona. 

Relació entre els components de creixement 

El creixement natural ha tingut un paper canviant en les diferents fases de creixement de la ciutat. En el 
gràfic següent s’ha calculat l’aportació que ha fet el creixement natural en el seu creixement.  

Prèvia  a  la  interpretació dels  resultats,  és  necessària una  breu  explicació  dels  límits  i  problemes del 
gràfic. Per començar, les sèries sobre migracions són incompletes i les fonts diferents (vegeu subapartat 
anterior), d’aquí en resulten tres anys sense  informació, 1985, 1991  i 1996, coincidint amb el cens de 
població de 1991  i el padró de població el 1996). Per una altra banda,  les dades compreses entre els 
anys 1988 i 2010, ambdós inclosos, no incorporen les migracions exteriors ja que s’ha calculat sobre les 
migracions interiors35. En tercer lloc, el càlcul del pes ofereix un resultat peculiar: tot i que el creixement 
natural ha estat netament positiu en  tots els  anys,  al  relacionar‐lo  amb un  saldo negatiu, el  resultat 
també es  llegeix en negatiu; no  s’ha volgut  corregir aquesta distorsió que aparentment ofereixen els 
signes  matemàtics  atès  que  representa  molt  bé  la  impossibilitat  de  contrarestar  el  flux  migratori 
negatiu; malgrat el signe contrari del resultat, la lectura és positiva. Finalment, el fet que hi hagi un any 

                                                           
33 Si més no des de l’any 2001, darrer cens de població, que és un any en que de manera generalitzada es pren com 
a punt de referència per a estudiar els importants canvis en els seus fluxos al llarg de la darrera dècada. 

34  Per  als  anys  2005  i  2010  no  es  tenen  dades  desagregades  de  la  Canonja  i  Tarragona,  amb  el  que  la  xifra 
consignada és la del conjunt dels dos municipis, mentre que per l’any 2001 si que s’ha pogut diferenciar. 

35 Només per al període 2005 a 2010 es podrà  refer el càlcul  incloent‐hi  les migracions exteriors  ja que a partir 
d’aquell any existeix  informació; tot amb tot s’ha mantingut sense aquesta  ja que és  interessant veure el pes del 
creixement natural en relació el moviment residencial. 
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en  que  l’aportació  del  creixement  natural  sobre  el moviment  total  de  població  hagi  estat  netament 
superior  emmascara  altres moments  en  que  l’aportació  del  creixement  natural  ha  estat  significativa 
(sigui el resultat final de signe positiu o negatiu); no obstant això s’ha mantingut aquesta distorsió ja que 
també il∙lustra molt clarament el paper del creixement natural. 
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De 1981 a 1988 el creixement total va ser positiu per uns saldos de creixement natural i saldo migratori 
positius, excepte l’any 1987 en que hi hagué més emigrants que immigrants; tot amb tot, el creixement 
natural va ser superior. A partir de l’any 1989 se succeeixen els anys en que la pèrdua de població per 
emigració no pot ser contrarestada amb el creixement natural, excepte, com ja ha estat vist, a partir de 
l’any 2000, en que el flux d’immigrants  interiors és molt superior al d’emigrants, situació en  la què es 
manté fins  l’any 2004. A partir de  l’any 2005 el nombre d’emigrants  interiors torna superar,  i aquesta 
volta  amb  escreix,  el  nombre  d’immigrants,  raó  per  la  qual  el  creixement  natural  torna  a  adquirir 
importància en el creixement total, tot i el signe negatiu que mostra el gràfic. 

Del gràfic anterior destaquen els anys 1992, 1995  i 2010 com a anys en que el creixement natural va 
tenir  un  paper molt  important  en  el  creixement  total,  bé  sigui  perquè  el  creixement  natural  va  ser 
superior al saldo migratori amb el que el saldo final va ser positiu (any 1995), ja sigui perquè tot i donar 
un saldo negatiu, quasi va poder contrarestar la pèrdua de població per emigració (anys 1992 i 2010). 

Es disposa de dades de migracions exteriors  a partir de  l’any 2005, dades que permeten matisar  les 
anteriors afirmacions, si més no per als darrers sis anys. El volum de població immigrada estrangera és 
tant elevat i el d’emigració és tant baix, que la incidència del creixement natural en el creixement total 
és molt  baixa,  si més  no  entre  el  2005  i  el  2008;  ara  bé,  a  partir  del  2009  el  nombre  d’immigrants 
exteriors es redueix a la meitat mentre que el d’emigrants gairebé es duplica; si se li afegeix un saldo de 
migracions  interiors negatius, el creixement natural torna a recuperar pes en el creixement total de  la 
població de Tarragona. 

 

Immigrants Emigrants Saldo Natural Interior Total

2005 4.515 63 4.452 643 3.720 4.363 14,7%

2006 4.515 127 4.388 814 2.788 3.602 22,6%

2007 4.459 956 3.503 830 2.277 3.107 26,7%

2008 3.511 790 2.721 947 2.195 3.142 30,1%

2009 2.180 1.433 747 701 -429 272 257,7%

2010 1.959 1.370 589 793 -235 558 142,1%

Migracions exteriors Saldos Natural / 
Total

 

Font: Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 
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1.3.3. Estructura d’edats 

Augment de població per un creixement natural positiu  i un saldo migratori exterior  igualment positiu 
així  com  un  saldo migratori  residencial  negatiu  hauran  tingut  incidència  en  l’estructura  d’edats  de 
Tarragona. 

Una primera anàlisi, la de gran grups de població, mostra que possiblement si però no afina quins poden 
ser els principals canvis. 

15.491

22.056

76.134

93.714

17.169

21.568

0% 20% 40% 60% 80% 1

2001

2011

Fins 14 anys 15‐64 anys 65 i més anys  

Font: 2001 pàgina web de l’INE, 2011 ajuntament de Tarragona. Elaboració pròpia 

Una primera ullada indica que els tres grans grups de població creixen, destacant la població infantil per 
damunt dels altres dos grups. 

En  termes absoluts en una dècada es produeixen  les següents grans variacions: els  infants de  fins 14 
anys experimenten un augment del 42%, la població gran, de 65 i més anys, augmenta en un 26%, en la 
mateixa proporció en que creix Tarragona; la població adulta ho fa en un 23%, el percentatge més reduït 
dels tres grups. 

De  la comparació de  les piràmides d’edats dels dos anys de referència s’observa que són els grups de 
població  jove,  30  a  34  anys,  i  jove  adulta,  35  a  39  anys  els  dos  grups  que  experimenten  un major 
augment en valors totals, acompanyat per un important augment en els grups dels petits, de fins 4 anys 
o de 5 a 9, mentre que el grup de 20 a 24 anys és el que experimenta  la més  important disminució, 
seguit pel grup de 25 a 29 anys. 

 

          2001             2011 
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Font: 2001 pàgina web de l’INE, 2011 Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 
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Altra qüestió és  la variació del pes dels grups en  termes  relatius  (vegeu  taula següent): així, grups de 
població que experimenten un augment en valors absoluts, presenten una pèrdua de pes en el conjunt 
de la població (cas dels nens i adolescents (10 a 14 anys i 15 a 19 anys); un altre cas és la dels grups que 
tot  i experimentar un augment considerable en volum, varia poc el seu pes en relació el conjunt de  la 
població  (cas del grup de 30 a 34 anys) mentre que hi ha algun grup que  tot  i augmentar en menor 
volum, aquest té un major impacte en l’estructura d’edats (cas del grup de 60 a 64 anys). 

De manera resumida, tot i que quasi tots els grups de població augmenten, a Tarragona s’està produint 
un desplaçament del pes d’alguns grups de població vers a grups més grans, tal i com els ombrejats del 
percentatge de població als anys 2001 i 2011 de la taula il∙lustra, alhora que l’augment de la natalitat a 
conseqüència  de  l’atracció  de  població  jove‐adulta  en  els  darrers  10  anys  es  fa  sentir;  en  d’altres 
paraules, a Tarragona es fa evident el cicle complert de l’estructura d’edats: rejoveniment, maduració i 
envelliment (o sobreenvelliment en el seu cas). 

Total % Total % Total %

0-4 4.845 4,5% 7.762 5,7% 2.917 1,2%

5-9 5.229 4,8% 7.768 5,7% 2.539 0,8%

10-14 5.417 5,0% 6.526 4,8% 1.109 -0,2%

15-19 6.497 6,0% 6.728 4,9% 231 -1,1%

20-24 8.772 8,1% 7.631 5,6% -1.141 -2,5%

25-29 9.856 9,1% 9.440 6,9% -416 -2,2%

30-34 8.962 8,2% 12.188 8,9% 3.226 0,6%

35-39 8.649 7,9% 12.559 9,1% 3.910 1,2%

40-44 8.157 7,5% 11.088 8,1% 2.931 0,6%

45-49 7.419 6,8% 10.053 7,3% 2.634 0,5%

50-54 7.065 6,5% 9.103 6,6% 2.038 0,1%

55-59 6.069 5,6% 7.878 5,7% 1.809 0,2%

60-64 4.688 4,3% 7.046 5,1% 2.358 0,8%

65-69 5.138 4,7% 5.972 4,3% 834 -0,4%

70-74 4.588 4,2% 4.424 3,2% -164 -1,0%

75-79 3.643 3,3% 4.565 3,3% 922 0,0%

80-84 2.142 2,0% 3.422 2,5% 1.280 0,5%

85 i més 1.658 1,5% 3.185 2,3% 1.527 0,8%

Total 108.794 100,0% 137.338 100,0% 28.544

Variació 2001-2011Població 2001 Població 2011

 

Font: 2001 pàgina web de l’INE, 2011 Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

Altres  indicadors  com  els  índexs  de  dependència36,  d’envelliment  i  sobreenvellimet  confirmen 
l’anteriorment indicat. 

2001 2011

Dependència global 42,9% 46,6%

Dependència infantil 20,3% 23,5%

Dependència senil 22,6% 23,0%

Envelliment 110,8% 97,8%

Sobreenvelliment 9,7% 14,8%  

Font: 2001 pàgina web de l’INE, 2011 Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

Entre el 2001 i el 2011 ha augmentat la dependència global fins a gairebé la meitat del grup de joves i 
adults, sent però més important l’augment de la dependència infantil sobre la senil. Aquest diferencial 
ha suposat que tot i que la població gran ha augmentat en volum, respecte el 2001 ha disminuït l’índex 
d’envelliment,  sent  inferior a 100  (major pes de  la població  infantil  i adolescent). No obstant això,  la 
població més gran, de 85 i més anys, ha quasi duplicat el seu pes respecte el seu propi grup de població, 
tendència que pot continuar en els propers anys. 

                                                           
36
 L’índex de dependència global posa en relació la població infantil i gran (població en edat no activa) respecte la 

població  jove  i adulta (població en edat activa);  l’índex d’envelliment posa en relació  la població de 65  i més anys 
respecte la infantil; finalment, l’índex de sobreenvelliment posa en relació la població de 85 i més anys respecte el 
conjunt de la població gran, de 65 i més anys. 



1 ANÀLISI 

PLH de Tarragona  45 

Per seccions, destacarien la secció 06008 que té un elevat índex de sobreenvelliment i un baix índex de 
dependència  infantil, mentre que  la  secció  08004  té un  elevat  índex de dependència  global  a  causa 
d’una major  dependència  senil  però  un  sobreenvelliment  relativament  baix,  per  sota  la mitjana  de 
Tarragona, tot i tenir un major índex d’envelliment que municipi. D’altra banda, Campclar, l’Arrabassada 
i  Sant  Ramon  són  els  barris  amb major  dependència  infantil  Ta mentre  que  Torreforta  i  Tarragona 
Centre destaquen per una major dependència senil. 

1.3.4. Nacionalitat 

Tal  i  com mostra  la  taula  següent,  la població d’origen estranger ha augmentat considerablement en 
nombre en quasi una dècada, amb un creixement absolut d’una mica més del 700% mentre que per al 
mateix  període  la  població  espanyola  tenia  un  creixement  absolut  del  4%.  Així  doncs,  la  població 
d’origen  estranger  ha  contribuït  en  el  creixement  de  la  ciutat  en més  del  83%  (augment  en  21.897 
efectius). 

Espanyols Estrangers Total
2001 105.686 3.108 108.794
2010 109.927 25.005 134.932

Increment Espanyols Estrangers Total
2001-10 4,0% 704,5% 24,0%  

Font. Any 2001 pàgina web de l’INE, any 2010 pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

La població d’origen estranger a l’any 2001 tenia poc pes (del 2’9%) però en volum (nombre) ja era prou 
significativa  (3.108 persones). Any a any va anar augmentant en nombre  i pes  i a  l’any 2010 era del 
18’5% amb 25.000 efectius. Ara bé, és prou possible que al 2011 vegi reduït el seu volum i pes donada 
l’actual situació de crisi profunda  i  la condició de migració econòmica de  la majoria dels seus efectius. 
Cal  dir  però  que  aquesta mateixa  situació  es  podria  produir  entre  la  població  espanyola  tot  i  que 
possiblement, i en un primer estadi, entre la seva població jove i més qualificada. 

Per grans orígens destaca els que provenen d’Àfrica, amb el Marroc  com a principal origen,  seguit a 
parts quasi  iguals  entre  els que provenen d’Amèrica del  Sud  amb  el 25%  (d’aquests orígens destaca 
Colòmbia,  seguit d’Argentina  i Equador)  i de  la  resta de  la Unió Europea amb el 24%  (Romania és el 
principal origen seguit per Itàlia). La resta d’orígens són residuals, tot i que es pot destacar que del 7% 
amb origen Àsia i Oceania el 54% té nacionalitat xinesa. 

25%
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37%

3%
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7%

Resta UE Resta Europa

Àfrica Amèrica del Nord i Central

Amèrica del Sud Àsia i Oceania

 

Font: dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Com  a  trets  generals  sobre  la  població  estrangera  es  pot  posar  de  relleu  que  hi  ha  una mica més 
d’homes que de dones  i que  la diferència entre sexes és més  important que en  la població espanyola 
(54% homes i 46% de dones entre la població estrangera i 48% d’homes i 52% de dones en l’espanyola); 
el 42% té entre 25 i 39 anys (entre la població espanyola és del 22% i pel conjunt de Tarragona del 26%), 
els infants tenen un pes del 18% en el conjunt de la població estrangera (16% entre l’espanyola i el total 
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de Tarragona); a partir dels 55 anys el seu nombre cau dràsticament, sent gairebé nul a partir dels 70 
anys. 

La  distribució  de  la  població  d’origen  estranger  per  seccions  és  relativament  homogènia  tot  i  que 
destaquen algues seccions, les unes per una major presència de població d’origen estranger i les altres 
per la seva menor presència. Entre les primeres, la 07005 (Sant Salvador centre) amb un 54%, la secció 
0600737 (Icomar ‐ les Pinedes) amb un 44% i la secció 07009 (el Mas de les Flors), amb un 46%. Entre les 
segones,  la 07021  (Sant Ramon  sud), amb 3’4%,  les  seccions 03003  (Mare Nostrum platja)  i  la 04009 
(l’Oliva), amb un 4’7% totes dues, o la 04016 (Avinguda Catalunya sud), amb un 5’8%. 

1.3.5. Les llars 

En el mateix període en que el creixement de població en termes absoluts ha estat del 26%, l’augment 
del nombre de llars ha estat major, de gairebé el 37%. 

Població Llars

2001 108.794 39.668

2011 137.338 54.127

2001-2011 26,2% 36,5%  

Font. Any 2001 pàgina web de l’INE i any 2011 Ajuntament de Tarragona 

En  analitzar  les  llars  segons  el  nombre  de  components  de  la  llar,  destaca  en  primer  lloc  el  notable 
augment de  les  llars unipersonals, passant d’ocupar el quart  lloc al 2001 a ocupar  la primera plaça el 
2011.  El nombre de  llars  amb dues persones  també  augmenta,  tot  i que  amb un modest  33%,  com 
també  les  de  3  i  4  persones,  amb  uns  augments més modestos  encara.  L’altre  segon  gran  canvi  es 
produeix en  les  llars de 6 o més persones, que tot  i que en nombre eren  i segueixen sent el grup més 
petit, en els darrers 10 anys han experimentat un important augment. 

1 2 3 4 5 6 o més Total

2001 8.196 10.803 8.779 8.497 2.471 922 39.668

2011 16.274 14.322 10.373 8.555 2.696 1.907 54.127

2001-2011 98,6% 32,6% 18,2% 0,7% 9,1% 106,8% 36,5%

2001 20,7% 27,2% 22,1% 21,4% 6,2% 2,3%

2011 30,1% 26,5% 19,2% 15,8% 5,0% 3,5%

2001-2011 9,4% -0,8% -3,0% -5,6% -1,2% 1,2%  

Font. Any 2001 pàgina web de l’INE, any 2011 Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

Si es fa una avaluació de l’evolució del pes de cada grup entre el 2001 i el 2011, els únics de signe positiu 
són les llars unipersonals i les llars de 6 o més persones, mentre que la resta veu reduït el seu pes tot i 
haver augmentat en nombre (‐5’6% en  les  llars de 4 persones,  ‐3’0% en  les de tres persones, etc.). En 
conseqüència, la grandària mitjana de la llar ha ant disminuint, passant de les 2’74 persones/llar de l’any 
2001 a les 2’54 del 2011, tot i l’augment del nombre de llars de 6 o més persones, i a febrer de 2012 es 
situava en les 2’55 persones/llar. 

Les llars joves i grans 

Si  es  descompon  les  llars  segons  l’edat  de  la  persona  de  referència  en  llars  joves  i  llars  grans,  el 
comportament  d’aquestes  ha  estat  distint: mentre  que  el  nombre  de  llars  joves  (de  fins  a  34  anys) 
augmenta, el de llars grans (65 o més anys) disminueix. Tot amb tot, les llars que més han augmentat, 
són les d’entre 35 i 64 anys. 

                                                           
37
  Aquesta  secció  va  ser  agregada  al  2011  a  la  secció  06015,  que  al  2010  tenia  un  10%  de  població  d’origen 

estranger. 
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Total llars
Llars 
joves

Llars 
grans Resta llars

2001 39.668 7.226 10.181 22.261

2011 54.127 8.851 9.252 36.024

2001-2011 36,5% 22,5% -9,1% 61,8%  

Font. Any 2001 pàgina web de l’INE, any 2011 Ajuntament de Tarragona i elaboració pròpia 

En relació les llars joves és rellevant el seu augment en un període en que l’accés a l’habitatge ha estat 
molt dificultós, especialment per aquest grup d’edat, tot  i que en relació el nombre de persones  joves 
empadronats a Tarragona, les llars joves segueixen sent poc nombroses38. 

En relació les llars grans, no deixa de sobtar la seva disminució en un període en que els seus efectius ha 
augmentat  (de  17.169  el  2001  a  21.568  el  2011).  És  prou  possible  que  per  aquest  grup  d’edat hagi 
canviat la seva relació amb l’habitatge afavorit també amb la llei de dependència39. 

Tot i l’augment del nombre de llars joves, el seu pes en relació les llars totals disminueix, donat que el 
grup de llars que més augmenta és el que les persones de referència tenen edats compreses entre els 35 
i 64 anys. És així que tot i la disminució de les llars de persones grans, aquesta segueix pesant més que 
les llars joves. 
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Tot  i no disposar d’informació més detallada sobre  l’edat de referència de  les  llars, si es té en compte 
que els grups d’edat que tenen un major augment en el nombre dels seus efectius són els de 30 a 34 
anys  i  els  de  35  a  39  anys,  per  a  les  llars  joves  es  pot  pressuposar  que  seran  les  que més  hauran 
augmentat, mentre que en relació  les  llars adultes,  també seran  les que hauran experiment un major 
augment, seguides per les llars amb persones de referència amb edats compreses entre els 40 i 49 anys. 

En analitzar la mateixa informació per seccions censals, els primer que es manifesta com a notori és que 
les  seccions  01001,  02001  i  03001  (totes  tres  formen  el  barri  de  la  Part  Alta),  tenen  una  grandària 
mitjana de la llar inferior a dues persones per llar: d’1’90, 1’83 i 1’85 persones per llar; altrament dit, són 
uns  àmbits de  la  ciutat  en que  les  llars unipersonals  tenen una major preponderància  a  l’extrem de 
suposar una mica més de la meitat de les llars, d’entre el 53 i 54%, percentatges realment molt elevats; 
són  seccions  on  la  presència  de  llars  joves  és  força  elevat,  per  damunt  la mitjana  del  conjunt  de 
Tarragona (29, 32  i 24% respectivament)40, en que  la relació entre població  jove  i  llars  joves està amb 
major concordança, així mateix, la secció 03001 té també un major nombre de llars de persones grans, 
del 21% (per damunt la mitjana de Tarragona), la secció 01001 té un percentatge similar a la ciutat i la 
secció 02001 el té força més baix (del 12%), que sense arribar a ser dels més baixos, se situa força per 
sota de la mitjana de la ciutat; la resta de llars (d’entre 35 i 64 anys) tenen un percentatge inferior al de 

                                                           
38
 Si es fes una hipotètica relació de dues persones joves/llar, a Tarragona mancarien encara 5.779 llars joves; si es 

fes  el mateix  exercici  considerant  que  només un  terç  de  la  població  jove  estaria  en  condicions  d’emancipar‐se, 
seguirien mancant quasi un miler de  llars  joves  . Aquests exercicis són bàsicament  irreals  i  inclús  incorrectes però 
permeten donar una idea de fins a quin punt està endarrerit el procés d’emancipació al municipi. 
39
 Tant pot ser que persones grans soles hagin anat a viure amb els seus fills, com que hagin anat a residències per a 

gent gran. 
40
 Es bo recordar que aquestes tres seccions eren les que tenien, al 2001, més habitatge de dimensions reduïdes i 

també més antic. 
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Tarragona. Així doncs, es podria dir que la Part Alta en el seu conjunt ha esdevingut un barri d’atracció 
de  la  població  jove,  en  que  l’estructura  familiar  tradicional  té  un  pes  relativament  baix  i  en  que 
possiblement, els seus habitants més joves es podrien considerar com a població transeünt més que no 
pas població estable. 

Per una altra banda, seccions com 07018, 07019, 07020, 07021  (Sant Pere  i Sant Pau), 08009  i 08010 
(Campclar nord i est) tenen el percentatge més baix de llars grans, d’entre el 4% i el 7%, i tot i tenir un 
percentatge de llars joves superior a la mitjana de Tarragona, la resta de llars són les que dominen amb 
uns percentatges que oscil∙len entre el 71% (secció 07021, Sant Ramon sud) i 78% (08010 Campclar est). 
Tenen en comú que les llars unipersonals tenen uns percentatges inferiors a la mitjana de Tarragona tot 
i que, a excepció de les seccions 07019 i 07021, estan a l’entorn del 20%, les llars de 3 i 4 persones són 
més nombroses en relació la mitjana tarragonina, i en el cas de la secció 08010 les llars de 5 i 6 o més 
persones quasi dupliquen o dupliquen la mitjana de Tarragona. Tot i les coincidències estadístiques que 
es puguin produir entre elles, la casuística és diferent: des de zones de nou creixement fins a zones en 
que s’ha produït un clar procés de substitució de la població, sent aquest el cas de la secció 08010. 

Aquesta darrera interpretació podria aplicar‐se també a seccions com la 07005 (Sant Salvador centre) i 
la  07009  (el mas  de  les  Flors),  que  són  les  que  tenen  un major  percentatge  de  població  d’origen 
estranger, ara bé, tot i tenir uns percentatges de llars de 5 i 6 o més persones superior als del conjunt de 
Tarragona,  tenen així mateix uns percentatges de  llars unipersonals  iguals o superiors a  la mitjana de 
Tarragona, mentre  que  les  llars  de  2  a  4 persones  estan  “sub‐representades”.  El  possible  procés  de 
substitució de  la població que s’havia  iniciat en aquestes seccions  (per exemple,  les  llars unipersonals 
podrien  ser degudes  a  població  gran  que  resideix  sola  i  que  un  cop  l’habitatge  quedés  alliberat  per 
defunció seria ocupat per població bé  jove bé estrangera), pot veure’s aturat a causa de  la situació de 
regressió econòmica. 

Les seccions 07005 i 08010 anteriorment esmentades, es diferencien dels anteriors grups però, en el fet 
que  tenen  una  mitjana  de  persones  /  llar  molt  superior  a  la  de  Tarragona,  de  3  (07005)  i  3’47 
persones/llar (08010), junt les seccions 08008 (Campclar oest amb 3’07 persones/llar), 08012 (Campclar 
sud  amb 3’24 persones/llar), 08013  (Verge del Pilar oest  amb 3’16 persones/llar)  i 08014  (Bonavista 
nord,  amb  3’10  persones  llar).  Cal  posar  de  relleu  la  clara  unitat  del  barri  de  Campclar  en  quant  a 
predomini  de  les  llars  adultes  per  damunt  les  joves  i  les  grans,  per  un menor  percentatge  de  llars 
unipersonals tot i situar‐se en tots els casos per damunt del 20%, per tenir un percentatge de llars de 5 i 
6 o més persones superiors a la mitjana de Tarragona41. Les seccions que formen el barri tenen també 
en  comú  tenir  una  baixa  relació  entre  la  població  jove  empadronada  i  les  llars  joves  (en  d’altres 
paraules, poques llars joves en proporció als joves que hi resideixen, destacant la 08013 i la 08010, tot i 
tenir un bon percentatge de població jove, d’entre el 25% i el 33% de la població resident a les seccions i 
barri). 

En relació els sectors de la ciutat en que les llars adultes són les preponderants, per damunt la mitjana 
de Tarragona, prenen  relleu  les  seccions 04009  (l’Oliva, amb el 79%), 07006  (Sant  Salvador nord  i el 
80%),  07013  (els  Pinars,  Florimar  i  la  Llevantina,  amb  el  83%),  07014  (plaça  Imperial  i  rambla  Lluís 
Companys, 79%) i 07016 (Monnars, l’Escorpí, la Mora i Tamarit, amb el 81%). Tenen un baix percentatge 
de llars grans i un encara més baix de llars joves, la mitjana de la llar és superior a la de Tarragona, les 
llars unipersonals són proporcionalment  inferiors a  la mitjana, a  l’igual que  les  llars de dues persones 
(llevat de la secció 07014, que és la de major pes) mentre que les de 3 i 4 persones són més nombroses i 
totes elles  tenen un percentatge  superior de  llars de 5 persones,  tot  i que en cap  cas  s’arriba al 8%, 
mentre que les llars de 6 o més persones proporcionalment són inferiors al conjunt de Tarragona. 

Finalment, es creu oportú destacar  les  seccions on el percentatge de  llars grans és més elevat, quasi 
doblant la mitjana de Tarragona: les seccions 04004 (Parc Saavedra, amb un 33% de llars grans), 04010 
(col∙legi Sant Domènech de Guzman, amb un 31%), la 04012 (la Rambla nord, amb un 32%), totes elles 
seccions que formen part de Tarragona centre, la 06010 ( (Ramon i Cajal sud, amb un 30%) i 08004 (la 
Granja sud, amb un 32%). Tenen en comú també el baix percentatge de  llars  joves, d’entre el 9  i 13%, 
una dimensió mitjana  de  la  llar  inferior  a  la  de  Tarragona, d’entre  el  2’22  i  el  2’48 persones/llar,  el 
percentatge de  llars unipersonals superior al de Tarragona, d’entre el 36  i 40%,  llevat de  les seccions 
0610  i 08004 que és  lleugerament superior, el nombre de  llars de dues persones superior a  la mitjana 
                                                           
41
  No  és  el  cas  de  la  secció  08009,  però,  que  destaca  per  tenir  llars  de  4  i  3  persones,  en  aquest  ordre, 

percentualment més nombroses que Tarragona i la resta del barri i llars de 5 persones igual a la mitjana de la ciutat 
llars de 6 o més persones només un 0’8% superior que Tarragona. 
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mentre que  les  llars a partir de 3 persones  són  inferiors. Són àmbits  susceptibles de patir un procés 
d’envelliment: poca població infantil, per sota la mitjana de Tarragona que és del 16% (entre el 9 i 11%, 
llevat de  la secció 08004 que amb el 15% s’acosta a  la mitjana)  i força població gran, quasi doblant el 
16%  tarragoní  (d’entre el 27  i 31%). Són zones que en un  futur més o menys  immediat, en  funció de 
quan es comencin a reactivar mínimament els sectors  immobiliari  i financer, poden tenir processos de 
substitució de la població. 

1.3.6. Projeccions de població i llars 

L’ajuntament  de  Tarragona  disposa  d’un  POUM  aprovat  definitivament  el  juny  de  2011,  tot  i  que 
pendent del text refós en el moment de redactar aquest document. Forma part de la documentació del 
POUM  la memòria  social,  elaborada  per  l’empresa Mur &  Clusa  Associats,  SL,  en  la  qual  es  fan  les 
corresponents projeccions i que han estat validades per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, 
amb  el  que  per  al  Pla  Local  d’Habitatge  seran  emprades  per  a  tal  de mantenir  la  coherència  entre 
ambdós documents, tot  i que  la diferència temporal d’ambdós plans  (2026 per al POUM  i 2022 per al 
PLH) obliguen a una adaptació d’aquestes. 

La  metodologia  emprada  per  la  seva  elaboració  està  explicada  a  la  memòria  social  del  POUM.  El 
document actualment disponible a  la pàgina web de  l’Ajuntament es correspon amb el de  l’aprovació 
provisional,  tot  i que els autors de  la memòria social han  facilitat a  l’equip redactor del PLH  la revisió 
realitzada  per  al  text  refós,  i  que  seran  emprades  com  a  base  per  a  les  projeccions  del  PLH,  no 
introduint‐se però cap modificació, ni en la metodologia emprada ni en el seu dimensionat.  

Tanmateix,  aquí  si  que  es  vol  destacar  la  particularitat  de  Tarragona  com  a  centre  d’una  àrea 
metropolitana molt activa amb el que  tot  i que  les actuals  tendències demogràfiques estan afectades 
per la crisi econòmica42, la previsió d’habitatge a mitjà termini no pot quedar distorsionada per aquest 
fet. En d’altres paraules,  cal  recordar què a  les dècades dels 80  i 90, Catalunya estava patint un  clar 
procés  d’envelliment  i  regressió  de  la  població:  la  natalitat  havia  caigut  dràsticament  al  llarg  de  les 
dècades  dels  anys  70  i  80,  la mortalitat  presentava  una  línia  ràpidament  ascendent  amb  el  que  el 
creixement natural era en  la majoria de municipis catalans negatiu, el saldo migratori amb  la resta de 
l’estat,  que  fins  entrats  els  anys  70  havia  estat  sempre  positiu43,  va  passar  a  ser  zero  o  negatiu,  la 
immigració exterior era quasi bé inexistent; i, en aquelles dates ningú, ni tant sols els especialistes en la 
matèria, va poder preveure el capgirament extraordinari que es va produir en les pautes de moviments 
de població que es van produir a principis del segle XXI44. El cert és que actualment estem vivint una 
nova fase de canvis, els quals resulten molt difícil de dimensionar i avaluar. 

A continuació es reprodueix  literalment,  les conclusions sobre els dimensionats de població possibles  i 
probable de Tarragona 

‐ ‐  Població  resident:  203.566  persones  empadronades  (exclòs  La  Canonja),  el  2026,  amb 
creixements del 2,7% anual en el període 2011‐2026, havent estat del 2,4% anual en el període 
2001‐2011. 

‐ ‐ Parc total d’habitatges: 112.983 habitatges, el 2026, amb creixements anuals respectius del 3,2% 
en el passat i del 2,8% en el futur. 

                                                           
42
 Reducció dràstica de la immigració, augment de l’emigració tant dels joves d’aquí com de les persones d’origen 

estranger,  ja  sigui  per  retorn  als  seus  països,  ja  sigui  a  d’altres  països  amb més  possibilitats  de  trobar  feina. 
Igualment,  reducció  dels  processos  d’emancipació  dels  joves,  inclús  de  formació  de  noves  llars  i  probablement 
també disminució de creació de noves llars a causa de la dissolució i fragmentació de llars ja formades. De fet, les 
dades proporcionades pel mateix padró de l’Ajuntament en dos moments diferents (novembre de 2011 i febrer de 
2012) indiquen que tot i haver un cert creixement demogràfic, el nombre de llars ha disminuït en aquest curt lapse 
de temps. 
43
 Cal no oblidar que les diferents fases de creixement que ha experimentat Catalunya, sobretot en les dècades dels 

anys 60 a 70, però no únicament, van ser per immigració de població que provenia de la resta de l’estat. 
44
 El darrer gran creixement s’ha produït per població d’origen estranger, molt especialment extracomunitària, però 

aquest fenomen no s’ha identificat a Catalunya fins a partir de la dècada dels 2000, als primers anys amb xifres molt 
modestes i en els darrers anys, amb xifres força elevades en alguns dels municipis catalans. 
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‐ ‐ Parc d’habitatges principals: 79.088 habitatges  (rendiment del 70%), el 2026, amb creixements 
del 2,9% en el passat i del 3,0% en el futur. 

‐ ‐ Població ocupada resident: 108.353 persones, el 2026, amb creixements anuals del 2,6% anual en 
el període 2001‐2011  i del 4,2% en el període 2012‐2026, pel  fet d’haver suposat un atur del 
20% el 2011. 

‐ Es vol també posar de relleu que els escenaris del PTPCT i PDU no estan gaire apartats en tots els 
paràmetres sòcio‐econòmics de les previsions efectuades per el POUM de l’aprovació inicial del 
2008, amb diferències mínimes amb l’escenari de 225.000 residents (inclòs La Canonja). 

‐ Memòria social (document per al text refós), pàgina 20 

Si agafem  l’escenari considerat com a probable, d’aquí més o menys 25 anys, Tarragona podria assolir 
un sostre de població de vora 203.600 habitants amb una mica més de 79.000 llars. L’horitzó temporal 
del PLH és el d’un  termini màxim de 6 anys  i a més se situa en un moment de  regressió econòmica  i 
demogràfica;  i  tot  i  que  a  Tarragona  a  finals  del  2011  i  principi  del  2012  no  s’ha  identificat  encara 
aquesta situació de regressió però si d’atenuació, l’estimació de la població potencial al final teòric del 
PLH no mantindrà una relació proporcional a la del final teòric del POUM. 

Segons les projeccions del POUM, el creixement anual de població es situaria en el 2’7% i el de les llars 
seria de l’ordre del 2’8%; així doncs, un creixement relativament moderat, amb un ritme de formació de 
llars lleugerament superior a l’augment de la població, a l’igual del que ha succeït al llarg dels darrers 20 
o  25  anys,  tot  i  identificar‐se  una  nova  disminució  del  nombre  de  membres  per  llar,  tendències, 
aquestes darreres que tot i que en aquests moments poden estar en entredit, es tornaran a recuperar a 
mesura que se surti de la crisi. Destaca també la consideració que l’escenari possible del rendiment del 
parc d’habitatges se seguirà situant en el 70%. 

En el  càlcul de quina pot  ser  la població,  llars  i habitatges al 2018, no es podrà  fer una  transposició 
exacta de dites consideracions, que tot i ser vàlides, durant els primers anys del període de vigència del 
PLH,  quedaran  temporalment  “congelades”.  Inclús  és  prou  possible  que  el  rendiment  del  parc 
d’habitatges  retrocedeixi  lleugerament  a  causa  de  la  dificultat  d’accés  i/o manteniment  al  que  està 
conduint  la  pèrdua  constant  de  llocs  treball,  situació  que  difícilment  podrà  ser  compensada  amb 
l’augment de la reserva de sòl per habitatge amb protecció oficial, en qualsevol de les seves variants, ja 
que el sector de la promoció d’habitatge públic i privat també han quedat fortament tocats per la crisi 
econòmica i financera, amb el que caldrà cercar altres formules en política d’habitatge social. 

En els  tres escenaris proposats el  creixement  final de Tarragona  serà positiu. En  relació els escenaris 
extrems,  el  baix  i  l’alt,  ni  s’ha  considerat  una  caiguda  dràstica  per  emigració  de  propis  i  aliens  en 
l’escenari baix, ni un creixement seguint  les tendències dels darrers anys en  l’escenari alt  ja que totes 
dues opcions són extremes i prou improbables. No es tracta d’un exercici teòric o acadèmic per a veure 
“que passaria si...” sinó d’ajustar  tres possibles marcs de creixement entre possibles  i probables; cosa 
per  la qual fins  i tot  l’escenari alt tindrà un creixement absolut moderat  i en  l’escenari baix s’ha seguit 
considerant l’opció d’un creixement conjunt positiu, tendència que no té per capgirar‐se malgrat la força 
previsible atenuació del creixement.  

Finalment, s’ha de remarcar que en tots els escenaris s’ha considerat que  la sortida de  la crisi encara 
trigarà i que la seves repercussions en les dinàmiques demogràfica es faran sentir en quasi tot el període 
de vigència del pla tot i que l’impacte serà diferent segons escenari, produint‐se un creixement moderat 
inclús en l’escenari alt. 

Baix Mig Alt
novembre de 2011

2015 138.219 140.328 142.122
2018 141.379 145.813 149.493

2012-2018 Baix Mig Alt
Creixement total 3.917 7.789 11.400

Creixement absolut 3% 6% 8%
Índex de creixement 0,47% 0,92% 1,33%

137.338

 

 

Així, en  l’escenari baix es considera que el creixement de població que experimentarà Tarragona serà 
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degut al guany de pes del creixement natural sobre el conjunt dels components de creixement, en que 
els fluxos migratoris es caracteritzaran per uns saldos negatius en el cas dels moviments residencials i un 
saldo de migració exterior cada cop més minso; el creixement natural compensarà  fins a cert punt  la 
caiguda migratòria, seguint la tendència identificada a partir de l’any 2009, més manifesta a l’any 2010. 
Altrament  dit,  es  notarà  més  que  en  cap  altre  escenari  les  conseqüències  dels  processos  de 
rejoveniment  de  la  població  dels  darrers  10  anys  tot  i  que  també  anirà  acompanyat  pel  procés  de 
maduració de l’estructura d’edats (progressiu augment del pes dels grups d’edat d’adults), procés que ja 
s’ha començat a detectar en la seva piràmide d’edats. La població estimada a l’any 2018 seria de quasi 
141.400 habitants amb un creixement absolut del 3% i anual del 0’47%. 

En  l’escenari mig  les  tendències  apuntades en  l’escenari baix  seguiran  sent  semblants  tot  i que aquí 
s’apunten unes diferències prou notables: no es notarà de manera tant acusada la disminució dels fluxos 
migratoris, mantenint‐se  bàsicament  els  de migració  exterior.  A  l’igual  que  en  l’escenari  anterior  el 
creixement natural tindrà una major  incidència però a diferència d’aquell no es notarà tant donat que 
els  fluxos migratoris  tindran un major efecte sobre  les dinàmiques de creixement. Tampoc seran  tant 
evidents  els  efectes  de  la  maduració  de  l’estructura  d’edats  ja  que  els  fluxos  migratoris  seguiran 
suavitzant‐ne els efectes. En certa manera, en aquest escenari es segueixen visibilitzant els processos 
d’estancament de  la mobilitat residencial tot  i que de manera força suau. La població estimada a  l’any 
2018 seria d’una mica més de 145.800 habitants amb un creixement absolut del 6% i anual del 0’92%. 

Finalment,  en  l’escenari  alt  es  considera  que  la  mobilitat  residencial  tot  i  reduir‐se  inicialment  es 
recuperarà malgrat  que  no  amb  el mateix  ritme  amb  que  s’ha  produït  en  els moments  de màxim 
creixement. El creixement natural augmentarà de  forma més evident que en els altres dos escenaris, 
conseqüència d’un augment de la natalitat que se situarà força per damunt la mortalitat que, tot i seguir 
creixent no ho farà en unes proporcions semblants a  la natalitat. L’estructura d’edats del municipi pot 
veure’s més rejovenida que en els dos escenaris anteriors tot  i que encara no compensarà  la població 
adulta. A l’igual que en els escenaris anteriors, es considera que la immigració d’origen estranger seguirà 
incidint en  les dinàmiques demogràfiques del municipi però amb major  força. La població estimada a 
l’any 2018 seria de quasi 149.500 habitants amb un creixement absolut del 8% i anual del 1’33%. 

Pel que fa a les projeccions de llars, aquestes contemplen dos possibles escenaris; un, l’alt, en que es fan 
sentir més les dinàmiques de fragmentació i dissolució de les llars, alhora que la disminució del nombre 
de  fills per parella,  tot  i que a causa de  l’actual contenció de dits processos aquesta disminució de  la 
grandària mitjana no serà massa visible fins al final del període de durada del PLH; i un segon, el baix, en 
que si bé reflecteix també  la disminució del nombre de fills per parella, aparentment denota un major 
predomini de  l’estructura  familiar,  tant  la dominant  en  la  cultura occidental  com  la que  aporten  els 
fluxos  d’immigració  d’origen  estranger,  però  que  en  realitat  incorpora  també  altres  formes  de 
convivència entre les persones joves, adultes i grans (bàsicament, persones sense cap vincle familiar que 
comparteixen l’habitatge per a poder fer front a les despeses, incloses les de tinença i manteniment de 
l’habitatge). En una ciutat com Tarragona, les formes més complexes d’unitat de convivència són força 
possibles i probables, a banda de les que li poden oferir el seu caràcter universitari45.  

Entre el novembre de 2011  i el  febrer del 2012  s’ha produït un  creixement de població, això  si molt 
migrat, de 50 persones, però una disminució de llars, de 153 unitats. Al no disposar d’informació sobre 
quin tipus de llars poden haver estat les extingides (les degudes a defunció molt probablement quedin 
incloses  però  possiblement  no  les  expliquen  totes),  es  poden  aventurar  situacions  identificades  en 
d’altres ciutats de semblant o major magnitud, com són la tornada a la llar familiar de fills emancipats, 
antigues  llars  unipersonals  adultes  que  acaben  compartint  pis  per  a  poder  seguir  pagant  despeses 
d’habitatge,  llars familiars que es refonen en una única (pares  i parella amb fills o sense), etc. Per una 
altra banda, els desnonaments a Tarragona han augmentat però no es té la informació segregada de la 
seva demarcació per a calibrar quina incidència tenen o poden tenir en el còmput de les llars.  

Refrescant la memòria, la grandària mitjana de la llar ha ant disminuint, passant de les 3’2 persones/llar 
de 1991 a les 2’74 de l’any 2001, les 2’54 de novembre de 2011, i les 2’55 de febrer de 2012. 

En  l’escenari baix, es considera que  la grandària mitjana de  la  llar que  figura a  febrer de 2012 es pot 
mantenir fins el 2015, tot i que probablement amb oscil∙lacions amunt i/o avall, i a partir d’aquell any, 
un cop superats els pitjors efectes de la crisi, recuperarà la tendència a la reducció tot i que sense que 
sigui massa significativa; per contra en l’escenari alt s’ha considerat aquesta dada com un fet aïllat i que 

                                                           
45
 Modalitat de compartir pis entre estudiants, pocs d’ells empadronats en el municipi. 
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malgrat la contracció que es pugui produir entre el 2011 i el 2012 o 2013, la tendència seguirà sent a la 
disminució de la grandària, amb el que al 2015 ja se situarà en un 2’5 per a disminuir encara més fins al 
2’46 de l’any 2018.  

En general, els índex de formació de les llars seguiran sent superiors als de creixement de població, tot i 
que només lleugerament en el baix, ja que a mesura que millori la situació econòmica es reprendran els 
processos de fragmentació de les llars, d’emancipació dels joves, etc. 

Baix Mig Alt Baix Mig Alt

novembre de 2011 2,54 2,54

2015 54.204 55.031 55.734 2,55 55.288 56.131 56.849 2,50

2018 55.661 57.407 58.856 2,54 57.471 59.274 60.770 2,46

2012-2018

Creixement total 1.658 3.183 4.605 3.138 4.719 6.187

Creixement absolut 3% 6% 8% 6% 9% 11%

Índex de creixement 0,51% 0,96% 1,37% 0,94% 1,39% 1,81%

Persones / 
llar

54.127

Baix Alt

54.127

Persones / 
llar

 

Tot i que sigui innecessari dir‐ho, es vol recordar que ara com ara som incapaços de preveure quina serà 
la progressió de la crisi i quan i com ens en sortirem. És així que resulta difícil proposar un escenari de 
creixement  de  població  i  de  formació  de  llars,  i  s’opta  per  proposar  una  forquilla  de  57.407  llars 
(escenari mig de població i baix de llars) i 59.274 llars (escenari mig de població i alt de llars) al 2018. 

1.3.7 Sense llar i altres col·lectius en situació o risc d’exclusió social 

Abans d’iniciar aquest apartat es  vol  fer un  seguit d’aclariments  ja que  l’etiqueta genèrica d’exclusió 
social vinculada a les dificultats d’accés a l’habitatge està generant força confusió. 

La població en situació o risc d’exclusió social no necessàriament coincideix amb la població en situació 
o risc d’exclusió residencial, es creuen els casos però no són sinònims. Així doncs, es pot trobar persones 
excloses  socialment,  o  en  risc  d’exclusió,  però  que  no  tinguin  problema  d’accés  o manteniment  de 
l’habitatge,  així  com  persones  excloses  o  en  risc  d’exclusió  de  l’accés  a  l’habitatge  però  no  en  risc 
d’exclusió social. 

En aquest apartat es tractaran les persones en situació o risc d’exclusió social en que a més se’ls afegeix 
la problemàtica de  l’habitatge, ara bé, en el càlcul de  les necessitats d’habitatge assequible quedaran 
inclosos  com  un  col∙lectiu més  entre  aquells  que  es  trobin  en  situació  o  risc  d’exclusió  a  l’accés  a 
l’habitatge sempre que s’hagi detectat la necessitat d’habitatge específic per aquests. 

L’anàlisi i diagnosi de la població en situació o risc d’exclusió social s’emprèn des de dues perspectives. 

‐ Informació sobre la renda bruta familiar disponible (RBFD) i la taxa d’atur. 

‐ Informació aportada per l’Ajuntament. Es parteix de les memòries de la Secretaria General sobre la 
gestió municipal  a  l’any 2010  i del  Servei Municipal de  l’Habitatge  i Actuacions Urbanes,  SA 
(SMHAUSA)  pel  període  2007‐2010  així  com  d’informació  actualitzada  a març  de  2012,  de 
documents elaborats per l’Oficina tècnica del Pla local d’inclusió social i cohesió social (PLISCT) 
de Tarragona i pels documents elaborats pel grup d’investigació Anàlisi social i organitzativa de 
la URV publicat al 2007, i, per l’Àrea de la persona del Pla integral de la Part Alta de Tarragona 
(PIPA) entre el 2009 i 2011. 

Renda familiar disponible bruta 

La informació sobre la renda familiar disponible (RFDB)46 és relativament antiga tot i que es disposa de 

                                                           
46
 “La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els 

residents d'un territori per destinar‐los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les 
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dues sèries. La primera comprèn el període 2000 a 200847 amb base l’any 2000 i la segona es correspon 
amb els anys 2008  i 2009, amb base 2008, sent el 2009  la darrera dada publicada per  l’IDESCAT (juliol 
del 2012). El fet que el darrer any amb informació sigui el 2009, amb l’increment de l’atur dels darrers 
tres anys,  les pujades d’impostos  i  la congelació de salaris o reducció en els casos que s’hagin produït, 
poden  significar un  empitjorament de  la  capacitat  econòmica de  la  llar que  la  informació disponible 
encara no pot haver reflectit. Tot amb tot, són analitzades ja que és de les poques referències de dades 
de renda disponibles per al municipi, tot i incloure la Canonja. 

La primera sèrie indica que tot i el progressiu augment de la RFDB a Tarragona i el Tarragonès, en relació 
a Catalunya, l’índex mostra una reducció igualment progressiva; altrament dit, la situació econòmica de 
la llar anava millorant però no en la mateixa proporció que a d’altres indrets catalans. 

Milers €
Milers € x 
habitant Índex Milers €

Milers € x 
habitant Índex Milers €

Milers € x 
habitant Índex

2000 1.439.730 12,6 106,4 2.198.968 12,2 103,1 74.508.677 11,8 100,0

2001 1.516.715 13,1 106,8 2.380.907 12,8 104,9 78.621.677 12,2 100,0

2002 1.646.249 13,8 106,3 2.586.366 13,4 103,7 83.538.487 13,0 100,0

2003 1.726.744 14,1 105,9 2.748.427 13,8 103,4 90.048.068 13,3 100,0

2004 1.871.043 14,9 105,8 2.995.370 14,4 102,7 97.023.292 14,1 100,0

2005 1.971.952 15,2 102,1 3.225.054 14,8 99,5 105.279.051 14,9 100,0

2006 2.111.528 15,9 101,8 3.495.322 15,4 98,6 112.130.761 15,6 100,0

2007 2.250.699 16,6 101,6 3.764.351 15,9 97,6 118.868.563 16,3 100,0

2008 2.320.035 16,7 98,6 3.947.214 16,1 95,2 125.670.644 16,9 100,0

Tarragonès CatalunyaTarragona

 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT 

Catalunya  és  presa  com  a  índex  base  (=  100). A  partir  d’aquesta  referència  és  calcula  la  posició  del 
municipi  i  comarca  en  relació  el  conjunt. Per  sobre de 100, major nivell de  riquesa; per  sota de 100, 
menor. 

La taula anterior mostra tres mesures i alhora tres evolucions paral∙leles:  

‐ L’augment de la RFDB any a any tot i que entre el 2007 i el 2008 (dades provisionals) es redueix el 
seu increment, sent el més baix en termes relatius per als tres àmbits i tot el període (excepte 
per  Catalunya  que  va  presentar  un menor  augment  entre  el  2000  i  2001).  Destaca  que  a 
Tarragona entre el 2007 i el 2008 s’hagi produït el menor increment de tot el període, tant en 
valors absoluts com per càpita. 

‐ L’augment per càpita en els tres àmbits i tot el període, destacant més el de Catalunya alhora que 
pel Tarragonès aquest és més discret. 

‐ La pèrdua constant de la capacitat de municipi i comarca en relació el conjunt català. 

‐  

                                                                                                                                                                          
famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats 
i excedent brut d'explotació), sinó que també està  influïda per  l'activitat de  l'Administració pública mitjançant els 
impostos  i  les  prestacions  socials.  Es  calcula  com  a  saldo  del  compte  de  renda  de  les  famílies,  és  a  dir,  és  la 
diferència entre el  conjunt de  recursos  i usos. El  caràcter que  té és el de  renda bruta, atès que no dedueix  cap 
consum del capital fix”. Font: pàgina web de l’IDESCAT. 
47
 Les dades corresponents als anys 2007 i 2008 són provisionals. 
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00-01 76.985 0,5 0,4 181.939 0,6 1,8 4.113.000 0,4

01-02 129.534 0,7 -0,5 205.459 0,6 -1,2 4.916.810 0,8

02-03 80.495 0,3 -0,4 162.061 0,4 -0,3 6.509.581 0,3

03-04 144.299 0,8 -0,1 246.943 0,6 -0,7 6.975.224 0,8

04-05 100.909 0,3 -3,7 229.684 0,4 -3,2 8.255.759 0,8

05-06 139.576 0,7 -0,3 270.268 0,6 -0,9 6.851.710 0,7

06-07 139.171 0,7 -0,2 269.029 0,5 -1,0 6.737.802 0,7

07-08 69.336 0,1 -3,0 182.863 0,2 -2,4 6.802.081 0,6

00-01 5,3% 4,0% 0,4% 8,3% 4,9% 1,7% 5,5% 3,4%

01-02 8,5% 5,3% -0,5% 8,6% 4,7% -1,1% 6,3% 6,6%

02-03 4,9% 2,2% -0,4% 6,3% 3,0% -0,3% 7,8% 2,3%

03-04 8,4% 5,7% -0,1% 9,0% 4,3% -0,7% 7,7% 6,0%

04-05 5,4% 2,0% -3,5% 7,7% 2,8% -3,1% 8,5% 5,7%

05-06 7,1% 4,6% -0,3% 8,4% 4,1% -0,9% 6,5% 4,7%

06-07 6,6% 4,4% -0,2% 7,7% 3,2% -1,0% 6,0% 4,5%

07-08 3,1% 0,6% -3,0% 4,9% 1,3% -2,5% 5,7% 3,7%

00-08 61,1% 32,5% -7,3% 79,5% 32,0% -7,7% 68,7% 43,2%

Tarragona Tarragonès Catalunya

 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades pàgina web de l’IDESCAT 

 

Això no obstant, si es calcula l’evolució per al conjunt del període, la comarca del Tarragonès és la que 
ha  tingut un  augment  absolut més elevat  (quasi el 80%) mentre que a Tarragona ha estat el menor 
(61%);  i si es mesura  la RFDB per càpita al municipi  i  la comarca  l’increment ha estat  força semblant, 
lleugerament superior a Tarragona. 

 

Ara bé, les dades del 2008 i 2009 de la segona sèrie indiquen tota una altra situació: 

Milers €
Milers € x 
habitant Índex Milers €

Milers € x 
habitant Índex Milers €

Milers € x 
habitant Índex

2008 2.534.424 18,7 108,0 4.242.338 17,8 102,7 126.589.643 17,3 100,0
2009 2.535.467 18,5 106,1 4.290.152 17,6 101,2 128.711.945 17,4 100,0

Tarragona Tarragonès Catalunya

 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT 

Per  a  l’any  2008,  comú  a  les  dues  sèries,  trobem  que  segons  l’estimació  feta  en  base  l’any  2000 
Tarragona  i el Tarragonès  tenien una RFDB que situava  la capacitat econòmica de  la  llar municipi per 
sota la mitjana catalana mentre que la segona sèrie, feta en base el 2008, situa municipi i comarca força 
per damunt de la mitjana catalana, a l’igual que al 2009, tot i mostrar, a l’igual que la sèrie anterior, una 
disminució de la capacitat econòmica de les llars al municipi i comarca en relació la mitjana catalana. 

En tot cas, la divergència entre ambdues sèries dificulten la interpretació de la capacitat econòmica de 
les llars tarragonines tot i que quasi de manera indiscutible es pot dir que a partir de l’any 2010 aquesta 
seguirà caient; ara, com que  la mitjana catalana  també caurà pot ser possible que  la de Tarragona se 
segueixi situant per damunt o entorn d’aquesta. 

Finalment, dir que per aquest  indicador només es té  informació per al municipi, amb el que es perd  la 
distribució  real a  l’interior d’aquest; així doncs,  tot  i  suposar que  la distribució de  la RFDB  serà prou 
diferent segons barri (o secció censal), no es disposa d’informació que ho avali. 

Atur i taxa d’atur 

L’evolució de  l’atur  registrat  a  Tarragona  en  els darrers 29  anys,  situa  els  tres darrers  entre  els més 
elevats, vorejant els 12.000 en els anys 2010 i 2011, després d’un període relativament llarg, de 1990 al 
2007, amb un nombre que va oscil∙lar entre els 3.000  i el 5.500, amb  l’única  inflexió dels anys 1993 a 
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1995, en que  se  superà  aquesta quantitat  assolint els quasi 6.800  al 1994. A partir de  l’any 2008 es 
comença a produir un augment, amb un atur registrat de quasi 6.000, que si bé se situa per sota del de 
l’any 1994, a  l’any  següent  ja  s’ha multiplicat per 1’6 vegades,  i al 2010 per gairebé 2 vegades  l’atur 
registrat  al  2008.  Al  2011  baixa,  però  quasi  imperceptiblement;  això  és  en  només  tres  anys  l’atur 
registrat s’ha quasi duplicat. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Altra qüestió és conèixer  la taxa d’atur  (població desocupada / població activa) a Tarragona, taxa que 
mesura millor  l’impacte  de  l’atur  sobre  el  conjunt  de  la  població;  per  aquesta  dada  no  es  disposa 
d’informació48.  L’IDESCAT  elabora  el  càlcul  de  la  taxa  d’atur  trimestral  per  a  Catalunya  i  les  quatre 
demarcacions  catalanes  a partir  de  l’Enquesta  de  Població Activa  (EPA)  elaborada  per  l’INE. A  partir 
d’aquesta  informació  resulta molt  difícil  poder  extraure  o  escatir  quina  és  la  situació  de  Tarragona 
(altrament dit, quin percentatge de la seva població activa està a l’atur), donat que la demarcació conté 
situacions molt variades (municipis amb activitat  industrial, agrària, turística, de serveis, etc.) tot  i que 
confirma l’augment de l’atur que s’ha produït en pocs anys més amunt apuntat. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

La sèrie disponible és molt més llarga, però a l’estar presentada per trimestres, s’ha optat per escapçar‐

                                                           
48
 De  la població activa només es  té  informació per a  l’any 2001,  resultant poc útil donats els grans canvis en  la 

composició de la població dels darrers 10 anys. 
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la  a  partir  del  segon  any  en  que  es  confirma  la  tendència  a  l’alça.  Tot  i  no  ser  d’aplicació  directa  a 
Tarragona, el gràfic mostra com no és fins el segon trimestre de l’any 2008 en que l’atur comença a tenir 
un valor prou elevat (l’anterior havia estat al segon trimestre del 2004  i com punta d’un any amb una 
taxa  que  superava  el%  però  que  havia  tornat  a  baixar).  Això  no  obstant,  l’increment més  notori  es 
produeix entre el quart trimestre del 2008 i el primer del 2009, moment a partir del qual ja no baixa del 
15’5% (tres trimestres següents), fins a assolir el 21’8% del quart trimestre de 2011. 

Sense llar i altres col·lectius en risc o situació d’exclusió social 

Per a  l’elaboració d’aquest apartat s’ha emprat cinc  fonts d’informació que han ajudat a quantificar  i 
qualificar  la  problemàtica.  La  primera  prové  de  la memòria  de  la  Secretaria General  sobre  la  gestió 
municipal per a  l’any 2010,  i que en el seu capítol V, Àrea de Serveis a  la Persona, queda detallada. La 
segona prové del Servei Municipal de  l’Habitatge  i Activitats Urbanes, SA  (SMHAUSA) de  l’Ajuntament 
de Tarragona, tant de la seva memòria d’activitats, 2007‐2010 com de l’Oficina de l’Habitatge. 

De l’Oficina tècnica del pla local inclusió i cohesió social (PLISCT), i en relació l’habitatge, s’ha pres com a 
material de  treball els  resultats d’uns  tallers  sectorials  realitzats  a  l’octubre del 2010, en que es  van 
treballar  les diferents problemàtiques entorn  l’exclusió  i  inclusió social, entre  les quals  les existents a 
l’àmbit residencial  i  l’espai urbà,  i com a marc de referència un  informe realitzat amb els professionals 
dels centres de serveis socials d’atenció primària de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), sobre 
la Renda Mínima d’Inserció (RMI) realitzat el juny de 2011. 

L’altre document queda constituït també per un estudi, iniciat al febrer del 2009 i finalitzat l’octubre de 
2011 pels responsables del Pla integral de la Part Alta de Tarragona (PIPA) i adreçat a les persones de 65 
i més anys del barri. En el barri hi havia empadronades 776 persones grans, de les quals hi han participat 
374  (48% de  la mostra). A  l’igual que en el cas anterior,  s’empraran aquelles conclusions que puguin 
aportar informació sobre les problemàtiques en relació l’habitatge i les possibles necessitats. 

Finalment,  a  l’any  2007,  el  grup  d’investigació Anàlisi  social  i  organitzativa  de  la Universitat  Rovira  i 
Virgili  (URV) va publicar  l’Enquesta sobre  les condicions de vida de  la població de Tarragona  (ECVPT), 
feta  a  iniciativa  de  Càritas  i  patrocinada  per  l’Ajuntament  i  la  Diputació  de  Tarragona.  L’ECVPT,  va 
entrevistar 965  llars de  les 41.116 que hi havia al 2001, amb un marge d’error per a dades globals del 
3’2% per a un nivell de confiança del 95%. Aquí no es farà cap resum sobre la metodologia emprada pel 
grup d’investigació49 però si que s’inclouran algunes de les seves 52 conclusions i la síntesi “Els rostres 
de  la  pobresa”  en  aquells  aspectes  que  puguin  aportar  informació  o  qualificació  en  relació  les 
necessitats socials de l’habitatge. 

Així  mateix  afegir  que  tota  la  informació  que  proporcionen  els  diferents  documents,  ni  pot  ser 
directament trasllada al Pla  local d’habitatge, atès que objectius  i continguts són diferents, ni se’n pot 
oferir un resum per les mateixes raons. Tots els documents indicats poden ser consultats i descarregats 
dels respectius llocs web. 

Per altra banda, des de  l’Àrea de Serveis a  la Persona de  l’Ajuntament de Tarragona es van posar en 
marxa  un  conjunt  de mesures  de  suport  en  relació  a  l’habitatge mitjançant  un  seguit  d’actuacions 
transversals que impliquen l’IMSST i el SMHAUSA, destacant: 

‐ Programa d’acolliment temporal d’urgència. 

‐ Programa d’ajuts d’urgència social, en concepte d’habitatge o allotjament. 

‐ Ajuts personalitzats a l’allotjament. 

‐ Programa d’ajuts al lloguer. 

‐ Renda bàsica d’emancipació 

‐ Prestacions permanents per al pagament del lloguer:  

‐ Borsa mediació d’habitatge. 

                                                           
49
 La publicació de l’ECVPT detalla la metodologia de treball seguida. 
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Identificació i quantificació de les problemàtiques 

El capítol 5 de la Memòria de la Secretaria General es correspon amb la memòria de l’Àrea de Serveis a 
la persona, de la qual s’ha extret la principal informació sobre els col∙lectius en risc o situació d’exclusió 
social. Al 2010 van ser ateses 44.002 persones (el 32’6% de la població a aquell any) pels Equips bàsics 
de  serveis  socials  (EBSS),  el  gruix  de  la  qual  en  el  capítol  d’informació  i  orientació  (34%  de  les 
intervencions), destacant el col∙lectiu de les persones grans. 

El principal grup atès van ser els sense sostre (el 22’6%) seguit de  les persones grans amb el 14’2%, el 
52,6% dels quals adscrits al sector d’intervenció d’informació i orientació, i família, amb el 12’8% de les 
intervencions, adscrits en una proporció  similar  a  l’àrea de  suport  a  la  convivència  (44’4%)  i  a  l’àrea 
d’informació i orientació (44’3%). 

En  relació  l’allotjament  alternatiu,  el  principal  col∙lectiu  atès  van  ser  els  sense  sostre  (95’8%  de  les 
intervencions en aquest àmbit),  i el segon grup va quedar constituït per persones  immigrades d’origen 
estranger, suposant quasi el 3% amb 276 usuaris. La resta de grups tenien un pes testimonial: 45 família 
(0’5%),  39  dona  (0’4%),  20  infància  (0’2%)  i  entre  2  i  5  (0’02  i  0’05%)  per  a  joves,  persones 
discapacitades, persones grans, etc. 

 Sectors d’intervenció 
 Informació 
orientació 

 Ajuda a 
domicili 

 Suport a la 
convivència 

 Allotjament 
alternatiu 

 Prevenció 
d’inserció Nombre %

 Família  2.492  24  2.496  45  568  5.625 13%

 Infància  2.392  24  1.343  20  929  4.708 11%

 Joventut  438  5  763  5  2.405  3.616 8%

 Dona  1.549  80  480  39  693  2.841 6%

 Gent gran  3.278  609  1.876  4  468  6.235 14%

 Persones discapacitades  645  239  329  2  293  1.508 3%

 Persones recloseseclusos  41  0  29  0  35  105 0%

 Minories ètniques  1.094  0  739  18  932  2.783 6%

 Sense sostre  161  0  75  9.533  184  9.953 23%

 Toxicòmans  128  0  65  0  41  234 1%

 Persones amb malalties mentals  294  0  106  4  143  547 1%

 Persones amb malalties terminals  57  0  57  0  0  114 0%

 Altres necessitats  478  0  430  0  418  1.326 3%

 Immigrants  1.856  0  308  276  1.967  4.407 10%

Total  14.903  981  9.096  9.946  9.076  44.002 100%

34% 2% 21% 23% 21% 100%

Total

 

Font. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal, 2010, pàgina 379 

Agrupades per tipus de problemàtica, del total de les 44.002 persones ateses, el 39% va ser a causa de 
recursos  econòmics  insuficients  o  inexistents,  mendicitat  inclosa,  als  quals  si  s’afegissin  les  7.366 
persones que van ser ateses a causa de problemes relacionats amb el treball (16’7%), superarien el 55% 
de les problemàtiques ateses. Les problemàtiques relacionades amb l’habitatge (deutes, inhabitabilitat, 
desnonaments, etc.), amb 11.450 persones ateses, van suposar el 26% de les problemàtiques. 

Problemàtiques ateses pels EBSS (2010) Nombre %

 Problemes relacionats amb l’habitatge: deutes, inhabitabilitat, desnonament... 11.450 26,0%

 Recursos econòmics: insuficients, inexistents, mendicitat... 17.266 39,2%

 Dificultats relacionades amb el treball: atur, manca de formació... 7.366 16,7%

 Problemes de salut, addiccions, dependència, malaltia crònica... 1.514 3,4%

 Discapacitat 556 1,3%

 Dificultats d’aprenentatge, absentisme, inadaptació, fracàs... 1.121 2,5%

 Víctimes / sospita de maltractaments a dones, infants, gent gran... 414 0,9%

 Mancances socials, mendicitat, aïllament, rebuig social, transeüntisme... 3.408 7,7%

 Altres problemàtiques 907 2,1%

Total 44.002 100,0%  

Font. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal, 2010, pàgines 379‐380 
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Per una altra banda, al 2010 es van posar en marxa tres pisos d’emergència social en els quals des de la 
Unitat de suport individual i familiar es van fer 4 ingressos de dones víctimes de violència amb un total 
de 4 menors. 

Les prestacions econòmiques puntuals destinades a resoldre situacions d’emergència i/o necessitats van 
suposar en el seu conjunt 1.148 casos, afectant a 1.183 persones, i van tenir un cost total de 87.092’75 
€, dels quals, quasi el 26% va estar destinat a  l’habitatge tot  i suposar el 19% dels ajuts concedits. Els 
ajuts a  la manutenció, els de més gruix,  i als subministraments, s’haurien de prendre com a possibles 
indicadors de futures necessitats en habitatge, donat que tot sovint són els seus primers símptomes. 

 

 Tipus de prestació Nombre % Homes Dones milers € %

 Manutenció i vestit 347 30,2% 310 250 560 31.838,95 € 36,6%

 Habitatge  222 19,3% 112 128 240 22.411,55 € 25,7%

 Subministraments 59 5,1% 24 33 57 8.806,28 € 10,1%

 Farmàcia 116 10,1% 45 31 76 3.722,09 € 4,3%

 Transport  30 2,6% 22 8 30 1.295,73 € 1,5%

 Operació Iglú 230 20,0% 87 9 96 6.900,00 € 7,9%

 Suport a l’escolarització 81 7,1% 34 29 63 6.936,90 € 8,0%

 Casal d’estiu i altres 63 5,5% 29 32 61 5.181,25 € 5,9%

Total 1.148 100,0% 663 520 1.183 87.092,75 € 100,0%

Destinataris

Total

CostAjuts

 

Font. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal, 2010, pàgina 386 

Mirant l’evolució dels ajuts des del 2007, a partir del 2009 ja s’identifica un augment de la demanda dels 
ajuts d’urgència, quasi doblant el  cost de  l’any anterior,  i novament al 2010 quasi doblant el cost de 
l’any  anterior, però  el que  és  rellevant  és que  entre  el 2007  i  el 2010  s’ha multiplicat per quasi 3’5 
vegades el cost dels ajuts. La mateixa relació  feta pel nombre d’ajuts,  indica que entre el 2008  i 2009 
aquests s’han multiplicat quasi per dos mentre que entre el 2009  i 2010 per quatre; entre el 2007  i el 
2010  el nombre d’ajuts ha  augmentat 8  vegades  (700%).  En paral∙lel,  es produeix una  reducció dels 
altres tipus d’ajut però al 2010 tornen a augmentar tot i que amb molt menor mesura. 

 Tipus de prestació 

 Ajuts 
d’urgència 

 Suport 
escolaritz.

 Casal estiu i 
altres Total

Nre  125  94  105  324 

Cost 22.192,87 € 11.551,83 € 11.261,75 € 45.006,45 €

Nre  146  40  99  285 

Cost 26.272,60 € 4.488,28 € 4.907,70 € 35.668,58 €

Nre  238  42  62  342 

Cost 42.911,91 € 4.724,29 € 3.073,50 € 50.709,70 €

Nre  1.004  81  63  1.148 

Cost 74.974,60 € 6.936,90 € 5.181,25 € 87.092,75 €

Increment

Nre 16,8% -57,4% -5,7% -12,0%

Cost 18,4% -61,1% -56,4% -20,7%

Nre 63,0% 5,0% -37,4% 20,0%

Cost 63,3% 5,3% -37,4% 42,2%

Nre 321,8% 92,9% 1,6% 235,7%

Cost 74,7% 46,8% 68,6% 71,7%

Nre 703,2% -13,8% -40,0% 254,3%

Cost 237,8% -39,9% -54,0% 93,5%

2009-10

2007-10

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

2007-08

2008-09

 

Font. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal, 2010, pàgina 387, i elaboració pròpia 

Malgrat  que  no  es  pot  inferir  directament  del  conjunt  de  totes  aquestes  dades  la  necessitat  futura 
d’habitatge assequible, si es calcula el percentatge de casos que han requerit ajuts per a  l’habitatge  i 
s’assimila a  llars, aquests segueixen sent poc nombrosos, representant  les prestacions per habitatge a 
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l’entorn  del  0’4%  de  les  llars  totals  i  el  0’2%  de  la  població50  i,  afegint‐hi  les  de  manutenció  i 
subministraments, l’1,2% de les llars totals de Tarragona i al 0’6% de la població.  

Si es calcula el percentatge de persones ateses pels EBSS, les relacionades amb els recursos econòmics 
van afectar  (o es van detectar) el 12’8% de  la població de Tarragona al 2010; si a aquestes s’afegís  la 
categoria  de  problemàtiques  relacionades  amb  el  treball,  5’5%  de  la  població  al  2010,  les 
problemàtiques  econòmiques  i  laborals  ateses  pels  EBSS,  afectarien  al  18’3%  de  la  població.  Les 
relacionades amb l’habitatge representarien el 8’5% de la població total i en conjunt afectarien al 16’7% 
de la població51. 

De  l’evolució dels  informes  sobre allotjament adequat per al  reagrupament  familiar per a estrangers 
residents al municipi en els darrers 3 anys sembla que es pot apuntar que es comença a notar els efectes 
de la crisi ja que entre el 2008 i el 2010 s’han reduït a quasi la meitat, però també és cert que entre el 
2009  i 2010 han  tornat  a  augmentar. Per orígens, Marroc,  el principal origen  suposant  el 27% de  la 
població immigrada estrangera, i Colòmbia (tercer origen i 9% dels immigrants d’origen estranger), són 
els que més han disminuït la demanda d’informes (a la meitat els primers, passant dels 217 del 2008 als 
121 del 2010)  i una quarta part els segons  (dels 124 als 31), per contra augmenten en els orígens de 
Bolívia  (quasi quatre vegades, passant dels 20  informes del 2008 als 76 del 2010) seguit per Nigèria  i 
Pakistan, en que tots dos els doblen (dels 20 i 24 als 40 i 46). 

Per nuclis o zones, destaca Tarragona concentrant el major nombre d’informes (54% al 2010), seguit de 
Torreforta, Bonavista i Sant Salvador.  

Nre % Nre % Nre % Nre %

 Bonavista  68 11%  35 9%  41 9% -27 -39,7%

 Campclar  50 8%  35 9%  14 3% -36 -72,0%

 El Pilar  7 1%  1 0%  1 0% -6 -85,7%

 Icomar  7 1%  3 1%  6 1% -1 -14,3%

 La Floresta  10 2%  4 1%  7 1% -3 -30,0%

 La Granja  8 1%  9 2%  4 1% -4 -50,0%

 Mongons  4 1%  2 1%  2 0% -2 -50,0%

 Riu Clar  9 1%  8 2%  6 1% -3 -33,3%

 Sant Pere i Sant Pau  38 6%  19 5%  21 4% -17 -44,7%

 Sant Salvador  68 11%  28 7%  37 8% -31 -45,6%

Tarragona  268 43%  178 46%  260 54% -8 -3,0%

 Torreforta  70 11%  61 16%  76 16% 6 8,6%

 Altres  12 2%  3 1%  7 1% -5 -41,7%

Total  619 100%  386 100%  482 100% -137 -22,1%

 2008  2009  2010 2008-2010

 

Font. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal, 2010 i elaboració pròpia, pàgines 457‐
458 

D’altra banda, el Servei Municipal de  l’habitatge  i actuacions urbanes  (SMHAUSA), gestiona  l’activitat 
promotora, de  lloguer  i d’execucions d’encàrrecs de gestió,  l’Oficina  local de  l’habitatge  i  l’Oficina de 
gestió dels plans integrals52 (Part Alta amb un pressupost de 12’19 MEUR i aprovat al 2007, i Campclar, 
amb un pressupost de 14’99 MEUR i aprovat al 2005). De la seva memòria d’activitats del període 2007‐
2010, es vol reproduir (assenyalar) el que segueix: 

‐ “Amb anterioritat,  l’activitat principal del Servei Municipal de  l’Habitatge va estar orientada a 
donar resposta a les demandes d’habitatge protegit i d’equipaments de cotxeres. Actualment, el 
nivell  d’activitat  ha  estat  condicionat  per  dos  fets  importants:  d’una  banda,  la  situació 
econòmica i financera global que ha tingut una important incidència en la demanda d’habitatge 

                                                           
50
 En calcular la grandària mitjana de la llar (persones ateses / casos o llar), aquesta és de l’1,1, amb el que es pot 

inferir que les llars bàsicament ateses han estat les unipersonals. 
51
 Cal  fer esment que de  la memòria no es pot deduir  si en  la  classificació de  les problemàtiques,  les persones 

ateses poden haver estat classificades per més d’una problemàtica  (per exemple, en  la categoria d’habitatge per 
deutes i també en la categoria de recursos econòmics insuficients). En aquest treball es pressuposo que no.  
52
 S’encarrega la gestió dels dos plans integrals a SMHAUSA a mitjans del 2008. 
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en  règim  de  compra  i,  per  altra,  la  limitació  en  la  disponibilitat  de  sòl,  al  no  disposar  de 
l’aprovació  del  Pla  Urbanístic  de  la  ciutat.  Tot  i  així,  s’han  executat  noves  promocions  i 
rehabilitacions d’habitatges destinats a  lloguer,  fent que avui es gestionin 88 pisos en aquest 
règim. Amb destí a la venda, s’ha finalitzat la promoció de Sant Salvador, Fase III, i en aquestes 
dates s’inicia la de Rodolat del Moro.” 

‐ Memòria del Servei Municipal de l’habitatge i actuacions urbanes, SA 2007‐2010 

S’assenyala  justament  aquesta  introducció,  donat  que  el  PLH  a  banda  d’avaluar  les  necessitats 
d’habitatge  assequible,  haurà  de  fer  un  exercici  de  dimensionat  realista  per  a  la  possible  obtenció 
d’habitatge social en un moment en que coincideixen el fort augment de la demanda d’habitatge social 
amb la caiguda dràstica dels recursos per a la seva obtenció. 

La  taula  següent mostra  com,  efectivament,  han  anat  en  augment  les  intervencions  del  SMHAUSA 
passant de  les 525 de  l’any 2008 a  les quasi 2.600 del 201053, un  increment de quasi el 400%, o si es 
prefereix de quasi 5 vegades. 

Cèdules d'habitabiilitat 27 5,1% 59 4,1% 11 0,4%

Test d'edificis (TEDI) 0 0,0% 88 6,1% 98 3,8%

Informes idoneïtat 0 0,0% 33 2,3% 46 1,8%

Ajuts a la rehabilitació 0 0,0% 79 5,5% 128 5,0%

Inscripcions al registre de sol·licitants d'HPO -- -- -- -- 959 37,5%

Borsa mediació lloguer social 7 1,3% 36 2,5% 65 2,5%

Renda bàsica emancipació 31 5,9% 150 10,4% 463 18,1%

Prestacions permanents pagament lloguer 460 87,6% 994 69,1% 789 30,8%

Total actuacions 525 1.439 2.559

2008 2009 2010

 

Font. Memòria del SMHAUSA, 2007‐2010 

 

D’aquestes, són notòries les prestacions permanents al pagament del lloguer, que percentualment han 
experimentat un augment discret tot i que en volum quasi es doblen, suposant aproximadament l’1,5% 
de  les  llars,  i  la renda bàsica d’emancipació, que augmenta en volum  i es multiplica per 15,  i suposa el 
2’1% del  seu  grup de  població. Destaquen  també  el notable  augment  d’habitatges  gestionats per  la 
borsa de mediació per al lloguer social54 (quasi el 900%, o un increment en 9 vegades), suposant el 0’1% 
de  les  llars totals,  i per contra,  la reducció de  la demanda de  les cèdules d’habitabilitat, que  ja partien 
d’una  demanda  força  testimonial.  Per  una  altra  banda,  el  registre  de  sol∙licitants  d’habitatge  amb 
protecció oficial, va entrar en vigor a finals de novembre del 2009, i l’aplicatiu corresponent no va entrar 
en marxa fins al 2010, únic any pel qual es disposa de dades.  

A la taula s’ha posat el pes de les diferents intervencions per a cada any, però no se’n fa una avaluació 
concreta ja que entre el 2008 i el 2010 el SMHAUSA ha anat incorporant nous projectes i programes, fet 
que  manlleva  sentit  a  qualsevol  comparació;  així  i  tot  se  l’ha  inclòs  perquè  posa  de  manifest  el 
progressiu  augment  de  la  pressió  social  en  relació  l’habitatge  alhora  que  els  dels  mecanismes  o 
instruments desenvolupats en els darrers anys per a donar‐hi resposta, i aquí si que rau el seu valor. 

Del registre de sol∙licitants d’habitatges de protecció oficial es disposa d’informació actualitzada a març 
de 2012 així com una certa caracterització dels sol∙licitants. 

El nombre acumulat de sol∙licituds a març de 2102 era de 1.32055. Segons els membres de les unitats de 

                                                           
53 La  incorporació de  la gestió dels dos plans  integrals a mitjans del 2008 poden haver  fet que  les actuacions en 
TEDI,  informes  d’idoneïtat  i  ajuts  en  rehabilitació  hagin  experimentat  un  augment  que  altrament  no  s’hauria 
produït; en tot cas, no afecten o afecten poc a la resta d’intervencions del Servei. 

54  La  borsa  de mediació  per  al  lloguer  social  parteix  d’un  conveni  de  col∙laboració  entre  l’Ajuntament,  l’antic 
Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge,  actualment  gestionat  per  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya, 
depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

55 D’aquesta dada no se’n pot deduir quin percentatge exacte de demanda suposa ja que acumula més de dos anys 
i probablement s’està parlant de llars potencials, però si es reflectís en el volum de llars al 2012, per a poder tenir 
un  cert dimensionat de  la demanda,  suposaria el 2’4% d’aquestes. Tampoc no es pot  fer un  càlcul exacte de  la 
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convivència, que són  les que determinen el nombre de sol∙licituds totals,  les de 4  i més persones eren 
les més nombroses (31%) seguides de les unipersonals (25%); curiosament (o no) els dos extrems; les de 
dues persones van ser les menys nombroses (el 9% de les sol∙licituds). Així mateix, tot i que ¼ part de les 
sol∙licituds d’HPO siguin per a unipersonals, percentatge prou respectable, sembla prou clar que ni tant 
sols  l’HPO acaba d’estimular  l’emancipació  juvenil56. Les  famílies monoparentals57, amb 66 sol∙licituds, 
representen el 5% de les unitats de convivència, no podent‐se considerar que l’habitatge amb protecció 
oficial  sigui  una  opció  per  a  les  llars  en  aquesta  situació,  atès  el  seu  escàs  nombre  d’inscripcions  al 
registre de sol∙licitants. 

Membres unitats convivència

1 336 25%

2 124 9%

3 261 20%

4 190 14%

> 4 409 31%

Total 1.320 100%  

Font. SMHAUSA, 2012 

Els  joves  constitueixen  el  gruix  de  les  sol∙licituds  (54%)  tot  i  que  els  adults  voregen  el  40%.  Es  pot 
suposar que d’entre els joves, independentment de si és la primera emancipació o no, dominaran els de 
25 i més anys mentre que els de 18 a 24 tindran un pes més testimonial. Per una altra banda, i en relació 
també els  joves, no deixa de sobtar  la preferència a  la propietat, encara que sigui en  la modalitat de 
lloguer amb opció de compra, reproduint‐se el model de tinença dominant. Contràriament, en el grup 
d’adults es manifesta una clara opció pel  lloguer (quasi el 64%), cosa  la qual no significa que sigui una 
opció  vital  o  ideològica  sinó  que  podria  tractar‐se  més  d’una  situació  transitòria  o  uns  recursos 
econòmics  limitats sobre els quals no es veu possibilitat de canvi.  Igualment, el grup de persones més 
grans majoritàriament opten pel  lloguer  (76%)  i en aquest  cas,  la  situació de  transitorietat no és pot 
considerar. 

Règim de tinença segons grups d'edat

Nre % Nre % Nre % Nre %

Propietat 416 42,3% 120 16,7% 11 9,9% 547 30,2%

Lloguer 354 36,0% 458 63,9% 84 75,7% 896 49,5%

Opció compra 213 21,7% 139 19,4% 16 14,4% 368 20,3%

Total 983 54,3% 717 39,6% 111 6,1% 1.811

18-35 anys 35-55 anys > 55 anys Total

 

Font. SMHAUSA, 2012 

Segons el règim de tinença de les 2.13258 sol∙licituds, en el 55% s’opta pel lloguer. El lloguer amb opció 
de compra (20%) de les sol∙licituds es podria considerar com una modalitat que oscil∙la entre les altres 
dues: no es renuncia a la propietat però s’accepta que no s’hi pot accedir de manera immediata, amb el 
que  si  s’hagués de  fer alguna agregació,  la més  raonable  seria  la de propietat, amb el que el  lloguer 
segueix sent la principal opció però una part molt important dels sol∙licitants se segueixen inclinant per 
la compra. 

Altra qüestió és que en els darrers dos o  tres anys, molts adjudicataris d’HPO de molts municipis de 

                                                                                                                                                                          
població  que  afecta  ja  que  en  el  darrer  tram  s’han  agrupat UC  de  diferents dimensions  (5  i més).  En  tot  cas,  i 
aproximadament, s’estaria parlant de més de 4.200 persones, el 3% de la població a març de 2012. 

56 De  la següent afirmació no se’n  té cap dada que ho avali, però hi ha una certa percepció que una part de  les 
sol∙licituds unipersonals es  corresponen, en  realitat, a  llars de nova  formació  (parelles) en que els dos membres 
s’apunten per separat per poder ampliar les opcions d’accés a l’habitatge. A més de no tenir una base sobre la qual 
fonamentar‐la, s’hi afegeix l’inconvenient que els ingressos de la unitat de convivència es redueixen, reduint‐se així 
també l’opció a l’accés a l’habitatge. 

57 Al 2001, les llars monoparentals, amb 4.569 unitats, significaven l’11% de les llars totals de Tarragona. No es té 
informació actualitzada. 

58 El nombre d’inscripcions  segons el  règim de  tinença no  indica el nombre de  sol∙licitants  ja que una unitat de 
convivència pot optar a més d’una modalitat (les tres si ho vol). 
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Catalunya han  acabat  renunciant‐hi  a  causa,  sobretot, de  la  impossibilitat de poder  accedir  al  crèdit 
hipotecari. Aquí doncs, s’observa un important desajust entre el que es desitja i el que en realitat es pot 
accedir, amb el que la informació que proporciona les preferències dels sol∙licitants s’hauria de prendre 
amb cura, si més no a curt termini (i potser a mitjà també). 

Sol·lcituds Nre %

Propietat 547 25,7%

Lloguer 1.166 54,7%

Opció compra 419 19,7%

Total 2.132  

Font. SMHAUSA, 2012 

Finalment, segons els  ingressos de  la unitat de convivència59, en conjunt són baixos: el 18% arriba als 
6.000 € i el 30% en té entre els 6.001 i 12.000 €; amb el que per una banda resulta comprensible que el 
lloguer sigui la modalitat amb més sol∙licituds, però alhora no ho és en proporció als trams d’ingressos. 
Només el 17% dels sol∙licitants supera els 22.000 € d’ingressos. 

1 - 6.000 € 280 18%

6.001 - 12.000 € 475 30%

12.001 - 22.000 € 567 36%

> 22.000 € 274 17%

Total 1.596 100%

Ingressos unitat convivència (exercici 
fiscal 2010)

 

Font. SMHAUSA, 2012 

Finalment,  la via d’ajuts d’accés a  l’habitatge per als  joves a més es focalitza també des de dues  línies 
d’actuació,  el Pla d’ajuts municipal  “Lloguer  jove”,  iniciat  a  l’any 2000  amb  vigència  fins  el 2012  i  la 
Renda bàsica d’emancipació  (val  a dir que  tot  i que en data de 31 de desembre de 2011 ha quedat 
derogat el Decret d’atorgament de la Renda bàsica d’emancipació per a noves sol∙licituds, els joves que 
la  tenien reconeguda  la podran continuar cobrant,  fins esgotar el  termini màxim de 4 anys o  fins que 
compleixin els 30 anys). El pla  subvenciona part del  lloguer als  joves menors de 30 anys60 podent‐se 
beneficiar amb un pagament de l’import del lloguer d’entre el 30 i 60%. La petició inicial es renova cada 
any amb un màxim de  cinc anys. Per altra banda,  la  renda bàsica d’emancipació és una prestació de 
caràcter  individual de 210 € mensuals adreçada als  joves d’entre 22  i 30 anys per ajudar‐los a pagar el 
lloguer. Entre el 2000 i el 2011 s’havien gestionat 749 expedients de lloguer jove i entre el 2008 i 2010 
s’havien concedit 644 prestacions de renda bàsica d’emancipació, el gruix de les quals (el 72%) al 2010. 

Si s’assimila expedients a habitatges, el 3’8% dels  joves de Tarragona hauria demanat  l’ajut al  lloguer 
entre el 2000  i el 2011, percentatge molt baix. Pel que  fa a  la renda bàsica d’emancipació, se  l’hauria 
concedit al 2’5% del seu grup d’edat al 2010. 

Finalment,  l’Observatori  Jove  de  l'Habitatge  a  Espanya  calcula  que  els  joves  de  la  demarcació  de 
Tarragona haurien de guanyar el 63,85% més si volen comprar un pis de renda lliure; i, segons publicava 
el Diari de Tarragona en la seva edició del 14 de març de 2012, 

‐ “La  estimación  la  hace  el  Consejo  de  la  Juventud  de  España,  en  su  Observatorio  Joven  de 
Vivienda  en  España, OBJOVI,  del  segundo  trimestre  del  año  pasado.  Calcula  que  los  jóvenes 
locales deberían ganar 63,85% más de  lo que perciben ahora si quisieran comprar un vivienda 
libre, cuyo precio medio en la demarcación estaba entonces en los 168.670 euros. La estimación 

                                                           
59 El total no coincideix amb el nombre d’unitats de convivència (UC) ja que inclou els ingressos que puguin tenir els 
diferents membres de  la UC. Al no estar creuada  la  informació d’ingressos segons membres de  les UC no es pot 
deduir  gran  cosa més  que  pressuposar  que,  descomptades  les  llars  unipersonals  i  considerant  que  almenys  1 
membre de  la  llar  té  ingressos, el nombre de persones amb  ingressos  complementaris és molt baix  (el 9’7% del 
grup). 
60
 Per  a optar  als  ajuts han d’acomplir  els  requisits d’estar  empadronats  a  Tarragona  amb un mínim de  3  anys 

d’antiguitat, disposar de contracte de feina o subsidi d’atur de durada mínima d’un any i un límit d’ingressos globals 
no superiors als 18.000 €/any (2’5 vegades IPREM). 
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se hace bajo la premisa de que la cuota mensual de la hipoteca no debería superar el 30% del 
salario medio. 

‐ Curiosamente, aunque los precios de la vivienda van cayendo, la cifra de lo que hay que ganar 
crece, en el caso concreto de Tarragona en 2011 había que ganar 4,77% más que en 2010. Y es 
que  no  sólo  se  firman menos  hipotecas,  sino  que  las  que  se  conceden  tienen  un  plazo  de 
amortización más  corto,  con  lo  que  las  cuotas mensuales  son más  altas.  Las  cifras  varían, 
además, con la edad, así que los más jóvenes, los de 18 a 24 años, tendrían que emplear el 83% 
de  su  salario para pagar  la cuota de una hipoteca. Pero  si para algo han  servido  los últimos 
años de desahucios, ha sido para que muchos jóvenes, tanto solos como en pareja, se planteen 
antes el alquiler que la compra. 

‐ Pero el mismo estudio señala que la ‘renta máxima tolerable’ para un joven que alquila está en 
los 419 euros mensuales. «Únicamente el 30% de los hogares jóvenes con mayores ingresos y el 
10%  de  las  personas  jóvenes  con  mayores  sueldos  podrían  alquilar  una  vivienda  libre  sin 
destinar menos del 30% de su renta», señalan.” 

L’eliminació de la renda bàsica d'emancipació dificultarà encara més qualsevol intent d’emancipació. 

Qualificació del tipus de problemàtiques 

En  aquest  apartat  es  recull  la  informació  que  pot  ajudar  a  qualificar  la  població  en  risc  o  situació 
d’exclusió social, i en alguns casos també a qualificar‐la, obtinguda  d’un seguit de documents elaborats 
per l’Observatori Social de Tarragona, i de les enquestes fetes per l’Oficina del Pla integral del barri de la 
Parta Alta (PIPA) i per la URV. 

Des de l’Observatori Social de Tarragona s’està duent a terme el Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de 
Tarragona  (PLICST),  concebut  com  l'instrument  d'ordenació  i  de  direcció  estratègica  de  les  accions 
d'inclusió i de cohesió social realitzades a la ciutat. En el marc d’aquest pla es van dur a terme uns tallers 
sectorials en que es van treballar les diferents problemàtiques al voltant de l’exclusió i la inclusió social, 
entre els quals el que afecta a  l’àmbit residencial  i  l’espai urbà  (realitzat  l’octubre del 2010). S’utilitza 
també  l’informe  sobre  la Renda mínima d’inserció  (RMI)  a Tarragona que  van  realitzar,  junt  amb els 
professionals dels  centres de  serveis  socials d'atenció primària de  l'IMSST, entre els mesos de març  i 
juny del 2011, el qual ofereix una panoràmica de les llars beneficiàries i de les seves característiques. 

Del taller es volen destacar: 

‐ La  detecció  de  situacions  anòmales  en  l’ús  de  l’habitatge61  (infrahabitatge,  sobreocupació, 
empadronament en el vehicle per manca d’habitatge, etc.). 

‐ Concentració  de  l’habitatge  públic  en  determinats  barris  i,  en  conseqüència,  una  certa 
concentració de les persones amb dificultats socials, suposant el deteriorament dels barris i la 
seva estigmatització. 

‐ Població que tot i superar els ingressos mínims requerits, no arriba a la renda necessària que li 
permeti  accedir  a  l’habitatge  sense  suport.  Indiquen  així  mateix  que  els  ajuts  públics  són 
limitats. 

‐ Dificultats d’accessibilitat als edificis. 

‐ Degradació  de  l’habitatge  i  els  espais  comuns  a  causa  de  la  concentració  de  persones  amb 
dificultats socials en determinats edificis. 

Per una altra banda, s’identifiquen com a col∙lectius amb dificultats per accedir a l’habitatge a causa de 
la manca  o  insuficiència  de  recursos  econòmics  als  joves,  la  població  immigrada  d’origen  estranger, 
col∙lectius  en  situació  vulnerable  (violència  de  gènere,  joves  tutelats,  expresidiaris,  etc.)  i  els  sense 
sostre. En relació aquests darrers, el tancament de la casa de transeünts i la manca de recursos humans 
per a fer‐ne seguiments agreuja la seva problemàtica. 

Es  valora  positivament  les  actuacions  realitzades  des  de  la  borsa  de  lloguer  però  s’identifica  una 

                                                           
61
  S’ha detectat però no  està quantificat.  El  coneixement prové de  les  visites domiciliàries que  fan  treballadors 

socials i infermeres i dels casos que es deriven als serveis socials. 
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demanda molt gran amb una oferta molt baixa. Així mateix consideren que hi ha manca d’habitatge a 
preu assequible; en aquest cas, situen el problema en el fet que la insuficiència de renda de bona part 
dels  demandants  tanca  aquesta  opció,  amb  el  que  el  problema  no  és  tant  l’oferta  d’habitatge  amb 
protecció  com  les  condicions  econòmiques  d’accés.  Finalment,  en  relació  a  l’habitatge,  es  posa  de 
manifest  la  sensació  d’indefensió  dels  propietaris  davant  els  llogaters  problemàtics,  posant  però  de 
relleu la gestió del SMHAUSA en la intermediació entre propietari i llogater. 

La  concentració de  la població d’origen estranger  i d’ètnia gitana en uns pocs barris  (per exemple  la 
Floresta  i Sant Salvador) s’identifica com un risc d’expulsió dels actuals residents a d’altres  indrets  i es 
posa l’exemple de l’Albada i la urbanització Sant Ramon com barris de nova creació amb veïnat autòcton 
que prové d’altres barris de la ciutat. 

De l’informe, en que s’analitzen els 380 expedients62 (llars familiars) vigents a 31 de desembre del 2011, 
amb 1.170 beneficiaris amb 542 fills menors a càrrec, es vol recollir: 

‐ Les llars receptores de la RMI representaven el 0’7% de les llars de Tarragona. 

‐ Els barris de  la Part Alta, Part Baixa  i Campclar són els centres amb més expedients  (entre el 
20% de Campclar i el 22% de la Part Baixa, exclòs el centre de la Canonja). 

‐ Als barris de Campclar, Torreforta i la Part Baixa el nombre de beneficiaris és major (d’entre el 
28% de Campclar i el 17% de Torreforta i la Part Baixa). 

‐ Campclar és el barri amb el nombre de fills menors a càrrec més elevat (del 32%). 

‐ Segons  tipus  de  llar,  predomina  la  de  nucli  familiar  (39%)  però  les  llars  monoparentals  i 
unipersonals tenen un pes gens menyspreable. 

Tipus de llars Nre %

Monoparentals 113 29,7%

Nucli familiar 147 38,7%

Unipersonal 104 27,4%

Unipers amb NC 16 4,2%

Total 380  

Font. Informe RMI de l’IMSS, 2011, pàgina 29 

‐ El 17% de  les  llars (inclòs el centre de  la Canonja) tenen  l’habitatge en propietat  i  ja pagat;  la 
resta  es  distribueix:  16%  de  propietat  amb  quotes  hipotecàries  pendents;  48%  de  lloguer  i 
relloguer; 19% d’habitatge  irregular o sense habitatge (desnonats, pensions, habitatge  il∙legal, 
etc). 

‐ Per barris, a la Part Alta, la Part Baixa i Campclar és on es concentra més el lloguer i relloguer; a 
més, els dos primers acumulen més casos d’habitatge  irregular mentre que a Campclar, hi ha 
també  propietat  sense  quotes  pendents.  Amb  tot,  i  en  relació  el  lloguer  Campclar  no  és 
comparable amb els dos primers barris  ja que ADIGSA és titular d’un nombre molt  important 
d’habitatges.  A  Torreforta  el  règim  de  tinença  de  l’habitatge  segons  les  4 modalitats  està 
distribuït  força homogèniament  i  a Bonavista,  tot  i predominar el  lloguer,  la propietat  (amb 
quotes pendents o no) també hi és força present. 

Pel que fa  les persones grans, un estudi fet en  l’àmbit del pla  integral de  la Part Alta63 realitzat des de 
l’Àrea de la persona del PIPA, pot servir per acotar una mica la seva problemàtica en relació l’habitatge. 
En el moment de fer l’enquesta, al barri hi havia empadronades 776 persones de 65 i més anys, de les 
quals 374 (el 48% del total) van participar en l’estudi. De les persones que no hi van participar, el 28% 
estaven  ingressats  en  residències  i  el  14%  havien  canviat  de  domicili  i  barri,  tot  i  que  no 
d’empadronament. 

‐ En conjunt els ingressos per pensions són baixos, més en les dones (només el 6% de la mostra 
cobraven 1.000 € o més) que en els homes (el 30% cobraven 1.000 € o més). 

                                                           
62
 L’informe inclou el centre de la Canonja, amb el 5% dels expedients, el 6% dels beneficiaris i el 7% de fills menors 

a càrrec. 
63 Els resultats i conclusions han estat publicats amb el títol: La bella Part Alta. Diagnosi de la gent gran. 
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‐ Hi ha diferència en la percepció de pensions i les quantitats cobrades entre homes i dones, sent 
més elevat el percentatge de dones que no en cobren (13%) que d’homes (2%)  i situant‐se el 
gruix de les dones en el tram dels 501 a 700 € (43%), mentre que en els homes queda distribuït 
en tres trams (501 a 700€, 701 a 999€ i 1.000 o més euros). 

Pensions Nre % Nre % Nre %

Sense 2 1,6% 33 13,3% 35 9,4%

< 300 € 2 1,6% 9 3,6% 11 2,9%

301 - 500 € 11 8,7% 41 16,5% 52 13,9%

501 - 700 € 32 25,4% 106 42,7% 138 36,9%

701 - 999 € 39 31,0% 38 15,3% 77 20,6%

1.000 i més 38 30,2% 14 5,6% 52 13,9%

Rendes 2 1,6% 7 2,8% 9 2,4%

Total 126 248 374

Homes Dones Total

 

Font. Estudi de les persones grans. PIPA, 2009, pàgina 18 

‐ El  91%  de  les  persones  incloses  en  l’estudi  viuen  en  un  habitatge  considerat  adequat  i  les 
deficiències  del  9%  restant  es  distribueixen  en  barreres  arquitectòniques  (15  casos), 
deficiències estructurals (10 casos) i insalubritat (7 casos). 

‐ El 67%  són propietaris de  l’habitatge. Per gènere, el 96% dels homes són propietaris mentre 
que en  les dones és del 52%, vivint de  lloguer el 58%  restant. Totes  les dones de  la mostra 
sense  ingressos  viu  però  en  un  habitatge  de  propietat  ja  sigui  per  herència  (viduïtat),  per 
pervivència de la parella (propietari) o perquè el va rebre en herència familiar. 

Lloguer Nre %

< 100 € 13 10,5%

100 a 200 € 40 32,3%

201 a 300 € 29 23,4%

301 a 400 € 19 15,3%

401 a 500 € 19 15,3%

> 500 € 4 3,2%

Total 124 100,0%  

Font. Estudi de les persones grans. PIPA, 2009, pàgina 23 

‐ Dels que viuen en  lloguer, el 66% paguen mensualitats de  fins 300 €  (pisos de renda antiga), 
estant el gruix entre els 100 i 200 €. Només en 4 casos se supera els 500 €. 

‐ Finalment, el 34% dels llogaters viuen en habitatges edificats entre el 1901 i el 1950, el 27% en 
edificis de la dècada dels anys 50 i el 16% en edificis anteriors al 1900; per contra, els que estan 
en  propietat  viuen  en  un  42%  en  edificis  de  la  dècada  dels  60  i  un  34%  de  la  dècada  dels 
cinquanta. 

En conjunt, el principal problema de les persones grans del barri és econòmic; la tinença de l’habitatge 
està majoritàriament resolta, excepte en els 32 casos d’habitatge  inadequat dels quals quasi  la meitat 
era a causa de barreres arquitectòniques. En l’estudi s’ha detectat així mateix un gran desconeixement 
de la població dels diversos ajuts que podrien rebre per a fer front a les problemàtiques derivades dels 
baixos  ingressos  (subvencions, ajuts  tècnics  i  llei de dependència).  Les  solucions per aquest  col∙lectiu 
anirien més en  la  línia de millorar els recursos d’equipaments  i residències més  flexibles, augmentar  i 
abaratir  les places de residències públics, suprimir  les barreres arquitectòniques, habilitar  les cambres 
de bany, dotar l’edifici d’ascensor, etc.  

Posen de relleu que el 33% de  llogaters amb rendes de dins 200 € és un subgrup susceptible de tenir 
conflictes amb la propietat a causa dels baixos lloguers a causa del manteniment de l’edifici i l’habitatge. 
Al  llarg de  les entrevistes es van derivar 22 casos al SMHAUSA a causa de problemes estructurals de 
l’habitatge i per a sol∙licitar ajuts al lloguer i 20 al Servei de mediació a causa d’assetjament immobiliari, 
insalubritat de l’habitatge i organització de la comunitat de veïns. Pel que fa els que tenen l’habitatge en 
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propietat, també solen tenir problemes per a poder arribar a final de mes. 

De  l’enquesta  sobre  les  condicions  de  vida  de  la  població  de  Tarragona,  es  recullen  algunes  de  les 
conclusions que poden ajudar a caracteritzar la demanda exclosa, tant la social com la residencial, tot i 
que els anys transcorreguts des de l’enquesta (2007) i l’empitjorament de les condicions econòmiques i 
laborals poden  suposar un empitjorament dels  resultats presentats en dita enquesta.  L’univers de  la 
mostra era de 965 llars de les 41.116 que hi havien 2001, amb un marge d’error per a dades globals del 
3’2% per a un nivell de confiança del 95%.  

‐ Al 2007, els ingressos mitjans mensuals de les llars oscil∙laven entre els 1.727 € i 1.954 € i el 23% 
de les llars tenien uns ingressos anuals inferiors als 9.000 €. 

‐ Els barris amb predomini de menors  ingressos eren:  Icomar  i entrevies  (83% de  les  llars amb 
ingressos anuals inferiors a 14.000 €), la Floresta (50%), Campclar (47%), l’Eixample sud (46%), 
Riu‐clar i Parc (40%) i Torreforta (38%). 

‐ El 42% de les llars consideraven que tenien problemes per arribar a finals mes, sobretot les llars 
formades per dos nuclis64,  i  l’endeutament de  la  llar no es  relacionava amb una  situació de 
pobresa  sinó  com a  característica pròpia d’economies  familiars de  classe mitjana – baixa  i/o 
mitjana. 

‐ Aproximadament  el  23% de  les  llars  vivien  en un habitatge  en  règim de  lloguer  i un  3%  en 
habitatges  cedits;  quasi  el  16%  dels  habitatges  gaudien  d’algun  tipus  de  protecció  oficial  i 
aproximadament el 32% de les llars vivien en edificis amb barreres arquitectòniques. 

‐ El  64%  de  les  llars  suportaven mensualment  algun  tipus  de pagament  associat  a  l’habitatge 
(hipoteca, crèdit o  lloguer); d’aquests, al 53% els suposava bastant o molt esforç el mantenir 
mensualment  les despeses  totals de  l’habitatge  i eren en els barris o sectors en que hi havia 
hagut un major nombre de noves construccions on es concentraven  les majors dificultats. El 
nivell d’endeutament de les famílies era molt important en relació els seus ingressos nets. 

‐ Les  llars unipersonals65 eren majoritàriament  femenines  (67’4%), amb una mitjana d’edat de 
58’6  anys, predomini de  la  viduïtat  (2/4 parts)  seguit per  les  separades  i/o divorciades, uns 
ingressos mitjans de 807’9 €, el 46’6% de les dones amb feina i les de més edat (vídues) amb la 
propietat  de  l’habitatge,  habitualment  antic;  les  unipersonals  masculines  (32’6%  restant), 
tenien una mitjana d’edat de 22’6  anys, predominantment  solters, uns  ingressos mitjans de 
1.148’9 € i tres quartes parts d’aquestes estaven amb feina. Les unipersonals grans, tenien una 
taxa de pobresa del 45’9%  i a  les unipersonals  joves era del 41’7%; en  conjunt, gairebé una 
tercera part de les unipersonals patiria una situació de pobresa. 

Taxa de 
pobresa 

 Intensitat de 
pobresa 

 Un  32,5  7,4 

 Dos  15,1  33,4 

 Tres  14,4  26,6 

 Quatre  15,5  17,9 

 5 i més  36,5  27,9 

 Taula 13. Taxa i intensitat de pobresa 
segons nombre de membres de la llar 

 

Font. Enquesta sobre les condicions de vida de la població de Tarragona, 2007. Pàgina 260. 

‐ Les llars de més de 5 membres, tot i ser pràcticament residuals en l’estructura de les llars, del 
2%  del  total,  tenen  la  taxa de  pobresa més  elevada  respecte  les  llars  segons  el  nombre  de 
membres  de  la  llar,  del  36’5  i  una  part  d’elles  estan  composades  per  immigrants  que 
comparteixen habitatge. 

‐ De les llars monoparentals66, majoritàriament femenines, destacaria el progressiu augment del 

                                                           
64
 Les  llars  formades per dos nuclis segons el cens del 2001 era de  l’1,3% de  les  llars  totals  i segons  l’ECVPT, de 

l’1,5%. 

65 Segons el cens del 2001 eren el 20’5% i segons l’ECVPT del 20’7%. 

66 L’11% de les llars segons el cens del 2001 i del 9% segons l’ECVPT del 2007. 
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nombre de monoparentals masculines i la menor capacitat d’ingressos de les que la persona de 
referència és l’home: 1.735 € en les femenines i 1.234’7 € en les masculines. 

‐ La taxa de pobresa entre les parelles sense fills se situava en el 14’5% del grup67 amb un 7’9% 
en  situació  de  pobresa  extrema,  sent més  vulnerables  les  parelles  de  jubilats,  a  causa  dels 
baixos ingressos68; en les llars de parelles amb fills69 era del 18’9% del grup. 

‐ Col∙lectius  identificats  com de  risc  d’exclusió: monoparentals,  dones  grans  que  viuen  soles  i 
propietàries  de  l’habitatge  on  viuen,  joves  que  viuen  sols70,  treballadors  amb  contractes 
temporals, amb el creixent atur que ja es començava a apuntar al 2007, indistintament si estan 
sols,  amb  parella  sense  fills  o  amb  fills,  sent  els  darrers  els més  vulnerables,  els  immigrats 
d’origen estranger, sobretot els que tenen la família. 

Viduïtat  i  edat  avançada71.  Les  unipersonals  femenines  i  grans,  el  problema  se  centraria  més  en 
instal∙lacions  i  serveis  antics  i  deficients  i  barreres  arquitectòniques  de  l’habitatge,  problemes  en  la 
capacitat de consum quotidià (alimentació, farmàcia, reparació o substitució dels electrodomèstics, etc.) 
així com la impossibilitat de poder pagar a algú que els ajudi en les tasques domèstiques. 

Esperant el futur: vulnerabilitat en les llars encapçalades pels joves. En més d’una quarta part de les llars 
joves (fins a 29 anys), que representaven el 15% de les llars totals de la mostra72, es trobava en situació 
de pobresa; aquestes  llars pobres eren de dos  tipus:  les encapçalades per  joves que vivien en  la  llar 
d’origen, que treballaven i eren la principal font d’ingressos; i, les resultants d’un procés d’emancipació 
transitòria. Vivien en  lloguer o pagant una hipoteca, destinant  a  les despeses de  l’habitatge un  gran 
esforç, vivien en habitatges més moderns  i ben condicionats que el grup anterior  i també amb menor 
privació.  Les  limitacions bàsiques que els afectaven estaven derivades de  les baixes  rendes  salarials  i 
preveien una millora de la situació de la llar en el futur. 

Ruptura familiar  i ruptura social:  la pobresa  lligada als processos de trencament familiar. Una de cada 
quatre  llars  on  la  persona  de  referència  estava  separada  o  divorciada  era  pobre.  La  situació  era 
especialment greu per les dones que sortien del procés. L’habitatge en que vivien solia ser de lloguer o 
de  compra  i n’estaven pagant  l’hipoteca, presentaven un baix nivell de privacions.  La major privació 
estava en  l’àmbit del consum:  les compres bàsiques diàries  i altres béns de caràcter més extraordinari 
suposaven una càrrega per a la llar. Tot i considerar les persones enquestades que les seves condicions 
de vida havien empitjorat creien que a curt termini podrien millorar. 

La pobresa dóna  la “benvinguda” a població d’origen  immigrant. Pràcticament 1 de cada 10  llars de  la 
mostra estava encapçalada per una persona d’origen estranger. D’aquestes, més d1/3 part era pobre, 
pel que gairebé 1 de cada 5 llars pobres de Tarragona tenia aquesta composició. Eren llars relativament 
joves,  formades  majoritàriament  per  parella  amb  un  elevat  nombre  de  fills,  on  almenys  un  dels 
membres treballava però en feines de baixa qualificació i que estaven pagant un lloguer o una hipoteca, 
La majoria afirmava arribar a  finals de més amb dificultats  tot  i  fer una valoració positiva de  la  seva 
situació i consideraven que es podia mantenir estable en el futur. Els nivells de consum eren assimilables 
als del conjunt de la població tarragonina i les llars no patien privacions greus. 

 Taxa de 
pobresa 

 Bretxa de 
pobresa 

 Catalunya, Espanya i països comunitaris  20,7  14,8 

 Països extracomunitaris  29,7  28 

 Taula 22. Taxes de pobresa segons lloc de naixement de la 
persona de referència 

 
                                                           
67 Segons el cens del 2001 i l’ECVPT, el 21% de les llars. 

68 En l’estudi s’estima que una parella de jubilats necessitaria una pensió de jubilació d’11.340 € a l’any per a poder 
sortir de la situació de pobresa (ECVPT, pàgina 260). 

69El  41’5% a l’ECVPT i el 43% al cens de població 2001. 

70 Aquest ha  estat  identificat  com un  col∙lectiu  en  risc d’exclusió  emergent  i  com una nova  forma de pobresa. 
Afecta a joves amb escassos recursos formatius però també, i cada cop més, a joves amb formació universitària. 

71 En aquest epígraf i els 3 següents es reprodueix literalment el títol per a cada col∙lectiu, del capítol 5, Síntesi: els 
rostres  de  la  pobresa,  pàgines  351  a  357,  de  la  publicació  de  l‘ECVPT,  tot  i  citar  únicament  el  que  completa  la 
qualificació de la població en risc o situació d’exclusió social. 

72 Al 2001 representaven el 8’5% de les llars de Tarragona. 
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Font. Enquesta sobre les condicions de vida de la població de Tarragona, 2007. Pàgina 281 

Una darrera dada per a poder completar els diferents perfils de població en  risc o situació d’exclusió 
social la proporciona l’evolució dels desnonaments en els darrers anys. Per al municipi de Tarragona no 
es disposa d’aquesta informació amb el que s’empra la de la demarcació en relació amb la de Catalunya. 

L’evolució en ambdós àmbits territorials ha estat a l’alça i de manera, si es pot dir així, espectacular, sent 
proporcionalment major  l’augment a  la demarcació de Tarragona, del 324% entre el 2007  i el 200973 
que a Catalunya, del 298%. L’augment més sobtat es va produir entre el 2007  i el 2008  (156%  i 148% 
respectivament), i tot i que entre el 2008 i el 2009 es va tronar a produir un nou augment, aquest es va 
situar entre el 65% (demarcació de Tarragona) i 61% (Catalunya). Del 2010 no se’n fa valoració atès que 
manquen les dades per al 4t trimestre; a partir de les dades dels 3 anteriors trimestres es pot apuntar 
que  podria  tenir  un  volum  similar  al  2009  o  lleugerament  superior  donat  que  el  nombre  de 
desnonaments  ha  oscil∙lat  entre  els  751  del  tercer  trimestre  i  els  1.110  per  a  la  demarcació  de 
Tarragona. 

Taula 13. Comparació del nombre de desnonaments a  la província de Tarragona en relació amb els de 
Catalunya.  

2007 2008 2009 2010 Total
Tarragona 890 2.282 3.771 2.692 9.635
Catalunya 4.538 11.240 18.053 14.007 47.838

Tarragona/Catalunya 19,6% 20,3% 20,9% 19,2% 20,1%  

Font: Observatori DESC (2011). Les dades del 2010 es corresponen amb els tres primers trimestres 

Davant l’augment dels desnonaments, actualment la resposta que es dóna prové bàsicament de l’àmbit 
familiar, amb el que s’està produint un augment de les llars de dos nuclis familiars. Només en els casos 
més greus des de serveis socials se’ls pot donar una solució temporal pagant una habitació en pensions i 
ocasionalment mitjançant pisos d’emergència (allotjament alternatiu). Comença a haver‐hi experiències 
de negociació i mediació amb els bancs però a Tarragona no se sap que s’hagin donat casos. 

De  la  combinació de  tota  la  informació  es pot  arribar  a  la  següent  taula,  la del percentatge de  llars 
necessitades d’algun tipus d’ajut o de prestació per a mantenir o accedir a  l’habitatge. Les necessitats 
ateses des de  l’administració afectaria al 5’1% de  les  llars de Tarragona. No s’han pogut computar  les 
llars  que  han  patit  desnonaments  ja  que  no  es  té  la  dada  desglossada  per  al  municipi;  molt 
probablement  el  percentatge  augmentaria,  pel  que  en  el  càlcul  de  necessitats  s’haurà  de  tenir  en 
compte.  Per  una  altra  banda,  les  llars  en  risc  o  situació  d’exclusió  social  i  en  relació  l’habitatge,  es 
situava en el 0’5% de les llars. Atès que el primer grup no pot ser considerat exclòs socialment però si en 
risc, s’agreguen els dos grups amb el que el percentatge final de la població en risc o situació d’exclusió 
social és del 5’6%.  

En  relació  els  joves,  tot  i que  l’anàlisi  i  conclusions de  l’Enquesta  sobre  les  condicions de  vida de  la 
població de Tarragona (URV), poden conduir a acceptar incloure els joves com un grup potencialment en 
risc d’exclusió, si més no en un tram de la seva vida, no se’ls pot considerar en situació o risc d’exclusió 
justament  per  aquesta  situació  de  transitorietat,  cosa  la  qual  no  significa  que  quedin  exclosos  en 
l’avaluació dels col∙lectius necessitats d’habitatge assequible. 

Finalment, els sense sostre, que al 2010 eren el 7% de la població de Tarragona, no han estat inclosos en 
la població en exclusió  social donat que  la  resposta que es pot donar des de  l’administració és molt 
específica,  bàsicament  mitjançant  la  combinació  de  la  intervenció  dels  treballadors  socials  amb 
l’allotjament alternatiu. 

                                                           
73 No  s’ha calculat  l’increment  fins al 2010  ja que aquesta dada no  inclou el 4t  trimestre, donant així un volum 
inferior al que acabarà sent. 
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% llars Font

Ajuts econòmics a l'habitatge 0,4% Secretaria

Ajut al lloguer 1,5% SMHAUSA

Lloguer social 0,1% SMHAUSA

Unitats convivència inscrites a Registre 2,4% SMHAUSA

Renda mínima d'inserció 0,7% IMSS

Total 5,1%

Lloguer jove 1,4% SMHAUSA

Renda bàsica d'emancipació 1,2% SMHAUSA  

Font. Elaboració pròpia 

 

1.4. DEMANDA I OFERTA D’HABITATGE 

1.4.1 La demanda d’habitatge 

La demanda d’habitatge des dels dos darrers anys ha caigut molt, o,  lectura alternativa que es  fa des 
d’algun administrador de finques, no ha crescut en la mateixa proporció en que ho ha fet l’oferta; de fet, 
la gent que s’adreça als administradors de  finques és bàsicament per a posar el seu pis en venda. La 
poca demanda que hi ha busca preus de venda barats decantant‐se finalment pel  lloguer,  ja que tot  i 
que en els darrers dos anys els preus han baixat, els segueixen trobant massa cars o temen la dificultat, 
per no dir impossibilitat, d’obtenir un préstec hipotecari. 

El  tipus  de  comprador  potencial  segueix  sent  l’habitual:  parelles  d’entre  30  i  40  anys  que  busquen 
habitatge per formar  llar, algun  intent d’emancipació,  llars que es dissolen, estrangers que bé cerquen 
l’habitatge per a  iniciar el procés de  reagrupament  familiar bé busquen un habitatge que els permeti 
deixar de compartir pis, persones adultes que encara  intenten millorar  l’habitatge, etc. però el que ha 
caigut dràsticament és el volum de persones  interessades. El nombre de  joves que  fan consulta per a 
intentar comprar o llogar l’habitatge ha disminuït i el nombre d’estudiants que lloguen pisos a compartir 
també ha caigut, si més no entre els que utilitzen els canals formals. S’està produint també un augment 
de les persones que havien llogat un habitatge que l’acaben deixant per dificultat de mantenir totes les 
despeses; en aquests casos opten bé tornar amb la família, bé busquen compartir pis. 

S’afegeix també  la casuística de  les persones grans que resideixen en habitatge unifamiliar aïllat en  les 
zones  d’urbanització  residencial  i  que  volen  retornar  al  centre,  a  causa  sobretot  d’una  millor 
accessibilitat  als  serveis,  i que no ho poden  fer  ja que no  es poden  vendre  l’habitatge.  La demanda 
d’habitatge unifamiliar ha caigut, per augmentar la de plurifamiliar a causa que aquesta darrera suposa 
una disminució dels desplaçaments alhora que una major proximitat als serveis. Així mateix, alhora que 
les persones grans  intenten retornar a  la ciutat compacta, els  joves es decanten pel barri antic,  la Part 
Alta.  

1.4.2 L’oferta del mercat 

Per aquest apartat s’han emprat 3 fonts d’informació:  l’apartat 7, Mercat  immobiliari de 2005 – 2010. 
Consideració de la crisi econòmica, financera i immobiliària, corresponent a l’agenda i estudi econòmic i 
financer  del  document  d’aprovació  provisional  del  POUM,  realitzat  per Mur &  Clusa  Associats,  SL,  i 
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incorporant dades actualitzades al primer  trimestre del 2012, proporcionades pels mateixos autors74; 
s’ha  realitzat una mostra de  1.364 habitatges  (776 pisos de  compra‐venda,  132 habitatges  adossats, 
xalets, etc. de compra‐venda, 19 pisos d’obra nova de compra‐venda i 437 pisos de lloguer); finalment 
s’ha  realitzat  entrevista  a  algun  API  de  la  ciutat  així  com  entrevista  amb  la  Cambra  de  la  Propietat 
Urbana  de  Tarragona,  focalitzada,  en  aquest  cas,  al  pla  “reforma  i  lloga”,  els  quals  han  aportat 
informació més qualitativa que quantitativa. 

Cal dir que els preus de referència de  l’habitatge de venda  lliure que s’obtenen del MIFO, divergeixen 
dels preus que s’obtenen de la mostra, bàsicament a causa què els preus de la mostra no reflecteixen els 
preus  reals de venda  sinó que  són preus de  sortida que posteriorment es negocien a  la baixa a més 
d’incloure el percentatge que  correspondrà als administradors de  finques, mentre que els preus que 
provenen de l’estadística del MIFO s’obtenen a partir de taxacions. En el cas dels preus de taxació, són 
depurats  i tractats segons tipus, superfície, àmbit o zona geogràfica, període temporal; els preus de  la 
mostra queden referits a una data concreta,  i  tot  i que han estat diferenciats segons  tipus  i els preus 
mitjans han estat calculats també per mitjana aritmètica, no obstant això no han estat ponderats segons 
el nombre atesa  la magnitud de  les submostres. Això no obstant, en el càlcul del preu mitjà de  lliure 
mercat  realitzat  a  partir  de  la mostra,  només  s’ha  inclòs  la  tipologia  de  pis  fins  a  90 m²  útils,  no 
considerant‐se  ni  pisos més  grans  ni  altres  tipologies  d’habitatge  donat  que  es  considera  que  l’HPO 
competeix o ha de competir amb pisos de més o menys iguals característiques del lliure mercat. Malgrat 
la  diferència  del  preu  del m²  útil  de  lliure mercat  segons  provingui  del MIFO  o  de  la mostra,  les 
conclusions a les que es poden arribar són força semblants. 

De les entrevistes amb API i Cambra de la propietat destaca: 

‐ Les vendes estan aturades i actualment quasi únicament funciona el lloguer; 

‐ Els bancs  i  caixes  tenen un estoc  considerable de pisos per  a  vendre  i  això  té  incidència  en 
l’oferta i distorsiona el mercat donat que els venen a preu més rebaixat i a més ofereixen una 
millor finançament per als seus productes; 

‐ Hi ha més persones que van a posar el pis en venda que persones interessades en comprar; 

‐ Predomina el nombre de casos en que primer es prova la venda que el lloguer; 

‐ Malgrat  això,  ha  augmentat  l’oferta  de  lloguer,  ja  que  hi  ha  venedors  que  davant  la 
impossibilitat de vendre prefereixen  llogar per a poder cobrir despeses, però  l’increment del 
nombre d’habitatges en lloguer no s’ha produït en la mateixa proporció en que ha augmentat 
el nombre d’habitatges que resten immobilitzats a l’espera de ser venuts; 

‐ Per part de  la propietat segueix havent‐hi molta prevenció a posar‐lo en  lloguer a causa de  la 
desconfiança en els possibles llogaters; 

‐ Hi ha encara força casos que tot i no aconseguir la transacció es segueixen tenint en venda, ja 
que la propietat pot aguantar el pis tancat; 

‐ No hi ha coincidència sobre si els preus d’oferta  i de venda real han baixat molt o poc,  ja que 
uns consideren que han baixat poc mentre que d’altres afirmen que  les rebaixes de preu són 
prou significatives, tot i no aportar ni uns ni altres informació específica; 

‐ El preu de lloguer ha baixat entre un 10 i 15% en els dos darrers anys, motivat sobretot per un 
augment de l’oferta però també per la dificultat de llogar; 

‐ El preu de lloguer depèn en part de la zona i l’estat de l’habitatge però també de la voluntat del 
propietari; 

‐ Baixen els preus de lloguer quan el pis porta entre 2 i 3 mesos sense ser llogat; 

‐ Hi ha  llogaters que estan començant a demanar rebaixes del preu  i va en augment el nombre 
de peticions; 

‐ La morositat  judicial  es mou  a  l’entorn del  2% de  l’habitatge  llogat75;  es  considera  això no 

                                                           
74
 Preu trimestral del m² construït de l’habitatge lliure dels municipis majors de 25.000 habitants des del 2005 fins 

el primer  trimestre del 2012, distingint entre habitatge d’obra nova  i de segona ma, elaborats per  la Subdirecció 
general d’estadística del Ministeri de Foment (MIFO9). Mur&Clusa calculen el preu m² útil. 
75
 Aquesta dada s’ha de prendre amb cura ja que només la va oferir un administrador de finques, tot i que tenia una 
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obstant,  que  hi  ha  pocs  casos  de morositat  judicial  donat  que  es  cerquen  totes  les  vies  de 
mediació i negociació abans d’arribar a aquest extrem. 

‐ Hi  ha  API  que  ofereixen  cobertura  jurídica  als  clients,  amb  una  oferta  d’assegurança  de 
cobertura judicial (lloguer garantit); així mateix, el llogater contracta una pòlissa de la llar a més 
de responsabilitat civil aconseguint‐se tranquil∙litzar, en part, la propietat; 

‐ La  modalitat  d’avalloguer76,  acaba  constituint  una  garantia  per  a  incentivar  la  posada  en 
lloguer d’habitatge immobilitzat; és un sistema que funciona però té la dificultat de la lentitud 
del procediment i en cas que aquests fossin més ràpids, no caldria una cobertura de 6 mesos; 

‐ En  els  casos  dels  habitatges  obsolets  i  que  no  es  poden  llogar,  hi  ha  API  que,  si  no  hi  ha 
problemes estructurals, intenten incentivar el seu lloguer mediant amb la propietat per a que el 
rehabiliti,  aprofitant  si  es  pot  les  subvencions  a  la  rehabilitació  que  ofereix  la  Generalitat; 
prèviament han hagut de fer veure al propietari que acabaran recuperant la inversió inicial amb 
escreix,  de manera  immediata mitjançant  la  subvenció  (8%)  i  a  curt  i mitjà  termini  amb  el 
lloguer; 

‐ El  “Pla  reformar  i  llogar”77, a Tarragona no acaba de  tirar endavant a  causa d’uns preus de 
lloguer  relativament  baixos  (en  relació  a  ciutats  com Barcelona  i Girona)  donat  que  amb  el 
lloguer  no  hi  ha marge  suficient  per  a  cobrir  les  despeses  de  rehabilitació  (la mínima)  de 
l’habitatge, del préstec  i  les possibles despeses extraordinàries, amb el que si bé hi ha hagut 
prou propietaris que s’han interessat per aquesta fórmula, pocs l’han acabat tirant endavant al 
considerar que no els compensa la inversió a fer78. 

‐ Es  considera  que  part  dels  pisos  actualment  tancats  i  en  mal  estat  provenen  de  la  llei 
d’arrendaments  urbans  de  1964,  la  qual  promogué  els  lloguers  indefinits:  la  propietat  no 
sempre  feia  les  obres  de manteniment  necessàries  donat  els  baixos  preus  del  lloguer  i  els 
llogaters no sempre han fet el manteniment de l’habitatge. 

‐ El nombre d’habitatges que no es  lloguen han augmentat en els darrers anys, arribant a ser a 
l’entorn del 10% de  la cartera; el percentatge d’habitatge obsolet oscil∙la entre el 5  i 7% de  la 
cartera; 

‐ Els  mateixos  API  tenen  interès  en  que  es  mobilitzi  l’habitatge  desocupat  i  es  faciliti  la 
rehabilitació de l’obsolet, donat que com més temps passen sense ser llogats, més dificultats es 
tenen per aconseguir‐ho; 

‐ Calculen que  l’habitatge buit a Tarragona podria ser de  l’ordre del 15% com a màxim del parc 
total; 

‐ A més de la LAU de 1964, uns i altres destaquen que hi ha prou casos en que la mentalitat de 
propietat  i/o  llogater  han  conduït  a  no  invertir  el  necessari  en  el manteniment  i millora  de 
l’habitatge,  els  uns  perquè  no  han  considerat  l’habitatge  com  un  negoci  que  cal  cuidar  i 
millorar, amb el que quasi no han  realitzat  inversions,  i els altres perquè han considerat que 
l’habitatge llogat és problema de la propietat, no de l’usuari. 

‐ En els darrers mesos hi ha hagut un empitjorament del mercat immobiliari. 

Els  redactors  de  l’Agenda  i  Estudi  Econòmic  financer  del  POUM,  Mur&Clusa  Associats,  SL,  en  el 
document d’aprovació provisional, de gener de 2011, en el capítol 7 mercat immobiliari de 2005 a 2010 
                                                                                                                                                                          
cartera d’habitatges en venda  i  lloguer força àmplia. S’ha considerat oportú reproduir‐la  ja que no es té cap dada 
concreta per a Tarragona. 
76
  L’avalloguer assegura als arrendadors d’habitatges  la percepció d’una quantia equivalent a un màxim de  cinc 

mesos de lloguer en el cas d’instar un procés judicial de desnonament (Decrets 54/2008, d’11 de març i 171/2008, 
de 26 d’agost). 
77
 Conveni entre  les cambres de propietat urbana, Generalitat de Catalunya  i  la Caixa, amb  l’objectiu de treure al 

mercat de  lloguer  els pisos o habitatges que  romanen  tancats,  sobretot  a  causa de desperfectes  i danys  greus, 
obsolescència de  les  instal∙lacions,  inadequació a  les noves normes d’instal∙lacions elèctriques, d’ascensors, etc.  i 
que no són llogats a causa de la despesa que suposa afrontar la seva reparació, rehabilitació o modernització. 
78 

Predomina el nombre de propietaris que només disposen de  l’habitatge de  residència habitual  i el que  roman 
tancat sobre la propietat de més de 5 pisos. En relació a la propietat de finques senceres (tot l’edifici en lloguer), en 
aquesta  sol predominar  encara  el nombre de pisos  subjectes  a  la  LAU de  1964,  amb  el que  sovint  la propietat 
realitza la mínima inversió. 
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consideració de  la crisi econòmica,  financera  i  immobiliària, a més d’argumentar el manteniment dels 
valors  immobiliaris màxims  d’abans  de  la  crisi  pel  període  de  durada  del  POUM,  en  l’apartat  7.3, 
l’evolució recent del mercat immobiliari de Tarragona en base als estudis de 2005 i 2008, proporcionen 
informació que permet contrastar la que ha estat obtinguda en l’elaboració del PLH. 

D’entrada ja apunten que l’impacte de la crisi econòmica, financera i immobiliària, iniciada a mitjans del 
2007,  ha  produït  una  caiguda  espectacular  de  la  producció  d’habitatge  i  una  baixada  dels  preus  de 
Tarragona  del  ‐24’8%  en  3  anys  i  en  valors  reals  de  2010.  D’altra  banda,  reprodueixen  la  resposta 
d’estimació parcial d’una al∙legació que criticava  la hipòtesi de que en 5 anys es tornarien a assolir els 
preus màxims assolits abans de  la crisi,  i que adduïa que en  les anteriors crisis econòmiques els preus 
màxims assolits abans de la crisi només se superaven al cap de 9 anys79, en valor real. 

En relació a les conclusions dels estudis de mercat, es posaria de relleu que: 

Estudi 2005 (en situació de cicle expansiu): 

‐ El preu mig d’habitatge d’obra nova era de 3.017 €/m² construït. 

‐ Les valoracions hipotecàries donaven un preu mig de venda de 2.100 €/m² construït. 

‐ S’observà que hi havia poques obres en procés de construcció iniciades. 

‐ El municipi es podia dividir en 3 submercats; Centre, barris perifèrics interiors i barris costaners 
de Llevant. 

‐ El preu mig del Centre oscil∙lava al voltant de 3.760 €/m² construït, els  interiors al voltants de 
2.280  €/m²  construït  i  els  costaners  entorn  dels  2.700  €/m²  construït,  amb  predomini  de 
l’unifamiliar aïllat. 

‐ Hi havia poca oferta de sòl residencial. 

‐ L’obra nova en oferta era venuda en un 90%. 

‐ L’obra nova que encara no estava acabada o ni tant sols començada, en general no tenia preus 
definitius a causa del constant increment de preus que vivia el sector. 

‐ En aquell moment, Sant Peres i Sant Pau era el barri amb més promocions en curs amb un preu 
mig de 2.520 €/m² construït. 

Estudi 2008 (en situació de cicle recessiu): 

‐ Els preus de venda consultats havien estat ajustats pels promotors un 20% com a mínim i així i 
tot la venda d’habitatge era molt lenta degut, en aquell moment, a la incertesa econòmica, 

‐ El preu mig de l’habitatge es situava a l’entorn dels 3.000 €/m² construït. 

‐ El Centre continuava sent la zona amb un preu mig més alt, de 3.500 €/m² construït. 

‐ Les  zones  consolidades  baixaven  lleugerament mentre  que  les  zones  que  es  començaven  a 
desenvolupar pujaven notablement: la Canonja80 passava de 1.685 €/m² construït a 2.300 i Sant 
Pere i Santa Pau de 2.520 €/m² construït a 3.200). 

‐ La zona on més es construïa era la Canonja. 

A partir dels preus d’immobiliaris de referència que proporcionen les estadístiques del Ministeri de 
l’Habitatge81. D’aquí a destacar la constatació de que els preus a Tarragona havien seguit baixant des del 
primer trimestre del 2008 fins el quart trimestre del 2010 un 21% en valors nominals en 3 anys; amb un 
índex d’inflació del 3’9% en aquell període, la baixa de preus havia estat d’un 24’8% en valors reals. 

Segons dades sol∙licitades als redactors de l’Agenda i Estudi Econòmic financer del POUM : 

‐ A  partir  del  2007  es  produeix  un  decrement  del  nombre  de  taxacions,  amb  un  descens 

                                                           
79
 Es destaca en aquest document  la  reproducció de  la  resposta a  l’al∙legació donat que es  considera  important 

situar l’escenari real en el que s’està movent l’oferta de mercat. 
80
 No se segrega de Tarragona fins l’any 2010. 

81
  A  l’any  2010  era  el Ministeri  d’Habitatge;  actualment  les  proporciona  el Ministeri  de  Foment mitjançant  la 

Subdirecció General d’Estadístiques. 
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especialment notable entre el 2007 i 2008 (de quasi el ‐30%) que s’ha mantingut constant, tot i 
que  amb  una  caiguda  no  tant  notable,  situant‐se  no  obstant  el  dit,  a  l’entorn  del  ‐19%.  La 
caiguda en 6 anys ha estat de quasi el 68%. 
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Font. Dades pàgina web Ministerio de Fomento i elaboració pròpia 

‐ El preu per m² d’habitatge construït té el de segona ma el seu punt àlgid en el quart trimestre 
del 2007 mentre que en el nou el té en el quart trimestre de l’any 2008; 
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Font. Mur&Clusa Associats, SL, elaborat a partir de dades del Ministerio de Fomento 

‐ El preu de l’habitatge de segona ma comença a caure a finals del 2008 mentre que el del nou a 
partit del 2009, no obstant això,  la caiguda és més notable en el del nou que en el de segona 
ma, fins a trobar‐se en  la situació, aparentment paradoxal, que és  inferior al de segona ma al 
primer trimestre del 2012. 

Es diu que la situació és aparentment paradoxal, ja que en realitat el que ha caigut de manera més que 
notable és el nombre de taxacions d’obra nova, molt per damunt de les de la segona ma, passant de la 
proporció de 211 d’obra nova / 391 de segona ma al quart trimestre del 2008 a 21 d’obra nova / 275 de 
segona ma al primer trimestre del 2012. 
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 Núm  
Taxacions 

Hbtges.    
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Total 
taxacions

 2005 / 1T 2.149        1.662        2.686        2.077         2005 / 1T 171          659          830          
 2005 / 4T 1.996        1.721        2.496        2.152         2005 / 4T 221          679          900          
 2006 / 4T 2.277        1.933        2.846        2.417         2006 / 4T 241          621          862          
 2007 / 4T 2.343        2.182        2.928        2.728         2007 / 4T 211          391          602          
 2008 / 4T 2.848        2.048        3.560        2.561         2008 / 4T 122          167          289          
 2009 / 3T 2.692        1.991        3.364        2.489         2009 / 3T 25            281          306          
 2010 / 4T 2.362        1.861        2.952        2.326         2010 / 4T 14            317          331          
 2011 / 4T 1.974        1.734        2.468        2.168         2011 / 4T 20            183          203          
 2012 / 1T 1.564        1.591        1.955        1.989         2012 / 1T 21            275          296           

Font. Ministerio de Fomento i elaboració d’en Mur&Clusa 

Respecte  la  mostra  obtinguda  dels  llocs  web  d’API,  es  poden  posar  de  relleu  les  següents 
característiques. 

En relació els pisos (mostra 776 unitats), superfícies i preus tenen un espectre ampli però els de 61 a 80 
m² útils són els que predominen82. 
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‐ Als preus de sortida es comença a publicitar rebaixes, algunes d’elles són consecutives  i amb 
poc temps de diferència, amb un espectre que va del 3% al 38%, sent la mitjana d’entre el 18 i 
19%; 

‐ Comença a haver‐hi més casos en que es declara la urgència de vendre; igualment apareix una 
mica més freqüentment el lloguer amb opció de compra, tot i que és dóna només en un 1’4% 
de la mostra. 

‐ Els  preus mínims  comencen  a mostrar  els  efectes  del  que  en  aquests  llocs web  anomenen 
“adjudicats o productes bancaris”, situant‐se en els pisos de menys de 100 m² útils i amb preus 
de menys de 100.000 €. 

Pisos Mostra Mínim Màxim Mig Mínim Màxim Mig
Fins 60 m² 166 28.047 270.500 134.541 552,06 6.318,18 2.761,9
61-80 m² 323 32.901 479.000 191.901 479,33 6.942,03 2.671,7
81-100 m² 171 77.000 621.000 247.353 940,86 7.220,93 2.763,4
> 100 m² 116 148.000 1.120.000 406.342 1.136,36 7.486,63 3.133,2
Total 776 223.906 2.780,3

Preu de venda €/m²

 

‐ Els preus mitjans de venda estan, aparentment, més a prop de la línia de tendència dels preus 
mínims que dels preus màxims, però si es calcula la relació entre els tres, la divergència amb els 
preus mínims és molt més gran (de 3 a 6 vegades el preu mínim) que amb els preus màxims (de 
2 a 3 vegades el preu màxim).  

                                                           
82 Aquest tram de superfície representava el 30% del parc al 2001 (s’ignora la seva proporció al 2012). 
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‐ Si els preus de venda (o de sortida) els traslladem a un gràfic de línia de tendència, la corba que 
es dibuixa és força planera, tot i el molt baix punt de partida (28.000€) amb un punt final molt 
elevat (1.200.000€). L’augment de preu és progressiu, incloent el 82% dels habitatges en venda, 
excepte en el darrer tram, en que un nombre reduït d’habitatges dispara la línia de tendència. 
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Pel que fa als habitatges unifamiliars amb una mostra de 132 habitatges (aïllats, adossats, cases, etc.), 
dominen  els  habitatges  de  grans  dimensions,  de  més  de  200  m²  útils,  mentre  que  els  de  menor 
superfície són força residuals (11% de la mostra però 14 unitats). 

En relació els preus, els denominats “productes bancaris” són quasi  inexistents (1 cas), a  l’igual que el 
lloguer amb opció de compra (2 casos). També es declaren rebaixes als preus de sortida, d’entre el 4 i el 
37% però en menor nombre (8% de la mostra) amb un promig del 20% sobre el preu de sortida. 

 

11%

29%

23%

38%
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Adossades, 
aparellades, 
xalets i cases Mostra Mínim Màxim Mig Mínim Màxim Mig
Fins 100 m² 14 243.410 470.000 277.172 1.800,0 5.529,4 3.167,3
101-150 m² 38 120.000 890.000 358.679 975,6 6.357,1 2.883,5
151-200 m² 30 220.000 780.000 483.419 1.300,6 4.209,4 2.727,9
> 200 m² 50 378.000 2.500.000 795.224 1.250,0 6.250,0 2.829,8
Total 132 570.853 2.857,9

Preu de venda €/m²

 

La línia de preus mínims i màxims no segueix una pauta ascendent tant nítida. Els preus mitjans estan en 
principi  propers  als  mínims  i  màxims  i  només  se  separen  dels  màxims  pels  habitatges  de  grans 
dimensions; si es calcula la relació entre els tres, la divergència amb els preus mínims és menor que en 
el cas dels pisos (entre 1 i 3 vegades el preu mínim) i quasi igual que amb els màxims (2 a 3 vegades el 
preu màxim). 
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Si els preus de venda  (o de  sortida) els  traslladem a un gràfic de  línia de  tendència,  la  corba que es 
dibuixa és igualment força planera però més irregular que en els pisos, tot i un punt de partida molt baix 
(120.000€)  i  de  final molt  elevat  (2.500.000€).  L’augment  de  preu  és  progressiu,  inclou  el  71%  dels 
habitatges en venda, apareixent un segon tram intermedi, amb preus d’entre 630.000 i 900.000 (19% de 
la mostra) i un darrer tram, en que un nombre reduït d’habitatges dispara la línia de tendència. 
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Finalment, la mostra d’habitatge d’obra nova és molt minsa, en que si bé s’ha trobat referència a preus 
de  19  habitatges,  en  quatre  casos  aquests  no  són  definitius,  només  orientatius,  i  14  casos  es 
corresponen a 4 úniques promocions, amb el que el preu mitjà que es pugui obtenir ha de ser pres amb 
prudència. 

L’oferta  d’habitatge  d’obra  nova  es  centra  quasi  exclusivament  en  la  tipologia  de  pis  en  habitatge 
plurifamiliar, tot  i  l’oferta de 3 apartaments amb una superfície construïda d’entre 42  i 45 m². El 53% 
dels pisos (10 habitatges) tenen una superfície construïda d’entre 81 i 100 m²; només s’ha trobat 1 cas 
de major superfície, 2 casos amb superfície construïda de quasi apartament (49 m²c) i 3 d’entre 61 i 80 
m² construïts. Destacar el cas d’oferta d’un pis en que regalen l’IVA. 

En relació el preu total, el preu mínim és de 92.783 € en un pis de 72 m²c (50.408 € apartament de 42 
m²c), el màxim de 310.000 € (126 m²c), el mitjà de 201.053 €, exclosos els apartaments). En relació el 
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preu m² construït, el mínim és de 1.633 €/m²c (90 m² a Campclar), el màxim de 2.988 (82 m² a la zona de 
Joan XXIII; regalen l’IVA) i el mitjà de 2.359 €/m²c. 

Altra qüestió  són  l’oferta de promocions d’obra nova que es  comercialitzen des d’entitats bancàries, 
hagin estat promogudes per  les seves divisions  immobiliàries o no. Es pot destacar una promoció, no 
inclosa  en  la mostra  al  no  tenir  totes  les  dades  específiques83,  dita  promoció  és  de  l’any  2010,  el 
promotor  és Vallehermoso División,  és publicitada per  SoLVIA,  immobiliària del Banc de  Sabadell, és 
ofertada com a obra nova, es tracta d’un complex residencial amb una zona comunitària amb piscina  i 
pista  de  pàdel.  Del  preu  de  referència  destaquen  la  rebaixa  (preu  anterior  209.188  €,  preu  actual 
146.300 €), amb una rebaixa del ‐30%. 

De fet, a la província de Tarragona, SoLVIA té una oferta de 115 pisos i de la ciutat de Tarragona es pot 
destacar l’oferta de 5 promocions immobiliàries d’entre 6 i 41 immobles, i en la mateixa línia descrita en 
el cas anterior, es tenen poques dades; sobre els preus de partida (“des de” “fins a”) hi ha la promoció 
de 41 immobles de l’any 2009, situada prop de l’estació de RENFE, en que els preus van dels 75.000 €84 
als 188.700 € a  la promoció de 21  immobles, també de Valleheromoso, emplaçada prop de  la Rovira  i 
Virgili, en que els preus van dels 157.80085 € als 424.000 € com els dos casos extrems de l’oferta. 

Finalment, un darrer preu de referència sobre el preu mitjà per m² construït a Tarragona es pot prendre 
de  l’estadística oferta per  la secretaria d’habitatge, que al 2011 el situava en 2.329’44 €/m²c, un 28% 
inferior a  l’any 2008, any de preu màxim a Tarragona, amb una superfície construïda mitjana de 103’9 
m² (en anys anteriors estava a l’entorn dels 114 m² construïts). 

2011 2010 2009 2008

Tarragona 2.329,44 2.607,96 3.039,23 3.238,14  

Font:  Secretaria  d'Habitatge  i Millora  Urbana,  a  partir  del  treball  de  camp  realitzat  per  l'Instituto 
APOLDA. 

 

Per  a  finalitzar,  els  pisos  en  lloguer  (mostra  de  437  casos  incloent‐hi  l’oferta  de  4  habitacions)  i 
representa  el  32%  de  la mostra  total  d’habitatge.  L’oferta  de  pisos  en  lloguer  ha  anat  en  augment 
malgrat que  la percepció social és que aquesta és  insuficient  i que existeix un  fort desajust entre una 
demanda cada cop més forta i una oferta que consideren reduïda. 
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‐ L’oferta  de  preus  és  relativament  àmplia  però  els  preus més  barats  són  relativament  poc 
nombrosos, amb un volum i pes similar als més cars; 

‐ La mostra més àmplia és la de pisos d’entre 550 i 649 € (28%) amb un preu mig de 578 € i una 
superfície útil mitjana de 72’53 m²; 

‐ També en els preus de lloguer s’estan produint rebaixes al preu inicial (10% mostra) d’entre el 2 
i el 20%, amb una mitjana del 10%; 

‐ En uns pocs casos s’ofereix la primera mensualitat gratuïta; 

                                                           
83 Nombre de pisos de la promoció, superfícies de referència, etc. 
84 Preu rebaixat en un -42% (preu inicial de 129.900 €) 
85 Preu rebaixat en -27% (preu inicial de 215.533 €) 
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‐ Les  habitacions  s’ofereixen  per  un  preu  d’entre  150  i  300  €  i  en  dos  casos  com  a  pisos 
d’estudiants; 

‐ En  alguns  pisos  el  reclam  és  “ideal  per  a  estudiants  i  professors”,  efecte  de  ser  una  ciutat 
universitària. 

Hi ha poca oferta de lloguer de temporada (10 casos). 

Recuperant la comparativa entre els estudis de mercat dels anys 2005 i 2008, es podria dir que: 

‐ El preu m² construït d’obra nova ha baixat fins els 2.359 € si es considera la mostra d’internet o 
els 1.564 si es prenen els preus de referència del MIFO; 

‐ Quasi bé no es construeix; 

‐ El Centre segueix sent la zona més cara del municipi (només s’han analitzat aquí els pisos), amb 
un preu m²¨construït similar al de l’any 2008, de 3.010 €/m²; 

‐ La venda s’ha quasi paralitzat tot i que els preus han estat novament ajustats. 

Si  comparem  els  preus  m²  útil  dels  habitatges  amb  protecció  oficial  amb  els  diferents  preus  de 
referència  que  s’han  trobat,  el  panorama  que  es  dibuixa  és  força  desolador.  Si  es  prenen  com  a 
referència els preus de  la mostra d’internet dels habitatges de segona ma, amb prou  feines  l’HPO de 
preu concertat està per sota del de preu de mercat i si es prenen els d’obra nova, els de preu concertat 
resulten més cars; si es pren de referència el de  la Secretaria d’habitatge, el de preu concertat si que 
resulta encara competitiu amb el de  lliure mercat; si es prenen com a  referència els preus del MIFO, 
amb prou feines els de règim general resulten més barats. 

 

€/m² útil Relació 
amb 2a 

Relació 
amb obra 

Relació 
amb MIFO

Relació 
amb 

Habitatge amb protecció oficial de règim especial 1.705,50 0,621 0,804 0,872 0,586

Habitatge amb protecció oficial de règim general 1.940,48 0,706 0,915 0,993 0,666

Habitatge amb protecció oficial de preu concertat 2.728,80 0,993 1,286 1,396 0,937

Habitatge lliure mercat 2a ma (preu mig fins 90 m²) 2.747,67 1,000 1,295 1,405 0,944

Habitatge lliure mercat obra nova (preu mig fins 90 m²) 2.121,88 0,772 1,000 1,085 0,729

Habitatge lliure mercat (taxacions MIFO) 1.955,00 0,712 0,921 1,000 0,671

Habitatge lliure mercat (Secretaria Habitatge, 2011) 2.911,80 1,060 1,372 1,489 1,000  

 

Nota: Tots els preus de referència són sobre superfície útil. La mostra dels habitatges de venda de lliure 
mercat  inclou 7  casos que han  estat denominats  “producte bancari” o  “adjudicat bancari”,  amb uns 
preus  que  van  dels  28.000  €  als  108.000  €  tot  i  que  amb  un  preu  promig  de  57.000  €  (38.000  €  si 
s’exclouen els 2 habitatges més cars), que contribueixen a rebaixar el preu mig. Amb tot no s’han exclòs 
de  la mostra, de 581 casos,  ja que estan en el mercat. Exclou això no obstant 15 habitatges en que es 
declara la necessitat de reforma ja que aquesta pot exigir una forta inversió. 

Si a més es té en compte que cap dels preus de referència es corresponen amb transaccions reals sinó 
que provenen de  taxacions o preus de sortida  i que bancs  i caixes estan oferint els seus habitatges a 
preus inferiors als del lliure mercat, és força possible que els preus de venda real s’igualin inclús als de 
règim  general.  En  tot  cas,  l’anterior  taula  comparativa  de  preus  poa  en  dubte  la  viabilitat  de  les 
promocions d’habitatge amb protecció de preu concertat i inclús de règim general. 

Així mateix cal no perdre de vista que actualment els mercats de l’habitatge lliure i de l’habitatge amb 
protecció  estan  afonats,  quasi  no  hi  ha  transaccions  en  el  primer  cas  i  en  el  segon  cas  el  nombre 
d’adjudicataris que acaben renunciant‐hi van en augment. 
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1.4.3 L’oferta d’habitatge de protecció oficial o d’iniciativa pública 

A Tarragona es va crear  l’any 1989 el Servei Municipal de  l’Habitatge,  fruit del Patronat Municipal de 
l’Habitatge i com a continuïtat d’aquest. Alguns dels serveis que duu a terme són ajuts al lloguer i borsa 
d’habitatge, la rehabilitació de façanes, l’accés assequible de l’habitatge i la dinamització del mercat de 
lloguer.  

El  nombre  d’habitatge  social  de  Tarragona  al  2011  es  xifra  en  unes  4.647  unitats86  incloent‐hi  els 
habitatges de la borsa de lloguer del SMHAUSA; si es posés en relació el parc social actual amb el 15% 
d’habitatge assequible que s’hauria de tenir per a tal d’acomplir amb l’objectiu de solidaritat urbana, al 
2011 el dèficit es xifraria en 3.472 unitats. 

1.5 PLANEJAMENT 

1.6.1 Planejament territorial i urbanístic supramunicipal 

Planejament territorial. Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona, que  es  va  fer  executiu  en data de 3 de  febrer de 2010, després de  la  seva 
publicació al DOGC. L’àmbit del Pla comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, 
la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 

Els objectius del Pla s’estructuren en tres grans blocs: espais oberts, assentaments i infraestructures de 
transport. Les propostes amb major incidència sobre el municipi de Tarragona són: 

_Aposta  perquè  els  municipis  que  conformen  la  conurbació  central  del  Camp  de  Tarragona, 
s’interconnectin  ferroviàriament,  desviïn  els  trànsits  de  pas  i  converteixin  les  carreteres  en  vies 
suburbanes. 

_Instar al planejament urbanístic a fer una aposta contundent d’extensió  i  intensificació urbana en els 
àmbits  d’extensió  preferent  que  s’assenyalen.  Una  estratègia  de  creixement  potencial  per  als 
assentament de Tarragona, creixement mitjà per Sant Salvador (juntament amb Constantí i La Canonja, 
fora del terme municipal de Tarragona). Per als assentaments de Torreforta  i Bonavista, proposa canvi 
d’ús i reforma interior ja que disposen de poc sòl apte per a la seva extensió. I una estratègia de millora 
urbana i compleció en el cas de l’assentament de Ferran. 

_A  l’andana  litoral entre Tarragona  i el Baix Penedès, on s’ha configurat una ciutat  lineal, bàsicament 
residencial  i pobra en activitat econòmica  (desequilibrada), molt ben comunicada  i on  la ocupació del 
territori  va  limitant  les  possibilitats,  el  Pla  proposa  dues  àrees  d’activitat  econòmica  de  repercussió 
supramunicipal.  La primera,  com  ampliació de  la  zona  industrial  entre Altafulla  i  Torredembarra,  i  la 
segona mitjançant un canvi d’ús d’alguns sectors no desenvolupats de Creixell i classificació de nou sòl a 
Roda de Barà. 

 

 

                                                           
86
  Aquesta  dada  és  aproximada  a  causa  de  no  tenir  segregada  tota  la  informació  de  la  Canonja  (per  exemple, 

habitatges de lloguer anterior al 1986) i al no disposar d’informació actualitzada dels possibles lloguers anteriors al 
1986 que s’hagin pogut extingir a causa de defunció o trasllat del titular. L’única dada segura és la dels habitatges 
promoguts o gestionats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya, i que es xifra en 2.154 unitats, de les quals el 29% 
en règim de lloguer. 
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Font: www.gencat.cat 

_Pel que fa a les noves infraestructures previstes, a més dels corredors viaris de la nova A‐7, el corredor 
del mediterrani i la nova A‐27 cap al nord. El Pla assenyala un nou arc viari entre Reus, Sant Salvador i 
l’estació de tren del Camp de Tarragona, a  la Secuita‐Perafort però el condiciona a una avaluació més 
detallada en el marc del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona. 

_L’esquema ferroviari que defineix el Pla suposa un salt ambiciós en una de  les principals assignatures 
pendents del Camp de Tarragona. El nou esquema permet, en primer  lloc, el pas dels  tres  regionals 
d’altes  prestacions  per  l’interior  de  Tarragona  i  la  resta  de  la  conurbació  central  mitjançant  la 
interconnexió  del  corredor  de  l’AVE  i  la  línia  convencional  de  la  costa  a  l’altura  de  l’Arboç  o  bé  de 
Tamarit.  En  segon  lloc,  promou  l’optimització  de  la  xarxa  actual  per  a  trens  i  tren‐tramvies  amb 
l’obertura de noves estacions estratègiques i el pas del tren pel cor de la ciutat. En tercer lloc, garanteix 
un corredor ferroviari entre Tarragona i Reus al llarg de l’eix de la T‐11 que s’assenyala com a ‘corredor 
ferroviari en estudi’. El seu traçat definitiu s’haurà de definir en l’estudi informatiu del tramvia del Camp 
de Tarragona o Tram Camp, atès que aquest corredor es considera prioritari, i haurà de relligar ambdues 
ciutats, els barris de ponent de Tarragona, l’àrea d’activitats econòmiques de les Gavarres i del CIM, les 
futures  àrees  de  creixement,  l’estació  central  i  l’aeroport.  Finalment,  el  Pla  endreça  el  sistema  de 
transport de  les mercaderies donant una sortida segregada al port  i  la petroquímica més allunyada de 
les zones residencials i garantint un corredor mediterrani per a mercaderies d’ample UIC. 

_Pel que  fa als espais  lliures, el Pla garanteix  la protecció especial de  les  ribes del Francolí,  la corona 
verda  i forestal de Tarragona  i els territoris del Gaià. Complementàriament, el Pla protegeix fortament 
els camps del Francolí (paisatge de l’avellaner), els territoris de garrofer (al nord de Torredembarra) i la 
gran plana agrícola al nord de la Secuita.  

Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona 

La  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Tarragona  va  acordar  l’aprovació  provisional  del  Pla  director 
urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona el 25 de novembre de 2010. L’abast del Pla director, 
suma un total de 22 municipis entre els que s’hi troba el de Tarragona. El document, que recull i detalla 
els postulats del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, fa una aposta decidida per la millora del 
transport públic, especialment pel que fa a la xarxa ferroviària i respon a la necessitat d’ordenació d’un 
territori  de  caràcter  metropolità,  estructurant  entorn  les  ciutats  de  Tarragona  i  Reus,  però  amb 
casuístiques molts diverses entre els municipis. 

En  la  seva  fase d’aprovació  inicial el PDU preveia poder donar  sortida  a  les necessitats derivades de 
l’escenari de creixement previst per a l’horitzó 2026, que suposava un increment important en tots els 
indicadors respecte a les dades de 2007. En el cas de la població, es xifrava en el conjunt de l’àmbit en 
552.810 habitants (183.383 més, amb un increment del 50%); pel que fa als llocs de treball, se situaven 
en  284.686  (122.617 més,  amb  un  increment  del  76%);  i  finalment,  el  volum  d’habitatges  previstos 
arribava a 216.298 (74.977 nous habitatges, un 53% més). 
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En  l’àmbit del sistema d’assentaments urbans, a més de  les prescripcions del PTPCT, el PDU estableix 
cinc àmbits de desenvolupament urbanístic  condicionat,  tots ells  situats en  l’espai central de  l’àmbit, 
considerats  imprescindibles per  tirar  endavant  l’ordenació  territorial proposada:  l’entorn de  l’Estació 
Central Intermodal, en l’encreuament del corredor ferroviari mediterrani amb la T‐11, amb una extensió 
de 41,6 ha;  l’entorn de  l’estació de mercaderies  i el Polígon  Industrial de Constantí, amb 10,2 ha; el 
sector  residencial  la Canonja/Bonavista, a  tocar de  l’àrea  residencial estratègica  (ARE) de  la Canonja, 
amb 28 ha; el sector residencial Rojals, a  l’est de  la ciutat de Reus, amb 54 ha;  i el  front residencial  i 
terciari sobre l’eix de la T‐11 a la zona de les Gavarres, amb 10,6 ha. 

El pla proposa la compleció de la xarxa d’alta velocitat amb la construcció del corredor mediterrani i la 
previsió d’un bypass que connectaria amb el centre de Tarragona. En aquest sentit, s’apostava per  la 
creació d’una nova estació central intermodal on convergirien els trens de mitjana i de llarga distància, 
els de Rodalies, els autobusos, les terminals sud de l’aeroport i el TramCamp. La proposta ferroviària es 
completa amb una única  xarxa de Rodalies  i una  xarxa especialitzada de mercaderies que evitava en 
gran part, el pas pels nuclis urbans. A aquestes obres cal afegir el projecte del TramCamp, destinat a 
connectar el nucli densament poblat de l’àmbit, el traçat del qual passa sobre l’antiga franja ferroviària 
entre Cambrils i Vila‐seca, des d’on el traçat es bifurca cap a Tarragona i Reus, amb un petit ramal que 
connecta amb l’Estació Central. 

Referent a la xarxa viària el Pla proposa millores dels eixos de l’AP‐7 (amb un tercer carril) i l’autovia A‐7 
amb un nou traçat, la nova autovia A‐27 Tarragona‐Montblanc, i la previsió d’una nova via orbital des de 
Reus fina a l’eix de l’AP‐7 i l’A‐7 a Torredembarra. Es proposa també la conversió de la carretera N‐240 
en una plataforma de bus exprés per a facilitar l’accés a l’estació d’alta velocitat de la Secuita i un nou 
accés des del port de Tarragona  fins a  la C‐31b de Tarragona a Salou, amb un  lateral específic per al 
trànsit de mercaderies. 

El PDU també recull projectes estratègics com  la constitució d’eixos cívics (T‐11, eix Bellisens  i N‐340,  i 
l’eix Salou‐Cambrils),  tres projectes centrats en  la protecció ambiental dels parcs  fluvials del Gaià  i el 
Francolí  i el corredor ambiental de Sant Ramon);  i estratègies per al desenvolupament econòmic de  la 
regió com el potenciament del sector industrial Sud, de la zona d’activitat logística del port de Tarragona 
i de la Universitat Laboral, i una estació de mercaderies al sector industrial de Constantí). 
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Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH) 

El  Pla  territorial  sectorial  d'habitatge,  aprovat  inicialment  el  12  d’abril  de  2010,  constitueix  el marc 
orientador per a l'aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d'habitatge en els propers deu 
anys, principalment les establertes en el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007‐2016.  

En data de 20 d’abril de 2010, es publica al DOGC  l’anunci d’informació pública del Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de Solidaritat Urbana. 

La  Llei  del  dret  a  l’habitatge  planteja  l’objectiu  de  solidaritat  urbana  en  matèria  d’habitatge,  que 
consisteix en què en un horitzó de  vint anys, el 15% del parc d’habitatges principals  sigui destinat a 
polítiques socials d’habitatge en els municipis de més de 5.000 habitants o capitals de comarca, sent el 
Pla  Territorial  Sectorial  d’Habitatge  l’instrument  que  podrà  concretar  en  determinats  municipis  i 
justificadament, si es modifica aquest objectiu. 
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Cal esmentar que els treballs relatius a la informació estadística del PTSH, es van realitzar anteriorment 
a  la segregació del municipi de La Canonja del de Tarragona, però com que  les dades fan referència a 
l’àmbit  territorial del Camp de Tarragona o al sistema del Camp de Tarragona PDU, en qualsevol dels 
casos, no afecta al sumatori global.  

Pel que fa a  l’estat de  l’edificació  i tipologies edificatòries, el sistema del Camp de Tarragona PDU  (en 
tant que més acotat que l’àmbit territorial) el nombre d’edificis residencials que es considera, es troben 
en mal estat suposen un 3% del parc total dels edificis d’ús residencial.  

 

Tipologia i estats dels edificis i els seus habitatges           

 Edificis   
Edif residencials/ 
Total edifcis 01 

Edificis 
unifamiliars/ 

Edificis 
residencials 2001 

Àmbit territorial / Sistema Total Residencials 
resid. en 
mal estat unifamiliars  % % cat % % cat 

          

Camp de Tarragona 133.506 124.724 2.914 89.947  93,40 2,20 72,10 5,30 

Camp de Tarragona PDU 50.297 46.484 1.260 27.589  92,40 1,10 59,40 -14,30 

          

Totals Catalunya 1.169.699 1.069.512 27.689 732.472   91,40   68,50  

          

          

Accessibilitat. Edificis alts sense ascensor           

 Edificis de 4 plantes i més Ed. alts sense ascensor Hab. en edif. alts sense ascensor 

Àmbit territorial / Sistema Edificis Habitatges Nº %  % cat Nº % % cat 

          

Camp de Tarragona 12.400 189.958 6798 55  2,50 76.339 40,2 1,50 

Camp de Tarragona PDU 8.583 141.435 4409 51  -4,10 50.344 35,6 -10,10 

          

Totals Catalunya 103.447 1.506.023 52295 51   -5,50 563.755 37,4 -5,40

          

          

Antiguitat dels edificis. Edificis abans de 1961           

 Edificis   Edif res. d'abans de 1961 / edif. res. 2001 

Àmbit territorial / Sistema 

Ed. 
resid. 
2001 Edif. res. d'abans de 1961      Nº % % cat 

          

Camp de Tarragona 124.724  33.153    33.153 26,6 -23,40 

Camp de Tarragona PDU 46.484  11.140    11.140 24,0 -30,90 

          

Totals Catalunya 1.069.512   371.061       371.061 34,7  

 

 

 

Estructura del parc d'habitatges, ús i evolució                       

 habitatges 01   
hbtge 

prinicpal 07 
No principal / Total 

2001 Desocupats / Total 2001 
Evolució principal 2001-

2007 
Àmbit territorial / 
Sistema Total principals secundaris buits  (llars 07) Nº % % cat Nº % % cat Nº % % cat 

                

Camp de Tarragona 339.113 164.080 130.009 45.024  217.205 
175.
033 51,6 72,90 45.024 13 -6,9 53.125 32,4 65,1 

Camp de Tarragona 
PDU 194.040 106.232 58.994 28.814  137.181 

87.8
08 45,3 51,80 28.814 14,8 4,1 30.949 29,1 48,8 

                

Totals Catalunya 3.301.594 2.315.774 514.943 470.877   ##### 
985.
820 29,9   470877 14,3   454076 19,6   
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Estocs d'habitatge 2007-2008           

      Estocs 07-08 

Àmbit territorial / Sistema iniciats 07 acabats 07 
iniciats 

08 
acabats 

08  nº Pob 08 per 1000 hab 

          

Camp de Tarragona 10.396 13.247 2.381 9.211  35.235 599.804  59,00 

Camp de Tarragona PDU 5.442 6.977 1.434 5.035  18.888 384.442  49,00 

          

Totals Catalunya 85.515 79.580 27.569 71.007   263.671 7.364.078   36,00

 

 

De les reserves: 

Parc social           

   Parc social 2007 % Parc social que falta 

Àmbit territorial / Sistema Llars 2007 
Població 

2007 parc social %  % cat     % -15% 

          

Camp de Tarragona 217.205 575.333 18.807 8,7  -8,9   -6,3 

Camp de Tarragona PDU 137.181 369.427 13.823 10,1  6,0   -4,9 

          

Totals Catalunya 2.769.850 7.191.677 263.343 9,5         -5,5

Reserves de sòl per a habitatge protegit, dotaciona i 
potencial en planejament no adaptat                               

 Prinicipals ARE ARD ARS NAR 
habitatge protegit i 

concertat 
Habitatge 
dotacional Habitatges potencials 

Àmbit territorial / 
Sistema 2001 HD HP HD HP HD HP HD HP HP i HC % 

% 
cat HD % 

% 
cat 

nº màx 
hbtges 

HP 
potencial % 

% 
cat

                    

Camp de Tarragona 164.080 66 8.192 0 360 35 13.598 249,0 4.731 26.881 16 115 350 0,2 -73 13.246 3974 2,4 142 
Camp de Tarragona 
PDU 106.232  6.220 0 360 0 6.408 221 3.518 16.506 16 104 221 0,2 -74 12.771 3831 3,6 260 
                    

Totals Catalunya 2.315.774 1.937 37.623 226 9.802 1.136 70.034 15.280 58.954 176.413 7,6   18579 0,8   77.370 23.211 1   
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Segons les previsions de creixement demogràfic que presenta el PTSH, el Camp de Tarragona és el de 
major creixement projectat en l’horitzó 2017 en termes relatius i el segon, darrera l’Arc Metropolità, en 
xifres absolutes: 60.900 llars, el 28,2% més de llars. En d’altres paraules, l’àmbit concentrarà el 20,8% de 
les  noves  llars  estimades  per  al  conjunt  de  Catalunya.  Així,  el  Camp  de  Tarragona  PDU  passaria  de 
137.181 al 2007 a 174.300 llars. 

En quant a  les necessitats d’habitatge, situa el municipi de Tarragona en el nivell 1  (àrea de demanda 
forta  i  acreditada)  corresponent  als  àmbits  amb  necessitats  d’habitatges  superiors  als  20.000  o  que 
estan per sobre del 50% de la mitja del conjunt dels àmbits. 

En  el  cas  de  l’àmbit  del  Camp  de  Tarragona  PDU  el  còmput  de  necessitats  d’habitatges  en  nombre 
absoluts es calcula en 43.544 habitatges, el tercer àmbit després de Barcelona i el Vallès Occidental. 

En referència a la possibilitat d’execució de les estratègies de creixement dels nuclis existents en relació 
al règim de sòl, el PTSH indica en el cas del municipi de Tarragona, que el seu creixement no va d’acord 
amb  les previsions de règim de sòl,  ja que no té suficient sòl potencial en els nuclis urbans  i  les seves 
extensions per portar a terme el creixement que el pla territorial li assigna. 

 

1.6.2 Planejament urbanístic municipal 

Característiques generals 

En l’actualitat, el municipi de Tarragona es troba en la recta final d’un llarg procés de revisió i redacció 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  (POUM), només pendent  (a novembre de 2012) de  la 
publicació del seu text refós als butlletins oficials. 

L’anterior pla urbanístic va ser el Pla General d’Ordenació Urbana de 1984, actualitzat per darrer cop al 
1995. L’any 2000 es va  iniciar el procés de revisió del planejament que rep  la seva primera aprovació 
inicial  el maig  de  2007.  Un  any més  tard,  el  21  de  novembre  de  2008,  es  va  tramitar  una  segona 
aprovació  inicial,  i  el  31  de  gener de  2011  l’aprovació provisional  i  finalment,  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de  juny de 2011, aprova definitivament el POUM suspenent  la 
publicació al DOGC fins que es presenti el text refós incorporant les prescripcions que conté la resolució. 
El text refós s’ha presentat amb les esmenes corresponents en data de setembre de 2012. 

Les previsions generals en quant a població resident  i construcció d’habitatges per als propers 14 anys 
que fa el POUM són les següents: 

_Població resident per al 2026: 203.566 persones empadronades, un creixement anual del 2,7%  

_Parc total d’habitatges: 112.983 habitatges, es calcula un creixement en el futur del 2,8% (en el passat 
ha estat del 3,2%). 

_Parc d’habitatges principals: 79.088 habitatges  i principalitat del 70, es  calcula un  creixement  en  el 
futur del 3% (en el passat ha estat del 2,9%). 

_Població ocupada  resident: 108.353 persones  (la estimació al 2011 era de 60.697), amb creixements 
anuals de 4,2% per l’efecte de l’atur, quan fins ara havia estat del 2,6%. 

Un dels objectius principals del POUM és  intentar reunificar el territori  i crear un model de ciutat que 
relligui al màxim tots els barris i nuclis urbans. Entre els eixos principals del Pla, està el tractament de la 
façana fluvial del Francolí, la supressió i trasllat de la via fèrria de la façana marítima cap a l’interior, la 
rehabilitació del teixit urbà afavorint  la cohesió social,  la preservació  i millora de  la qualitat del sòl no 
urbanitzable, i l’equilibri entre el turisme i la indústria química. 

Per  tal  d’assolir  l’objectiu  d’enfortir  l’equilibri  i  la  cohesió  entre  els  barris  i  parts  constitutives  de  la 
ciutat, el Pla proposa: 
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‐ _ la creació de nous ‘pols’ d’activitat capaços d’atreure funcions de centralitat cap a ponent tot 
funcionant  com  elements  articuladors  entre  el  centre  urbà  i  els  barris  o  nuclis  d’Icomar, 
Torreforta, La Granja, l’Albada, Campclar i Bonavista  

‐ _  la  previsió  de  nous  creixements  que  siguin  capaços  de  recuperar  i  completar  amb 
equipaments, espais lliures urbanitzats, i residència els teixits urbans desarticulats i inconnexos. 

‐ _la  transformació  dels  barris  en  ciutat,  mitjançant  la  creació  d’espais  públics  de  qualitat 
(bulevards, places i parcs) i equipaments cívics susceptibles de generar centralitats a escala de 
barri). 

Es preveuen noves àrees de creixement en sòl urbanitzable delimitat, entre les que destaquen els plans 
parcials: PPU 46 Horta Gran, de 108,7 Ha i 5.979 habitatges previstos; el PPU 41 Vall de Llorito de 113,8 
Ha  i 6.829 habitatges; PPU 24 Els Paranys‐La Budellera‐Platja Llarga de 133,9 Ha  i 6.026 habitatges, a 
més de l’àrea residencial estratègica (ARE) del Pou Boronat de 36,63 Ha i 1.832 habitatges.  

Els grans nous equipaments previstos són: la zona esportiva al barri de Campclar, on es preveu situar la 
ciutat esportiva del Nàstic i el nou estadi del club; el nou hospital de Sant Pau i Santa Tecla a la zona de 
la Vall del Llorito, i un nou auditori i la ciutat de la música a la zona de la Budellera. 

La previsió d’una gran peça destinada a equipament públic a llevant al bell mig de les tres urbanitzacions 
de llevant (Boscos de Tarragona, Cala Romana i la nova zona residencial del Pla Parcial 24 Els Paranys‐La 
Budallera) donarà servei a llevant, amb un gran complex escolar i esportiu. 

El POUM  també preveu  l’ampliació del  sector d’activitats econòmiques de Riuclar en 41,6 Ha, el CIM 
Camp  de  l’Est  de  40  Ha  al  límit  nord‐oest  del municipi,  i  la  reserva  de  sòl  per  al  parc  tecnològic  i 
universitari a la zona de Sescelades de 44,9 Ha (a l’oest del barri de Sant Pere i Sant Pau). 

 

El sostre residencial total resultant segons les previsions del POUM és el següent: 

_Sòl urbà consolidat POUM: 624.632 m² 

_Sòl urbanitzable POUM: 2.102.632 m² 

_Sostre existent en sòl urbà consolidat (Cadastre 2010): 31.867 m² 

_Sostre existent en sòl urbanitzable (Cadastre 2010): 34.782 m² 

_Sostre destinat a habitatges de protecció oficial (HPO): 

  Règim especial / Règim general: 73.651 m² 

  Règim concertat : 248.470 m² 

 

Sòl urbà consolidat residencial 

El sòl urbà està  integrat pels terrenys que, havent estat sotmesos a un procés d’integració en el teixit 
urbà,  compten amb  tots els  serveis urbanístics bàsics o bé  són compresos en àrees consolidades per 
l’edificació d’almenys dues terceres parts de la seva superfície edificable, i els terrenys que en execució 
del planejament urbanístic assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina. 

 Aquests, es subdivideixen en: sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat. El sòl urbà consolidat es troba 
constituït  pels  terrenys  que  tenen  la  condició  de  solar  o  que  els  hi manca  completar  o  acabar  la 
urbanització, tant si han estat  inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d’actuació urbanística o en 
un pla de millora urbana, com si no ho estan. 

El POUM ha mantingut la classificació de sòl urbà per a tots aquells terrenys que anteriorment ja tenien 
aquest  règim,  i ha  incorporat petits  terrenys  situats als  límits de  les àrees de  la ciutat construïda, als 
efectes de donar un acabat amb una ordenació urbanística més endreçada. 

 

Les dimensions de sostre residencial en sòl urbà consolidat segons les previsions del POUM, són: 
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_Sòl urbà consolidat POUM: 624.068 m²st 

_Sostre existent en urbà consolidat (segons el cadastre de 2010): 31.867 m²st 

 

  SOSTRE RESIDENCIAL I % HABITATGES PER TIPUS S./ SOSTRE RESIDENCIAL 

Classificació % H .Lliure H. Lliure m2st 

%
H
R
G

HRG-
HPR 
m2st 

 
%HRC 

HRC  
m2st 

Sostre 
HPO 
(m2st
) 

% s./sostre per 
càlcul HPO 

% sostre HPO / 
Sostre residencial 
total 

                    

SUC  73% 206.598  
1
% 2.278 0,4% 

1.13
9  3.417  2% 1% 

   NÚMERO D'HABITATGES - ZONES  

Classificació H. Lliures  Nº HPG-HRE N HPC  Nº Habitatges   Potencials- POUM  

      

 SUC   1.913    27    13    1.953  

Sòl urbà no consolidat i urbanitzable residencial 

Com s’apuntava anteriorment, el POUM ha afegit als sòls urbans reconeguts en el planejament anterior, 
nous  sòls  de  completament  de  la  taca  urbana.  Aquests  últims  s’han  incorporat  dins  de  polígons 
d’actuació,  alguns d’ells  amb  l’ordenació definida  i d’altres dins de Plans de millora urbana, però en 
qualsevol cas, sempre com a sòl urbà no consolidat. 

També  passen  a  tenir  la  consideració  de  sòl  urbà  no  consolidat  aquells  que  formaven  part  de  sòls 
urbanitzables delimitats que ja han estat desenvolupats i executats 

 

  SOSTRE RESIDENCIAL I % HABITATGES PER TIPUS S./ SOSTRE RESIDENCIAL 

Classificació 
% 
H.Lliure H.Lliure m2st %HRG 

HRG-HPRE 
m2st %HRC 

HRC  
m2st 

Sostre 
HPO 
(m2st) 

% 
s./sostre 
per 
càlcul 
HPO 

% sostre 
HPO / 
Sostre 
residen-
cial total 

 SUNC  79% 492.042  12% 73.651    5,9% 36.826  110.477  19% 18% 

 SUrB  67% 1.402.049  21% 446.715    11,8% 248.470  695.184  12% 33% 
          

 TOTAL    1.894.091  520.366    285.295    805.661      
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   NÚMERO D'HABITATGES - ZONES  

Classificació H. Lliures  Nº HPG-HRE  Nº HPC  Nº Habitatges   Potencials- POUM  

 SUNC  4.750    876    429     6.055    

 SUB   16.458     5.565    3.097    25.120    

      

 TOTAL  21.208    6.441    3.526     31.175    

 

Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics 

El sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, es qualifica amb la clau 9 del POUM, i queda definit a 
la normativa aplicable de la següent manera: 

Art. 156 Definició i previsions: 

El  sistema  urbanístic  d’habitatges  dotacions  públics  comprèn  les  actuacions  públiques  d’habitatge 
destinades  a  satisfer  els  requeriments  temporals  de  col∙lectius  de  persones  amb  necessitats 
d’assistència o emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. 

El  POUM,  preveu  la  implantació  d’habitatges  dotacionals  públics  d’acord  amb  l’article  34.3  de  la  LU 
segons Decret  legislatiu 1/2010  i preveu reserves d’aquest  tipus en sectors de planejament urbanístic 
derivat  en  substitució  total  o  parcial  de  la  reserva  d’equipaments,  sempre  que  s’acrediti  que  no  cal 
destinar‐los a equipaments públics. Aquestes reserves  incloses en sectors no poden ésser superiors al 
5% de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals. 

El  calendari  de  construcció  de  l’habitatge  dotacional  segons  les  previsions  del  POUM  per  al  primer 
sexenni, és a dir, per al període coincident amb la vigència d’aquest Pla local d’habitatge (2013‐2018) és 
d’un total de 150 habitatges dotacionals. Tot i que la previsió en quant a la programació de sòl i per tant 
de desenvolupament del planejament per fer possible la posterior construcció d’habitatge dotacional, és 
per al primer sexenni de sòl suficient per a uns 239 habitatges. 

Potencial total d’habitatges protegits i socials 

El compliment de  les reserves d’habitatge protegit que fa el Pla d’Ordenació Urbanístics Municipal són 
del  30,29%,  amb  10.007  habitatges  protegits,  excloent  els  habitatges  dotacionals  públics.  Donant 
compliment a l’article 57 del TRLU i l’article 20 de la Llei òmnibus, pel que fa a les reserves d’habitatge 
protegit en relació al potencial residencial dels àmbits de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable. 

De la programació temporal de l’habitatge protegit i segons s’exposa a la Memòria social del POUM, es 
preveu un termini de desplegament en 18 anys, en 3 etapes de 6 anys a comptar des del 2012‐2013, i es 
deixa a les futures revisions del Programa d’Actuació del pla, i en especial el primer sexenni, l’adaptació 
de les prioritats en funció de l’evolució del mercat en el context de la crisi econòmica i immobiliària. 

Es  parteix  per  tant,  d’una  distribució  uniforme  i  proporcional  per  sexennis,  i  en  el  supòsit  que  es 
compleixi el programa previst pel planejament territorial: 

_Habitatges lliures: 7.707 habitatges de mitjana per sexenni i 1.285 habitatges totals per any. 

_Habitatges de protecció oficial: 3.336 habitatges de mitjana per sexenni i 556 per any. 

_Habitatges dotacionals: 239 de mitjana per sexenni i 40 per any. 
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Això pel que fa a la planificació i desenvolupament del planejament, però pel que fa a la construcció de 
l’habitatge  protegit,  la  Memòria  social,  exposa  que  pel  fet  que  els  primers  dos  anys  seran  de 
planejament, projecte d’equidistribució, etc, la distribució es fa de manera diferent. En el primer sexenni 
es preveu la construcció del 22% del potencial, en el segon el 44% i el 33% en el tercer. 

Tot i això, mateixa Memòria social fa però esment de la possibilitat que la durada de la crisi distorsioni el 
programa  del  primer  sexenni  (el  que  coincideix  amb  el  període  de  vigència  d’aquest  Pla  local 
d’habitatge) i que calgui acumular part d’aquest en els dos períodes següents. 

En  resum,  el  calendari  de  construcció  de  l’habitatge protegit  segons  les  previsions  del  POUM  per  al 
primer sexenni, és a dir, per al període coincident amb la vigència d’aquest Pla local d’habitatge (2013‐
2018) és d’un total de 2.220 habitatges de protecció oficial. 

1.7 RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’HABITATGE 

1.7.1. Organització i recursos dedicats a polítiques d’habitatge 

Aquesta  secció  pretén  descriure  l’estructura  i mitjans materials  dedicats  a  desenvolupar  polítiques 
públiques relacionades amb l’habitatge a la ciutat de Tarragona 

Ajuntament de Tarragona. Organització política 

Segons  la  vuitena  edició  del  Cartipàs Municipal  2011‐  2015,  de  02  d’octubre  de  2012,  l’organització 
política de l’Ajuntament de Tarragona està estructurada en sis àrees: 

‐ Presidència 

‐ Serveis Centrals, Economia i Hisenda 

‐ Serveis a la Persona 

‐ Territori 

‐ Treball i Activació Econòmica 

‐ Cultura, Patrimoni i Festes 

D’aquestes àrees només dues tenen entre les seves competències assumptes relacionats amb territori, 
urbanisme, sòl  i habitatge. Són per una banda,  l’Àrea Serveis a  la Persona per temes d’habitatge,  i per 
altra, l’Àrea de Territori de la depenen l’urbanisme i el patrimoni municipal del sòl. 

Competències de les àrees de l’Ajuntament de Tarragona relacionades amb sòl i habitatge 

Àrea de Serveis a la Persona  Àrea de Territori 

Serveis socials 

Polítiques d’igualtat 

Salut pública 

Habitatge 

    Ensenyament 

Subàrea d’urbanisme 

    Urbanisme 

    Mapa de la ciutat 

    Patrimoni municipal del sòl 

Subàrea d’Espais Públics 
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    Esports 

Cooperació 

    Espais públics 

    Neteja 

    Brigada Municipal 

Subàrea de Medi Ambient, Llicències i Mobilitat 

    Medi ambient 

    Llicències  i  Comunicacions  Urbanístiques  i 
Ambientals 

‐ Font:  Cartipàs  Municipal,  2011‐2015,  vuitena  edició  (2  d’octubre  de  2012).  Ajuntament  de 
Tarragona. 

La  Sra.  Teresa  Victòria  Pelegrín  Casanova  és  actualment  tinenta  d’alcalde,  consellera  delegada  i 
coordinadora cap de l’àrea de Serveis a la Persona. Entre les competències que té delegades en matèria 
d’habitatge  estan  la promoció d’habitatge  social  i  la  relació  amb  el  Servei Municipal de  l’Habitatge  i 
Actuacions Urbanes, S.A. 

El Sr. Carles Castillo Rosique és actualment tinent d’alcalde, conseller delegat i  cap d’àrea coordinador 
de Territori. Té assignades competències en les següents matèries d’urbanisme: 

_Pla d’ordenació urbanística municipal: 

‐ Gestió del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

‐ Plans parcials, especials i de millora urbana. 

‐ Patrimoni públic del sòl i d’habitatge. 

‐ Projectes d’urbanització. 

‐ Expropiacions. 

‐ Programació,  control  i  seguiment  de  les  obres  d’urbanització  i  d’aquelles  que  no  siguin 
competència de l’oficina de projectes 

‐ Relacions amb els polígons industrials. 

‐ Tramitació de les llicències de parcel∙lació. 

_Dictar  totes  les  resolucions  de  tràmit  pel  que  fa  a  l’aprovació  dels  instruments  de  planejament  de 
desenvolupament  del  planejament  general  quan  no  estigui  expressament  atribuïda  al  Ple  la 
competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització 

‐ Mapa de la Ciutat 

‐ Estètica de les instal∙lacions i obres 

Oficina local de l’habitatge 

L’Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona desenvolupa una sèrie de serveis per facilitar als 
ciutadans l’accés a l’habitatge, aquests són: 

‐ Ajuts al lloguer i borses d'habitatge: ofereix informació i tramita els ajuts per pagar el lloguer i la 
Renda Bàsica d’Emanicipació,  serveis de mediació entre propietaris d’habitatges  i  llogaters,  i 
informació sobre la Borsa Jove d’Habitatge i la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social. 

‐ Ajuts  a  la  rehabilitació:  informació  i  gestió en  temes de  rehabilitació,  ajuts  a  la  rehabilitació 
d’habitatges i d’edificis. 

‐ Suport a problemàtiques d’habitatge:  informació, assessorament  i mediació  sobre problemes 
d’habitatge. 

‐ Accés a l'habitatge protegit i social: informació sobre les promocions d'habitatge amb protecció 
oficial de Tarragona, la inscripció dels demandants d'habitatge protegit i social en el Registre de 
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Sol∙licitants  d'Habitatges  amb  Protecció  Oficial  de  Tarragona,  la  gestió  del  registre  i  les 
propostes d'adjudicacions. 

 

Plans integrals 

El Pla integral o també anomenat Pla de Barris va ser creat el 4 de juny a partir de l’aprovació de la Llei 
2/2004, consistent en la millora de barris, àrees urbanes i viles. El propòsit central del Pla integral és el 
finançament de projectes locals de regeneració urbana. 

La Llei de Barris neix amb l’objectiu de donar resposta a aquelles àrees o barris de determinats municipis 
que per  raons històriques presenten  importants problemes socials  i urbanístics de diversa naturalesa, 
com ara fenòmens regressius de degradació urbanística (conservació dels habitatges, xarxes de serveis, 
urbanització, etc.), problemes   demogràfics  (per  la pèrdua o creixement excessiu de  la seva població), 
mancances  econòmiques,  falta  d’equipaments  i  d’espais  públics,  escàs  desenvolupament  econòmic, 
concentració de col∙lectius amb majors dificultats o amb majors riscos d’exclusió social, entre altres. 

L’Ajuntament  de  Tarragona  ha  executat  en  els  darrers  anys  dos  plans  integrals  amb  el  suport  de  la 
Generalitat de Catalunya als barris de Campclar  i Part Alta La  llei no permetia  rebre  finançament del 
Fons de  foment del programa de barris  i  ˆàrees urbanes d’atenció—  especials per  la  construcció—  i 
rehabilitació— d’habitatges, llevat dels elements col∙lectius o comuns dels edificis, sempre que aquests 
no  formessin  part  del  parc  públic  d’habitatges  de  la Generalitat.  En  aquest  sentit,  cal  destacar  que 
ambdós  projectes  han  contemplat  subvencions  per  a  la millora  de  les  infraestructures  comunes  de 
telecomunicacions dels edificis, així com per a la millora d'elements comuns en les comunitats 

Servei municipal de l’habitatge i actuacions urbanes, S.A. (SMHAUSA) 

Societat mercantil participada  íntegrament per  l’Ajuntament de Tarragona. Té  la  seva  seu  social  a  la 
mateix ciutat, al carrer dels Descalços, número 15. Es pot contactar mitjançant el telèfon 977 244 056 o 
bé l’adreça de correu electrònic info@tarracohabitatge.cat 

 

Antecedents: 

L'any 1989 el Patronat Municipal de  l’Habitatge es  transforma en el Servei Municipal de  l'Habitatge  i 
Actuacions Urbanes, S.A. Les funcions de la nova societat municipal donaven plena continuïtat a les de 
l'antic Patronat, incorporant nous objectius més enllà de la mera tasca d’assistència social. Amb aquest 
canvi en la forma jurídica es pretenia corregir els desequilibris que es produeixen al mercat immobiliari, 
per tal de garantir als tarragonins l’accés a un habitatge digne i assequible. La gestió passà doncs a estar 
basada en criteris de rendibilitat, amb recursos propis, sense una dependència directa del finançament 
públic. 

 

Competències i funcions que desenvolupa: 

L’empresa realitza els següents tipus d’actuacions urbanístiques: rehabilitacions, edificacions, cotxeres, 
promocions i actuacions en plans integrals. La forma de gestió dels serveis és directa i/o indirecta. 

Entre les competències i objectius de la societat figuren els següents: 

‐ Construcció  d'habitatges,  tant  de  protecció  oficial  com  d'altres  règims  protegits,  rehabilitació 
d'immobles i altres construccions d'interès general o comú 

‐ Realització d'estudis d'edificació  i urbanístics,  inclosa  la  redacció de projectes d'urbanització  i  la 
iniciativa per la seva tramitació i aprovació per l'òrgan competent 

‐ Planificar  i executar, per qualsevol dels sistemes d'actuació previstos en  la Llei del Sòl, els plans  i 
operacions de millora urbana, que l'Ajuntament li encarregui 

‐ Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificacions, especialment els previstos en el Patrimoni 
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Municipal del Sòl 

‐ Execució  d'obres  de  construcció,  remodelació  i  rehabilitació  urbana  i  de  dotació  de  serveis  i 
instal∙lacions urbanes d'ús i de servei públic; alienació, si s'escau, de les actuacions executades 

‐ Adquisició, transmissió, modificació i extinció de tota mena de drets sobre béns mobles i immobles 

‐ Actuar  com  a  beneficiària  de  els  expropiacions  necessàries  per  a  l'execució  i  rehabilitació  de 
l'objecte social 

‐ Establir  convenis  amb  tota mena de persones  i organismes públics  i privats,  tant per  l'execució 
directa  o  compartida  de  les  actuacions  com  la  gestió  administrativa  i  d'assessorament  que 
estableixin 

‐ Rebre  ajuts  i  subvencions  i  accedir  al  mercat  de  capitals  mitjançant  operacions  de  crèdit  o 
qualsevol modalitat de captació de recursos. 

Organigrama 

L’òrgan d’administració  i de representació de  la societat mercantil recau en un consell d'administració 
format per un president, vice‐president, representants dels diferents grups polítics, un representant del 
col∙legi d’arquitectes i un representant del col∙legi d’aparelladors, un gerent de l’empresa municipal i un 
cap d’administració. 

 

1.7.2 Patrimoni municipal del sòl i habitatge 

L’article  156  del  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  estableix  els  ajuntaments  que  comptin  amb  un 
programa  d’actuació  urbanística  municipal  han  de  constituir  llur  patrimoni  municipal  de  sòl  i 
d’habitatge. També el poden constituir els ajuntaments que ho acordin voluntàriament. 

El  14  de  febrer  de  1985  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Tarragona  havia  acordat  constituir  el  patrimoni 
municipal del sòl, als efectes de preparació i adjudicació de solars edificables, i de reserva de terrenys de 
futura utilització. La nova normativa del DL 1/2005, de 26 de  juliol pel qual s’aprova el text refós de  la 
Llei d’urbanisme va fer necessari adaptar‐lo al copsar‐se que hi havia moltes finques que no reunien els 
requisits per formar part d’aquest, i calia donar‐les de baixa. 

El volum del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge s’ha d’ajustar tant a les necessitats previstes pel pla 
d’ordenació municipal  i pel programa d’actuació urbanística municipal  com als mitjans econòmics de 
cada ajuntament. 

La  darrera  actualització  disponible  del  patrimoni  municipal  de  sòl  i  d’habitatge  facilitada  per 
l’Ajuntament  de  Tarragona  és  de  l’any  2011.  Conté  un  total  de  23  finques  amb  una  superfície  de 
25.320,68m2. 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu  1/2010,  del  3  d'agost,  implica  certs  canvis  amb  la  línia  de  facilitar  i  promoure  l'activitat 
econòmica, adequar la legislació urbanística a la situació de crisi econòmica general, així com simplificar 
la regulació i agilitar la tramitació administrativa. 

Amb  la  nova  normativa  s'ajusten  els  percentatges  de  cessió  del  sòl  per  a  les  modificacions  de 
planejament urbanístic general que comportin un increment de l'aprofitament urbanístic: en sòl urbà no 
consolidat,  s'estableix en un 10%,  i,  si es produeix un  increment del  sostre edificable, en un 15% de 
l'increment de  l'aprofitament urbanístic. En sòl urbanitzable, el percentatge serà també del 15% en el 
cas  de  modificacions  que  suposin  un  increment  de  sostre  dels  sectors  vigents.  Per  altra  banda, 
s'estableix en el 15% el percentatges de cessió de l'aprofitament urbanístic per a tots els àmbits de sòl 
urbanitzable que es classifiquin. 

S'elimina  l'obligació de destinar  els béns dels patrimonis públics de  sòl  i d'habitatge  a determinades 
finalitats  quan  es  constitueixi  un  dret  de  superfície.  S'admet  la  transmissió  directa  de  béns  dels 
patrimonis públics de sòl i d'habitatge entre administracions públiques i entitats urbanístiques especials 
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que  gestionen  aquest  tipus  de  patrimonis,  a més  de  tots  aquells  supòsits  regulats  per  la  legislació 
aplicable en matèria d'habitatge. Es permeten les permutes per a adquirir sistemes o altres béns que es 
vulguin  incorporar  a  l'esmentat patrimoni. A més,  s'aclareixen  aspectes  relatius  a  la  cessió  gratuïta  i 
alienació onerosa per un preu inferior. 

S'especifiquen  les  diverses  possibilitats  de  reacció  de  l'administració  davant  l'incompliment  de  les 
condicions a què s'han de subjectar les transmissions de béns dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge 
per garantir el compliment de la destinació final dels béns transmesos. 

 

Patrimoni municipal de sòl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Tarragona 

 

 

Num 

inventari
Situació

Superfície 

m²
Condicions

data alta o baixa al 

PMS
situació 08/04/2011

213 Sector La Granja
1.380,00

04/05/2007

Resta després de cessió de 1.500m2 a la 

Generalitat

1338 Passatge Ferrer Duran
443,68

04/05/2007

1428

C. A del PP13, sector de la carretera de 

València (finca n.3)
5.293,00

04/05/2007 Industrial

1456 C. D de la UA45 Bonavista ‐ La Canonja
409,00

Proindivís: Aj. Tarragona 77,98%, 

Aj. La Canonja 22,02% 04/05/2007

A donar de baixa per que la finca s'ha 

suprimit amb la MPPG de la UA45

1461

Av. Coll Blanc UA44a La Canonja ‐ 

Bonavista
799,00

Proindivis: Aj. Tarragona 59,03%, 

Aj. La Canonja 40,97% 04/05/2007

Reparcel∙lació declada nul∙la per 

sentència judicial.

1701‐1718 Rodolat del Moro 16.996,00 10/05/2010

Cedida al SMHAUSA per acord de 

13/09/2010
Finques: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 

35, 36, 37, 38, 114, 167, 168, 169, 170,  10/05/2010

Cedida al SMHAUSA per acord de 

13/09/2010

25.320,68 m²
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1.7.3 Actuacions públiques desenvolupades en matèria d’habitatge 

Producció d’habitatge públic, 2000-2010 

En aquesta secció s’analitza la producció d’habitatge públic a la ciutat de Tarragona en els darrers anys. S’ha 
pres com a referència temporal bàsica el període comprés entre els anys 2000 i 2010. L’anàlisi s’ha realitzat a 
partir  de  les  dades  d’habitatges  construïts  de  protecció pública  publicades  per  la  Secretaria  d'Habitatge  i 
Millora Urbana, del  Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta  informació s’ha contextualitzat en  relació al  total d’habitatges acabats, segons els certificats  finals 
d’obra,  i  s’ha  comparat  amb  les  dades  obtingudes  pel  conjunt  de  Catalunya,  d’altres  ciutats  similars  a 
Tarragona, i els àmbits territorials del Tarragonès i la mateixa província de Tarragona. 

És ben conegut que el mercat de  l’habitatge espanyol ha viscut marcat durant els darrers anys pels efectes 
d’un boom  immobiliari.  Inicialment, aquest es va caracteritzar per un augment continu del valor dels actius 
immobiliaris;  i una producció d’habitatges molt elevada durant un període aproximat de deu anys, amb un 
increment generalitzat del preu dels mateixos. Per constatar aquesta afirmació a nivell local s’han pres dades 
dels habitatges  finalitzats a  la ciutat de Tarragona entre els anys 1990  i 2011,  tal com es detalla al quadre 
següent. 

Habitatges acabats a Tarragona, 1990-2011 

% en relació al total de Catalunya 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

Durant  els  primers  anys  del  període  s’aprecia  una  evolució  força  estable  del  total  d’habitatges  produïts, 
d’entre 500 i 900 unitats. A partir de l’any 1998 es constata un augment significatiu de les unitats finalitzades, 
amb un màxim de 2.815 habitatges l’any 2002, que entra clarament en una davallada a partir de l’any 2006. 
Els valors mínims de la sèrie s’assoleixen els dos darrers anys analitzats, per sota de les 500 unitats. 

La  comparació  percentual  en  relació  al  total  d’habitatges  finalitzats  a  Catalunya mostra  com  la  ciutat  de 
Tarragona va guanyar pes durant els anys del boom de la construcció, assolint un màxim del 4,3 per cent dels 
habitatges construïdes l’any 2002. 

La producció d’habitatge protegit sobre el total d’habitatges construïdes en el període 2000‐10 ha estat poc 
rellevant, amb un mitjana del 7 per cent a Tarragona. Així dels més de 18 mil habitatges acabats a  la ciutat 
tan sols 1.346 eren de protecció pública. Només l’any 2010, en ple retrocés del sector immobiliari residencial, 
el nombre d’habitatges protegits finalitzats supera els de renda lliure. 

Resulta significatiu el fet que la construcció d’habitatges protegits s’hagi concentrat en els primers anys dels 
període analitzat. Així, un 71 per  cent dels habitatges amb protecció es va  finalitzar entre els anys 2000  i 
2004. L’any 2002 es van acabar 317 habitatges protegides a la ciutat, el que gairebé suposa una quarta part 
del total de les produïdes entre els anys 2000 i 2010. 

Evolució anual de la producció de nous habitatges a Tarragona, 2000-2010 

Habitatges 
acabats

Habitatges 
protecció 
pública

Percentatge 
protegits

Distribució 
anual HPO

2000 1.430 176 12% 13%
2001 2.127 209 10% 16%
2002 2.815 317 11% 24%
2003 2.763 112 4% 8%
2004 2.556 137 5% 10%
2005 2.326 103 4% 8%
2006 1.294 44 3% 3%
2007 1.089 60 6% 4%
2008 930 9 1% 1%
2009 613 69 11% 5%
2010 202 110 54% 8%

2000-10 18.145 1.346 7% 100%  

Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

 
 
 
Comparativa d’habitatges construïts a Tarragona, Catalunya i comarca en el període 2000-10  

Percentatge 
protegits

Població 2010

Nombre Cat.=100 Nombre Cat.=100 Cat.=100

Catalunya 689.396 100 56.066 100 8,1% 100
Província Tarragona 151.957 22,0 7.049 12,6 4,6% 10,8
Tarragonès 49.981 7,2 2.273 4,1 4,5% 3,3

Tarragona 18.145 2,6 1.346 2,4 7,4% 1,9

Habitatges acabats Habitatges protecció 
pública

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
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A  Tarragona  s’ha produït  el 2,6 per  cent del  total d’habitatges de Catalunya,  i  el 2,4 per  cent de  les que 
compten amb protecció pública, mentre  la seva població suposa,  l’any 2010,  l’1,9 per cent del conjunt del 
país. Es pot afirmar, doncs, que  la producció d’habitatge residencial a  la ciutat ha tingut un comportament 
més aviat dinàmic, tant en el mercat lliure com en el protegit. 

Entre els anys 2000 i 2010, el percentatge d’habitatges protegits construït sobre el total a la ciutat Tarragona 
és força superior a la mitjana comarcal i provincial. Per contra, resulta lleugerament inferior al del conjunt de 
Catalunya, que ha estat del 8 per cent. En aquest dos àmbits supramunicipals s’aprecia un desequilibri molt 
clar entre el residencial lliure i el protegit; especialment a la província, on en mercat de segones residències 
té més pes específic. 

Comparativa d’habitatges construïts a Tarragona i altres ciutats en el període 2000-10  

Any 2010 
(milers)

Tgn=100 Var.% 
2000-10

Var.abs. 
2000-10 
(milers)

Nombre Tgn=100 Nombre Tgn=100 Percentatge 
sobre 

construïts

Girona 96,2 69 30,7% 22,6 11.412 63 794 59 7,0%
Lleida 137,4 98 22,5% 25,2 13.967 77 1.893 141 13,6%
Reus 106,6 76 19,6% 17,4 13.212 73 1.138 85 8,6%
Terrassa 212,7 152 23,8% 40,9 24.067 133 1.300 97 5,4%

Tarragona 140,2 100 22,9% 26,1 18.145 100 1.346 100 7,4%

Catalunya 7.539,6 5.378 20,4% 1.277,6 689.396 3.799 56.066 4.165 8,1%
Província 811,4 579 35,6% 212,9 151.957 837 7.049 524 4,6%
Tarragonès 250,1 178 39,9% 71,3 49.981 275 2.273 169 4,5%

Població Habitatges 
construïts

Habitatges protecció pública

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

 

Si  es  compara  l’evolució  de  Tarragona  amb  ciutats  de  l’àmbit  català  de  característiques  similars  trobem 
dinàmiques semblants, amb certes particularitats que es comentaran més endavant. En tots els casos trobem 
uns augments de població  resident molt significatius, d’entre el 20  i el 30 per cent en el període 2000‐10. 
Òbviament aquest  increment feia necessari produir nous habitatges per atendre  les necessitats residencials 
dels nous veïns. Consegüentment, la construcció de nous habitatges va ser molt important arreu, encara que 
aquesta hauria estat per sobre, de les necessitats reals. 

En el cas de Tarragona la població va augmentar en una dècada en més de 26 mil habitants; construint‐se 18 
mil nous habitatges, 1.346 de  les quals compten amb protecció pública. Això  implica que per cada mil nous 
habitants s’han produït gairebé 700 habitatges, dels que només 52 eren protegits. 

El percentatge d’habitatges protegits acabats en el període 2000‐10 a la ciutat de Tarragona és superior al de 
Girona i Terrassa, però inferior al de Reus i, especialment, al de Lleida. A la capital del Segrià, amb un població 
molt similar a Tarragona, s’han finalitzat prop de 1.900 habitatges de protecció pública, un 40 per cent més 
que a la capital del Tarragonès. 

Malgrat  les dades d’habitatge protegit  a  Lleida  es  situen per  sobre del  conjunt de  les  ciutats  analitzades, 
suposen només un 13’6 per  cent del  total d’habitatges  finalitzades. Tot plegat  vindria a demostrar que  la 
producció habitatge protegit ha tingut un abast força modest en relació al total d’habitatges construïdes i, en 
general, es mostra reduït arreu. Hom pot suposar que les necessitats d’habitatges a preu assequible durant el 
període 2000‐10 no haurien pogut ser ateses pels habitatges produïts. 

Habitatges construïts per cada 1.000 nous residents en el període 2000-10 
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Actuacions municipals en promoció d’habitatge amb protecció oficial 

Un dels agents més actius a  l’hora de promoure  la construcció d’habitatge protegit a Tarragona ha estat  la 
societat municipal SMHAUSA. 

Habitatges protegits gestionats per SMHAUSA a Tarragona, 1991‐2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

Fase / Adreça Barri Any Nombre habitatges Tipus habitatge

C. Sant Llorenç, 14 Part Alta 1991 6 Habitatge protegit

C. Santes Creus, 5-9 Part Alta 1991 6 Habitatge protegit

C. Natzaret 14 (SMHAUSA i Incasòl) Part Alta 1992 15 Habitatge protegit

C. Descalços, 11-15 Part Alta 1992 15 Habitatge protegit

C. Puig d'en Sitges, 17 Part Alta 1992 6 Habitatge protegit

C. Mare de Déu de la Mercè, 8-12 Part Alta 1993 3 Habitatge protegit

C. Prades, 17 Torreforta-Centre 1996 20 Habitatge protegit

C. Lluís Bonet i Amigó Els Mongons 1996 18 Habitatge protegit

C. Misser Sitges, 10 Part Alta 1997 9 Habitatge protegit

C. Set - cantonada C. Vint-i-tres Bonavista 1999 8 Habitatge protegit

C. Perafort - C. la Secuita Torrefora-La Granja 2000 19 Habitatge protegit

C. Riu Tordera 1 Torreforta-Eixample 2000 30 Habitatge protegit

Av. Jaume I, 43 Centre Ciutat 2003 32 Habitatge protegit

C. Gandesa / C. Falset Torreforta-Eixample 2006 8 Habitatge protegit

Residencial Centcelles Fase I Sant Salvador 2008 40 Habitatge protegit

Residencial Centcelles Fase II Sant Salvador 2008 30 Habitatge protegit

C. Smith, 6 Centre Ciutat 2009 9 HP Lloguer

c. Doctor Mallafré, 7 Centre Ciutat 2009 60 HP Lloguer

Residencial Centcelles Fase III Sant Salvador 2009 8 Habitatge protegit

C. Civaderia, 13-15 Part Alta 2010 2 HP Lloguer

Urbanització del Rodolat del Moro Rodolat del Moro 2012 52 Habitatge protegit

396
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Actualment,  a  desembre  de  2012,  la  societat  municipal  SMHAUSA  està  finalitzant  unes  habitatges  de 
protecció  oficial  a  l’àmbit  de  Rodolat  del Moro,  amb  habitatges  adaptats  i  cases  dúplex.  Així mateix,  té 
prevista la promoció d’uns 35 habitatges més a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, al carrer López Peláez de 
Tarragona. 

Actuacions de l’Incasòl en promoció d’habitatge amb protecció oficial 

Habitatges protegits promoguts l’INCASOL a Tarragona, 1988‐2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediació per al lloguer 

En  els  darrers  anys  els  poders  públics  locals  han  intentat  garantir  l’accés  a  l’habitatge  dels  ciutadans 
mitjançant la promoció l’habitatge amb protecció oficial, en les seves diverses formes, i de la mediació per al 
lloguer  social.  Els  habitatges  de  lloguer  social  constitueixen  un  dels  àmbits  de  més  importància  per  a 
l’allotjament de la població amb dificultat d’accés al mercat. 

En la darrera dècada el mercat de lloguer ha patit en alguns casos formes de mal ús i de males pràctiques. El 
temor d’alguns propietaris  a patir problemes d’impagament o de mala utilització de  l’habitatge  sovint els 
indueix a mantenir els seus pisos desocupats, sense treure’n cap tipus de rendiment. El risc d’arribar a una 
situació d’impagament reiterat per porti a una petició de desnonament, que pot  trigar a resoldre’s,  fa que 
alguns propietaris exigeixin als  llogaters garanties molt superior a  les que contempla  la Llei d’arrendaments 
urbans. 

Les  borses  d’habitatge  de  lloguer  social  ofereixen  serveis  de  mediació  entre  persones  propietàries 
d’habitatges buits  i possibles  inquilins. Tenen per objectiu  incrementar el nombre d’habitatges de  lloguer a 
preu assequible, tot actuant sobre els obstacles que generen sensació de vulnerabilitat en els propietaris. El 
volum  total d’operacions de mediació  realitzada és però, molt baix. L’any 2011 només 3.017 habitatges es 
van  llogar  a  Catalunya  mitjançant  actuacions  de  mediació,  segons  dades  facilitades  per  l'Agència  de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Agència Catalana de la Joventut. 

A la ciutat de Tarragona el nombre d’intervencions va ser molt reduït, amb 21 habitatges. Això suposa un 0’7 
per  cent del  conjunt d’operacions  realitzades  a Catalunya. Reus  i, especialment, Terrassa es mostren més 
actives, amb 93 i 231 habitatges llogats per les borses d'habitatge de lloguer social, respectivament. 

 

Habitatges llogats per les borses d'habitatge de lloguer social, 2010‐11 

Fase / Adreça Barri Any Nombre habitatges

Fase 2 Campclar 1988 24

C. Santian 7-9 Can Gasset 1988 30

C. Puig d'en Sitges 17 Part Alta 1988 6

Fase 1 Campclar 1989 112

C. Natzaret 14 (SMHAUSA i Incasòl) Part Alta 1992

1a fase Francolí / Segarra Torreforta 1997 32

2a - 3a fase Torreforta 2001 86

4a fase (C. Falset 2-10) Torreforta 2005 80

370
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Habitatges llogats Percentatge sobre 
Catalunya

Habitatges llogats Percentatge sobre 
Catalunya

Girona 32 0,9% 22 0,7%

Lleida 84 2,4% 57 1,9%

Reus 121 3,4% 93 3,1%

Tarragona 30 0,9% 21 0,7%

Terrassa 248 7,1% 231 7,7%

Catalunya 3.514 100,0% 3.017 100,0%

2010 2011

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

 

Habitatges llogats per les borses d'habitatge de lloguer social, 2008‐11 
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Font:  elaboració  pròpia  a  partir  de  dades  Secretaria  d'Habitatge  i Millora  Urbana  i  de  la Memòria 
d’SMHAUSA 2007‐2010. 
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2 DIAGNOSI 

2.1. PROBLEMÀTICA D’ACCÉS A L’HABITATGE I AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGE 

2.1.1. L’accés a l’habitatge. La demanda exclosa 

Es voldria introduir com a prèvia a l’avaluació de la demanda exclosa les següents consideracions. Actualment 
els sectors immobiliari i financer estan quasi totalment paralitzats, la taxa de l’atur està creixent de manera 
alarmant i tot indica que continuarà en augment en els propers dos o tres anys; els processos d’emancipació 
iniciats en anys anteriors no només s’han frenat sinó que a més estan en regressió (es torna a la llar familiar o 
es cerca compartir pis amb més gent), els impagaments de quotes hipotecàries han augmentat en paral∙lel a 
l’atur, els desnonaments igual, adjudicataris d’habitatge públic en prou casos hi renuncien ja que les entitats 
financeres no els  condeixen el  crèdit hipotecari  tot  i acomplir, en principi  i  teòricament, amb els  requisits 
necessaris per a poder accedir‐hi, etc. 

Aquest panorama desolador està conduint a proposar reserves d’habitatge protegit que més que doblen el 
mínim  obligatori  actual  (un  20% mínim  del  nou  sostre  residencial  en  règim  general  i/o  especial  i  el  10% 
restant  als  règims  que  determini  com  a  equivalents  la  normativa  en matèria  d’habitatge),  proposant‐se 
percentatges que poden oscil∙lar entre el 50  i 60%. Tot  i  la  indiscutible bona voluntat d’afrontar  la més que 
difícil situació en relació l’habitatge, en un moment en que el sector públic està patint una forta retallada i el 
sector  privat  s’està  entre  enfonsant  i  reconvertint,  es  considera  que  aquests  percentatges  són  irreals  i 
afectats d’un bonisme miop. És així doncs, que aquí no es farà un exercici demagògic sobre com afrontar el 
problema de l’habitatge en l’actual panorama sinó que s’apuntaran les xifres sobre les quals si que s’haurien 
de  trobar els mecanismes d’intervenció, no  tant per eixugar‐los, que no es creu viable, sinó per a  intentar 
reduir‐los. 

Per altra banda, segons les projeccions del POUM, el creixement absolut de la població seria del 40% (l’anual 
es situaria en l’1,7%) i el de les llars del 48% (l’anual seria de l’1,8%); així doncs, un creixement relativament 
moderat, amb un ritme de formació de llars superior a l’augment de la població, tal i com ha succeït al llarg 
dels darrers 20 o 25 anys, identificant‐se una nova disminució del nombre de membres per llar, tendències, 
aquestes darreres que  tot  i que en  aquests moments poden estar en entredit, es  tornaran  a  recuperar  a 
mesura que  se  surti de  la crisi. Destaca  també  la consideració que  si bé un escenari possible  seria el d’un 
augment del rendiment del parc d’habitatges de fins el 80%,  l’escenari triat com a més probable el segueix 
situant en un percentatge similar a l’actual, del 70%. 

En el càlcul de quina pot ser la població, llars i habitatges al 2018, no s’ha pogut fer una transposició exacta 
de  dites  consideracions,  que  tot  i  ser  vàlides,  durant  els  primers  anys  del  període  de  vigència  del  PLH, 
quedaran  temporalment  “congelades”.  Inclús  és  prou  possible  que  el  rendiment  del  parc  d’habitatges 
retrocedeixi  lleugerament a  causa de  la dificultat d’accés  i/o manteniment al que està  conduint  la pèrdua 
constant de llocs treball, situació que difícilment podrà ser compensada amb l’augment de la reserva de sòl 
per  habitatge  amb  protecció  oficial,  en  qualsevol  de  les  seves  variants,  ja  que  el  sector  de  la  promoció 
d’habitatge públic i privat també han quedat fortament tocats per la crisi econòmica i financera, amb el que 
caldrà cercar altres formules en política d’habitatge social. 

En  tot  cas,  i  reprenent  el  fil  de  l’objectiu  d’aquesta  apartat,  ara  i  abans,  els  principals  col∙lectius  amb 
dificultats per accedir a un habitatge de renda  lliure de propietat el  formen bàsicament  les persones  joves 
(especialment els que intenten la primera emancipació), les famílies monoparentals i les persones o llars amb 
rendes  baixes,  indistintament  del  seu  origen  i  edat  tot  i  que  la  dificultat  és  major  en  els  d’origen 
extracomunitari. Caracteritza el col∙lectiu el fet d’estar format sobretot per parelles joves i adultes (recordar 
que en xifres absolutes el creixement de  la població es produeix en aquests grups d’edat –de 30 anys a 49 
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anys‐) i que l’adquisició de l’habitatge havia suposat una millora de l’habitatge anterior, sent més significativa 
la millora en el moment que es començava a tenir fills. 

Les problemàtiques de  les persones grans en relació a  l’habitatge solen ser d’una altra índole, destacant  les 
dificultats  de  pagament  dels  serveis  a  causa  d’unes  rendes molt  baixes  i,  si  l’habitatge  és  de  lloguer  les 
dificultats són majors  ja que als problemes de manteniment se  li afegeix el preu del  lloguer,  inclús si és de 
renda limitada. L’altre problema sol ser el d’accessibilitat, sobretot dels habitatges en edificis antics podent‐
se afegir l’estat deficient de conservació de l’habitatge i edifici, però també si resideixen en una unifamiliar87. 

Finalment,  les persones en  situació o  risc d’exclusió  social poden  requerir  també habitatge  social però en 
unes  condicions  diferents  a  les  dels  altres  col∙lectius,  ja  sigui mitjançant  habitatge  de  règim  especial  en 
lloguer o pisos d’inclusió, per  tant  transitoris, per a passar després a  requerir habitatge amb protecció de 
preu social. 

El primer  grup dels  col∙lectius  identificats,  sol  cercar habitatge en  lloguer de preu  lliure però  a Tarragona 
l’habitatge  de  lloguer  al  2001  era  només  del  14,2%  (5.482  unitats)  del  parc  d’habitatge  principal. No  es 
disposa de dades actualitzades però l’evolució que ha tingut el règim de tinença de l’habitatge en la darrera 
dècada apunta a que la proporció d’habitatge de lloguer hauria disminuït tot i que la immobilització que està 
patint el mercat immobiliari està suposant que aflori de nou aquesta modalitat de tinença (vegeu apartat 1.5. 
l’oferta d’habitatge). 

Llars joves o primera emancipació 

Quan es parla d’habitatge jove s’inclou la població fins als 35 anys; ara bé, cal distingir entre l’emancipació de 
la llar familiar, que s’hauria de produir a una edat més jove, dels 19 als 25 anys, i la formació de llars joves per 
a crear una unitat  familiar nova. En el segon cas,  tot  i ser  joves,  la situació  i el  tractament és generalment 
diferent del primer grup: se sumen els recursos de dues persones per a poder accedir a l’habitatge i, per regla 
general, aquestes viuen a  les  respectives  llars  familiars  fins a poder  reunir  suficients  recursos per a poder 
formar la seva pròpia llar familiar, amb el que emancipació i creació de llar familiar és simultània. Per aquesta 
raó, s’opta incloure aquest grup en el col∙lectiu que es podria anomenar llars amb nivell d’ingressos exclosos 
del mercat. 

Així, el nombre de llars joves ja formades augmenta a mesura que augmenta l’edat: per exemple, a l’any 2001 
el nombre de  llars encapçalades per persones de 30 a 34 anys era de 5.767 per a un grup de població de 
9.460 efectius, mentre que les llars encapçalades per persones de 20 a 24 anys eren de 844 quan els efectius 
eren per aquell any de 9.547 persones. Que al 2001 el 42% de joves de 30 a 34 anys fossin caps de llar, indica 
una  relació entre efectius de població  i  llars  força bona si es  té en compte que aquestes  llars solen ser de 
dues persones. Per contra,  les més  joves només  representaven el 9% dels seus efectius,  relació certament 
molt baixa tot i que no necessàriament completament negativa si es té en consideració que en aquella edat, 
si no s’està estudiant encara, els pocs recursos econòmics que s’obtenen es prefereixen destinar a un mateix 
que a  l’habitatge. Així mateix,  la seva problemàtica és, o hauria de ser,  força específica atès que en molts 
casos aquesta és una situació transitòria.  

Llars amb nivell d’ingressos exclosos del mercat 

Aquest grup  representa el principal  col∙lectiu amb necessitat d’habitatge assequible  i és  força heterogeni; 
queda  composat  per  llars  formades  per  adults,  amb  fills  o  sense,  en  parella  o  soles,  amb  persona  gran 
depenent o no, que han vist com la seva situació econòmica empitjorava amb la pèrdua de la feina i es troben 
atrapats en unes hipoteques a les que els comença a ser difícil respondre. Per regla general aquest col∙lectiu 
està  format  per  persones  que  han  adquirit  l’habitatge  com  a millora  de  l’anterior.  La  població  d’origen 
estranger  no  queda  identificada  com  a  col∙lectiu  específic  sinó  que  s’inclouen  a  les  problemàtiques 
específiques en relació a l’habitatge (bàsicament dins els grups de joves i famílies amb problemes econòmics) 
donat que el tractament com a grup específic pot acabar per conduir a  la discriminació per motius racials o 
culturals.  Igualment,  en  la  quantificació  de  la  demanda  exclosa  de  l’habitatge,  els  col∙lectius  de  llars 
monoparentals  i  llars  joves  han  estat  agrupades  sota  aquest  epígraf  donat  que  el  primer  representa  un 

                                                           
87
 Si la residència és en urbanització residencial, se li suma la distància a l’oferta de serveis sanitaris i assistencials amb el 

que en aquests grups d’edat se sol produir el procés de retorn a la ciutat, procés invers al dels joves. 
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col∙lectiu poc nombrós  i no  s’identifica com  la principal problemàtica, amb el que  la  seva exclusió pot  ser 
recollida a través de l’exclusió econòmica, i del segon no es disposa d’informació diferenciada en relació les 
adultes.  La  dificultat  de  desagregar  la  informació  per  subcol∙lectiu  aconsellen  a  una  breu  caracterització 
d’aquests atesa l’heterogeneïtat del grup: 

 

‐ Les parelles  joves amb  fills petits que  tenen seriosos problemes amb els costos de  l’habitatge  i  la 
despesa familiar i que van creixent numèricament. D’entrada, aquest col∙lectiu sol sol∙licitar ajuts de 
menjador d’escola, bolquers  i  inclús  ajuts  als pagaments de  les  llars d’infants;  amb  el  temps pot 
incidir  també  en  l’habitatge  ja  sigui  perquè  tenen  dificultats  per  pagar  els  lloguers  o  les  quotes 
hipotecàries, ja sigui perquè tenen dificultats per pagar els serveis (aigua, llum, etc.). 

‐ Llars monoparentals. Les llars monoparentals solen ser relativament poc nombroses, i en força casos 
s’inclouen  en  el  grup  de  llars  amb  nivell  d’ingressos  exclosos  del mercat.  A  Tarragona  el  2001 
representaven  l‘11% del total de  les  llars familiars. Amb una situació de contracció, és difícil que el 
seu  nombre  augmenti,  si  bé  la  seva  problemàtica  seguirà  latent.  Tot  amb  tot,  i  amb  la manca 
d’informació  actualitzada  s’opta  per  no  diferenciar‐les  i  considerar  que  el mecanisme  d’accés  a 
l’habitatge assequible sigui l’econòmic. 

‐ Les  llars  formades  per  adults,  amb  fills  o  sense,  que  han  vist  com  la  seva  situació  econòmica 
empitjorava amb  la pèrdua de  la  feina  i atrapats en unes hipoteques a  les que els comença a ser 
difícil  respondre.  Per  regla  general  aquest  col∙lectiu  està  format  per  persones  que  han  adquirit 
l’habitatge  com  a millora de  l’anterior. A  Tarragona  aquest  grup  representa  el principal  col∙lectiu 
amb necessitat d’habitatge assequible. 

‐ La  població  d’origen  estranger,  que  tot  i  significar  el  18%  de  la  població,  el  seu  percentatge  en 
relació les llars serà menor, i que tot i poder tenir majors dificultats en l’accés a l’habitatge s’opta per 
incloure‐la en les problemàtiques específiques en relació a l’habitatge (bàsicament dins els grups de 
joves i famílies amb problemes econòmics) donat que el tractament com a grup específic pot acabar 
per  conduir  a  la discriminació per motius  racials  i/o  culturals. Per una  altra banda,  la  immigració 
exterior  caurà molt  i  les  problemàtiques  se  centraran més  en  els  que  intenten mantenir‐se  aquí 
(bàsicament els que  ja hagin  fet el procés de  reagrupament  familiar) que no pas per  l’atracció de 
nous ingents. 

Les persones grans 

 Les persones, de 70 i més anys, al 2001 representaven el 10’9% de la població i encapçalaven el 18’5% de les 
llars88.  En principi  la majoria de  les persones  grans  tenen  resolt  l’accés  a  l’habitatge, però  algunes d’elles 
tenen  sobretot dificultats en el  seu manteniment, molt especialment en el pagament dels  serveis. Poques 
llars grans requereixen habitatge protegit ja que en la majoria dels casos les necessitats són assistencials amb 
el que el percentatge d’habitatge protegit per aquestes llars és del 1’6% Les persones de 70 i més anys, les 
quals  tenen  sobretot dificultats en el manteniment de  l’habitatge, molt especialment en el pagament dels 
serveis.  Altra  qüestió  és  que  per  a  les  persones  grans  s’oferís  una  altra  opció,  ja  sigui  amb  habitatge 
dotacional,  ja sigui compartint  l’habitatge amb persones  joves  (hi ha experiències amb  força èxit d’aquesta 
modalitat),  ja  sigui  cedint  o  permutant  l’habitatge  de  propietat  a  una  entitat  a  canvi  d’una  plaça  en  un 
habitatge tutelat, o mitjançant la hipoteca inversa, etc. 

La població en situació o risc d’exclusió social, que tot  i tenir un pes relatiu baix en relació el municipi, del 
5’1% al 2011, puntualment es pot trobar necessitada d’habitatge específic i que difícilment es podrà obtenir 
pels mecanismes habituals d’accés a  l’habitatge amb protecció oficial. S’exclou d’aquest col∙lectiu els sense 
sostre, que al 2010 tenia un pes del 7% respecte la població de Tarragona, donada que la resposta que es pot 
o  s’ha  d’oferir  ha  de  provenir  de  la  combinació  de  l’acció  dels  serveis  socials  amb  l’oferta  d’allotjament 
alternatiu, tot i la necessària reserva d’habitatge social o d’inclusió per aquells casos en que els sigui possible 
sortir del carrer. 

                                                           
88
 Al 2011 representaven l’11,4% del total de població però no es tenen dades del percentatge d’aquest subrgup d’edat 

que  encapçalen  llars  grans,  tot  i  que  el  conjunt  del  col∙lectiu  encapçalaven  el  17%  de  les  llars  de  Tarragona  i 
representaven el 43% de les persones grans. 
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Estimació de la demanda d’habitatge social 

El percentatge total de  llars amb necessitat d’habitatge assequible estimat fins  l’any 2018 és força elevat, a 
l’entorn  del  22’5%.  Aquest  ve  determinat  pel  fet  que  en  la  quantificació  de  la  demanda  exclosa,  s’ha 
considerat d’una banda aquells que actualment  ja no hi poden accedir, el que es podria anomenar dèficit,  i 
que  la  demanda  serà  inicialment major  per  la  suma  de  l’efecte  doble  que  suposa  de  disposar  d’un  parc 
d’habitatge assequible al moment de fer l’estudi no massa gran (4.647 unitats, el 8’6% de l’habitatge principal 
al  2011)  en  un moment  en  que  augmenta  la  pèrdua  de  llocs  de  treball,  i malgrat  l’augment  de  l’oferta 
d’habitatge en lloguer de renda lliure aquest ni pot absorbir la demanda potencial ni pot oferir uns preus més 
assequibles, alhora que els mecanismes d’avalloguer o els plans de rehabilitació per a facilitar posar al mercat 
habitatge buit en lloguer no acaben de funcionar. El nombre final d’unitats necessàries d’habitatge assequible 
té en consideració doncs, l’actual dèficit d’habitatge assequible. 

D’altra  banda,  les  llars  en  situació  o  risc  d’exclusió  social  estimades  es  situen  a  l’entorn  d’un  6%89  del 
municipi. 

Nombre 
llars

% Total 
llars

% Llars 
excloses

Accés jovent primer habitatge 1.321 2,3% 10,3%
Llars amb nivell d'ingrés exclòs del
mercat 6.848 11,9% 53,4%
Persones grans 1.203 2,1% 9,4%
Total 9.372 16,3% 76,5%

Població en situació o risc d'exclusió
social 3.444 6,0% 26,9%

Necessitats d'habitatge social 12.817 22,3% 100,0%

 

Les necessitats totals d’habitatge social al 2018 es poden xifrar en 12.817; aquestes necessitats inclouen les 
actualment existents i les que es poden generar; donat que en les projeccions s'ha considerat que el ritme de 
formació de llars caurà, el còmput de necessitats sobrepassa amb escreix les llars que es poden formar. Per 
una altra banda,  les diferències de pes entre els col∙lectius són mínimes entre  les persones  joves  i  les grans 
però abismals amb les econòmiques, principal problemàtica actual i a curt i mitjà termini. La quantificació (o 
estimació) de les necessitats segons col∙lectiu, s’ha realitzat a partir dels següents criteris: 

1_Llars amb nivell d’ingressos exclosos del mercat. Aquest grup més que aparèixer de nou, ha anat creixent 
amb la crisi. Ha estat inclòs com a demanda exclosa a causa dels importants desajustos entre ingressos de la 
llar  i costos de  l’habitatge. Constituiria el primer grup de  la demanda exclosa amb quasi el 12% del total de 
llars i el 53% de les llars excloses al 2018. La projecció d’aquest grup s’ha fet en base: 

‐ De  les  dades  obtingudes  de  les  diferents memòries  emprades  en  l’elaboració  de  l’apartat  1.3.7 
s’arriba  a  un  nucli  d’aproximadament  unes  2.900  llars  que  han  requerit  bé  ajut  per  l’habitatge 
(prestacions  permanents  al  lloguer,  borsa  de  lloguer  social,  etc.)  bé  s’han  inscrit  al  registre  de 
sol∙licitants d’habitatge amb protecció oficial  (s’han exclòs  les unitats de  convivència  formada per 
joves). 

‐ Entre l’any 2007 i 2010 es produeixen uns augments quasi exponencials en els ajuts d’urgència, dels 
desnonaments90 i de l’atur.  

‐ Per una altra banda, a  l’any 2010 quasi el 13% de  les  llars  (unes 6.800  llars)  tenien problemes de 
tipus  econòmic  (recursos  insuficients  o  inexistents,  per  exemple)  i  vora  el  9%  (unes  4.500  llars) 
tenien problemes relacionats amb l’habitatge (per exemple deutes, inhabitabilitat, etc.), afectant en 
conjunt quasi el 21% de les llars. 

‐ Aquest  conjunt  dispers  d’informació  que  està  indicant  uns  increments  exponencials  de  les 

                                                           
89
  Inclou problemes directes amb  l’habitatge  (per manca o habitatge deficient)  i situacions de maltractament  familiar  i 

també  problemes  econòmics  que  deriven  en  la  necessitat  d’habitatge  assequible  (risc  de  desnonament  creixent,  per 
exemple). 
90
 Tot i no tenir informació desagregada sobre el nombre de desnonaments al municipi de Tarragona, tal i com s’indica en 

l’apartat 1.3.7 en l’estimació de la demanda exclosa es considera que seguirà produint‐se un increment, si més no ben be 
fins l’any 2013 i possiblement també 2014, moment a partir del qual començarà a estabilitzar‐se el nombre. 
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problemàtiques  econòmiques  que  directament  o  indirectament  acaben  repercutint  en  l’accés  i/o 
manteniment  de  l’habitatge  condueixen  a  que  al  nucli  inicial  de  demanda  exclosa  (les 
aproximadament 2.900 llars) sigui projectat fins al 2018 aplicant‐li un augment que també es podria 
qualificar d’exponencial, del 142% absolut. 

2_L’accés del jovent al primer habitatge. En l’estimació d’aquest grup s’ha tingut en consideració l’actual 
piràmide d’edats, en que els  joves  constitueixen el 10’5% de  la població del municipi. Cal dir que  les 
dades de població s’han transformat en unitats de  llar  i que per tant,  la xifra resultant és menor que el 
nombre de persones  joves. Es parteix així mateix del supòsit que no necessàriament el 100% dels  joves 
s’emanciparan en cas de poder‐ho fer tant per raons culturals (per exemple, estalviar per a comprar el 
pis per  a  la  formació de parella o  intentar  accedir  a un habitatge millor  esperant  el  temps que  sigui 
necessari) o  inclús per una simple raó de comoditat. Així mateix, es considera  la possibilitat que el  jove 
no  s’emancipi en el  seu municipi  sinó en un  altre  (per exemple, on estigui  realitzant els  seus estudis 
superiors en cas de fer‐ho o on trobi la seva primera feina). Finalment, tot i que en l’apartat 1.3.7 de la 
present memòria,  s’avalua  que  aquest  grup  ha  significat  el  2’6%  de  les  llars  que  han  demanat  ajut 
mitjançant  la renda bàsica d’emancipació  i el  lloguer  jove,  la durada del PLH, de 6 anys,  i el  fet que el 
gruix de la problemàtica actualment se centra per una banda en la manca de feina per a un percentatge 
molt elevat d’aquest col∙lectiu  i de  l’altra pel fet que són  les  llars  ja formades  les que es troben en risc 
d’exclusió  econòmica  a  causa  de  la  pèrdua  del  treball,  condueixen  a  donar  una  relativa  menor 
preferència a aquest darrer grup, si més no a curt termini. D’aquí doncs que se li acabi aplicant una petita 
minoració del 12% en relació al pes que havia tingut a l’any 2011 (2,6%), significant una mica més del 2% 
de les llars totals i el 10% de la demanda exclosa al 2018. 

Així mateix, la recent aprovació del Real Decreto‐ley 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competivitat, en que d’entre altres mesures que afecten el 
futur de les polítiques de l’habitatge amb protecció oficial, aprova la reducció en un 30% de l’ajut de la 
renda bàsica d’emancipació (passarà a ser de 147 € mensuals), alhora que la fa incompatible amb altres 
ajuts o subvencions establerts en  la normativa autonòmica, dificulten encara més  la possibilitat d’accés 
dels joves a l’habitatge. Amb l’horitzó dels 6 anys de durada del PLH en un moment d’aprofundiment de 
la crisi econòmica no es considera que es puguin revertir aquests efectes, amb el que no es creu oportú 
ni  tant  sols  igualar  el percentatge  assolit  a  l’any 2011. 2011  i  segurament podria  ser  inferior  al 2,3% 
finalment adoptat . 

3_Persones grans. Per aquest grup les necessitats d’habitatge assequible són relativament semblants a la 
dels  joves:  Tarragona  té  una  taxa  d’envelliment  relativament  baixa  tot  i  que  una  taxa  de 
sobreenvelliment relativament elevada; en els propers anys augmentarà la taxa d’envelliment donat que 
més que un creixement net significatiu el que es produirà serà una maduració de la seva població, en la 
línia del que ja està succeint (desplaçament del pes dels grups d’edat). La majoria d’ells ja tenen o tindran 
la qüestió de l’habitatge resolt91 però els problemes per a poder pagar els serveis i la manutenció seran 
creixents, problemes als quals  se’ls  sol donar  resposta des d’altres àmbits. Tot amb  tot, atesa  la  seva 
progressiva precarització a causa de la congelació de les pensions de jubilació i la disminució progressiva 
de  la  capacitat  econòmica  per  a  fer  front  a  totes  les  despeses  s’ha  estimat  la  necessitat  d’habitatge 
assequible per aquest col∙lectiu en una mica més del 9% de la demanda exclosa i el 2% de les llars totals a 
l’any 2018. Afecta sobretot al col∙lectiu de persones grans que es troben en règim de lloguer. 

4_Població en situació o risc d’exclusió social. S’ha estimat que actualment constitueix el 5% de les llars 
del municipi. En la projecció de futur s’ha considerat que el nombre de llars en situació o risc d’exclusió 
social necessitada d’habitatge específic podria mantenir‐se en unes proporcions similars a  les actuals si 
es segueix donant resposta a les seves necessitats com ve fent l’Ajuntament de Tarragona en l’actualitat 
tot  i que podria augmentar en  la mateixa mesura que disminueixen els recursos econòmics municipals. 
Inclou problemes directament  i  indirectament relacionats en  l’habitatge, necessitat d’habitatge social a 
causa d’una precarietat econòmica sobre  la que no s’ha pogut donar‐li  la volta  i situacions de violència 

                                                           
91
 Recordar que segons l’enquesta del PIPA feta a les persones grans de la Part Alta, tots tenien la qüestió de l’habitatge 

resolt  i que en molts pocs casos va caldre derivar‐los a serveis socials  i/o mediació. D’altra banda, segons  l’informe de 
Secretaria de l’any 2011, al 2010 es va donar allotjament alternatiu a 4 persones grans sobre 6.235 intervencions. 
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familiar i de gènere Es calcula que podria afectar al 6% de les llars totals del municipi i representarien el 
27% de les llars amb necessitat d’habitatge assequible o protegit al 2018. 

2.1.3. Necessitats d’habitatges i distribució segons modalitat de protecció 

Com s’observa a la taula, Tarragona, que pertany a la zona geogràfica A en habitatge amb protecció oficial de 
règims general i especial i a la subzona A3 en l’habitatge amb preu concertat, el diferencial de preus entre el 
lliure mercat  i  l’habitatge amb protecció oficial de  règims general  i especial és prou  important  com per a 
resultar una oferta atractiva per a la demanda exclosa del lliure mercat si no fos perquè fins i tot en aquests 
casos hi ha dificultats per a poder accedir‐hi. La diferència de preu entre el concertat i el de lliure mercat és 
quasi inexistent. 

€/m² útil Relació 
amb 2a 

ma

Relació 
amb obra 

nova

Relació 
amb 
MIFO

Relació 
amb 

Secretaria
Habitatge amb protecció oficial de règim especial 1.705,50 0,621 0,804 0,872 0,586

Habitatge amb protecció oficial de règim general 1.940,48 0,706 0,915 0,993 0,666

Habitatge amb protecció oficial de preu concertat 2.728,80 0,993 1,286 1,396 0,937

Habitatge lliure mercat 2a ma, 1T 2012 (preu mig fins 90 m²) 2.747,67 1,000 1,295 1,405 0,944

Habitatge lliure mercat obra nova, 1T 2012 (preu mig fins 90 m²) 2.121,88 0,772 1,000 1,085 0,729

Habitatge lliure mercat (taxacions MIFO, 1T 2012) 1.955,00 0,712 0,921 1,000 0,671

Habitatge lliure mercat (Secretaria Habitatge, 2011) 2.911,80 1,060 1,372 1,489 1,000  
 

Notes: Tots els preus de referència són sobre superfície útil. La mostra dels habitatges de venda de lliure mercat inclou 7 
casos  que  han  estat  denominats  “producte  bancari”  o  “adjudicat  bancari”,  amb  uns  preus  que  van  dels  28.000  €  als 
108.000 € tot i que amb un preu promig de 57.000 € (38.000 € si s’exclouen els 2 habitatges més cars), que contribueixen 
a  rebaixar el preu mig. Amb  tot no s’han exclòs de  la mostra, de 581 casos,  ja que estan en el mercat. Exclou això no 
obstant 15 habitatges en que es declara la necessitat de reforma ja que aquesta pot exigir una forta inversió. 

 

Clar està que, en la situació econòmica actual general i especialment la situació de crisi dels sectors públic i 
privat  fa de molt difícil  conèixer  l’evolució  futura  i  com  aquests podran  cobrir  les necessitats d’habitatge 
social que s’estima en aquest PLH. 

En  tot cas,  l’anterior  taula comparativa de preus posa en dubte  la viabilitat de  les promocions d’habitatge 
amb protecció de preu concertat i inclús de règim general en cas de ser considerat el preu del Ministerio de 
Fomento. Si a més es té en compte que cap dels preus de referència es corresponen amb transaccions reals 
sinó que provenen de  taxacions o preus de sortida  i que bancs  i caixes estan oferint els seus habitatges a 
preus inferiors als del lliure mercat, és força possible que els preus de venda real s’igualin inclús als de règim 
general. 

En qualsevol cas es pren com a bona la xifra de 12.817 habitatges socials necessaris pel període indicat 2012‐
2018. Projectant els resultats de  la comparativa de preus, queda en entredit  les possibilitats de  l’habitatge 
amb protecció de preu concertat i marca un diferencial relativament baix amb el de règim general. 

Per aquest motiu, es presenten com a objectius d’aquest PLH, dos escenaris. Un primer que s’ha considerat 
com l’escenari “ideal” i un segon que s’ha anomenat de “crisi” que vindria a ser l’escenari actual en el que ens 
trobem. 

En l’escenari ideal es planteja donar cobertura al 100% de les necessitats estimades en el sexenni de durada 
del PLH. I un segon escenari, aquest molt més realista i coherent amb la situació que vivim i en les previsions 
a  curt  i mig  termini, en el que  s’exposa una  forquilla de mínims  i màxims. Mínims a  superar,  i màxim per 
considerar‐se molt dificultosa la seva superació. 

L’habitatge social no s’ha d’obtenir exclusivament amb  la producció de nou habitatge sinó que hi ha altres 
polítiques actives encaminades a l’obtenció de parc social a partir del parc d’habitatges ja existent tal i com ja 
es  duen  a  terme  des  de  la  societat municipal  SMHAUSA  però  que  també  són  promogudes  des  d’alguns 
administradors de finques per a tal d’incentivar el lloguer i també des de la Cambra de la Propietat Urbana. 
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T OT A L abans 19001900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

1.664 452 224 2.456 632 484 236 100 636

P ER Í OD E A B A N S D E 1961 5.428 estat  do lent

P ER Í OD E 1961 -  1980 720 estat  do lent

T OT A L abans de 1980 6.148 estat  do lent

A ny de co nstrucció

Estat  de l'edif ic i Estat  D OLEN T

T OT A L abans 19001900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

1.244 812 384 676 796 168 152 32 4

P ER Í OD E A B A N S D E 1961 3.912 estat  ruï nó s

P ER Í OD E 1961 -  1980 320 estat  ruï nó s

T OT A L abans de 1980 4.232 estat  ruï nó s

A ny de co nstrucció

Estat  de l'edif ic i Estat  R UÏ N ÓS

T OT A L abans 19001900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

3.228 2.812 1816 2.724 3.712 3556 3.544 2.760 2.932

P ER Í OD E A B A N S D E 1961 14.292 estat  def ic ient

P ER Í OD E 1961 -  1980 7.100 estat  def ic ient

T OT A L abans de 1980 21.392 estat  def ic ient

A ny de co nstrucció

Estat  de l'edif ic i Estat  D EF IC IEN T

T OT A L A ntes de 11900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

7.224 5.328 4956 4.732 9.108 33796 76.372 19.180 35.840

P ER Í OD E A B A N S D E 1961 31.348 estat  bo

P ER Í OD E 1961 -  1980 110.168 estat  bo

T OT A L abans de 1980 141.516 estat  bo

A ny de co nstrucció

Estat  de l'edif ic i Estat  B O

2.2 PROBLEMÀTICA I NECESSITATS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ 

Avaluació de les necessitats de rehabilitació 

Un cop analitzat  l’antiguitat del parc d’habitatges  i el seu estat de conservació, se’n dedueix que més d’un 
50% del parc total d’habitatges han estat construïts entre les dècades dels 60 als 80 i per tant tenen més de 
30 anys d’antiguitat. 

Durant la dècada entre 1961 i 1970, es va edificar gairebé el 16% del parc, sobretot ubicat cap a ponent, en 
els barris de Torreforta, Riu Clar o Camplcar. 

A  la següent dècada, entre 71  i el 1980, es va construir quasi el 35% del parc total d’habitatges amb dades 
2001, és  la dècada amb un major volum de construcció anterior a  l’any 2001. En aquest cas,  la  localització 
d’aquests habitatges una més distribuïda pel municipi,  tot  i que acumulen un gran nombre àmbits com el 
proper al Parc de la Ciutat, o cap al nord a Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon. Entre totes dues 
dècades es van arribar a construir fins a 118.308 habitatges. 

El total d’habitatges construïts abans de 1980 és de 173.288 habitatges, el 73,4% del parc al 2001. Per tal de 
saber  quins  poden  ser  susceptibles  de  requerir  actuacions  de  rehabilitació, millora  de  l’accessibilitat,  etc. 
caldria  en  primera  instància,  treure  d’aquesta  llista  aquells  que  responen  a  tipologies  unifamiliars  ja  que 
possiblement hauran estat objecte  ja d’alguna rehabilitació. Si projectem  la estadística de 2001 per sistema 
gravitatori, tenim que el 12% del parc d’habitatges és de segona residència, amb el que estaríem de l’ordre de 
152.500 habitatges principals construïts abans del 1980. 

Si creuem aquestes amb les de l’estat de conservació, tindrem però una radiografia un pèl més acurada de les 
necessitats  i  urgències  pel  que  fa  a  rehabilitació.  Veient  la magnitud  del  volum  d’habitatges  que  es  van 
construir en el període entre 1961 i el 1980, es fa la valoració en dos períodes diferenciats: abans de 1960 i 
entre 1961 i 1980.  
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T OT A L abans 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

13.360 9.404 7.380 10.588 14.248 38.004 80.304 22.072 39.412

P ER Í OD E A B A N S D E 1961 54.980 to tal edif ic is  co nstruï ts  abans de 1961

P ER Í OD E 1961 -  1980 118.308 to tal edif ic is  co nstruï ts  entre 1961 i 1980

T OT A L abans de 1980 173.288 to tal edif ic is  co nstruï ts  abans de 1980

A ny de co nstrucció

Estat  de l'edif ic i T OT A L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  fem  distinció  entre  els  tres  nivells  de  rehabilitació  que  requeriran  els  habitatges  en  funció  de  les 
deficiències actuals i per tant, en funció de si l’estat de conservació és ruïnós, dolent o deficient, classificarem 
els dos períodes segons requeriment de reconstrucció (quan l’estat de conservació sigui ruïnós), rehabilitació 
profunda  (quan  l’estat  de  conservació  sigui  dolent)  o  rehabilitació  (quan  l’estat  de  conservació  sigui 
deficient), sent aquest últim el gruix més important en nombre d’habitatges. 

Així, tenim: 

Habitatges que requereixen de reconstrucció (estat de conservació ruïnós): 

Habitatges construïts abans de 1961,    3.912 habitatges 

  Habitatges construïts entre 1961 i 1980     320 habitatges 

 

Habitatges que requereixen d’una rehabilitació profunda (estat de conservació dolent): 

Habitatges construïts abans de 1961,    5.428 habitatges 

  Habitatges construïts entre 1961 i 1980     720 habitatges 

 

Habitatges que requereixen d’una certa rehabilitació per millorar  la seva habitabilitat  (estat de conservació 
deficient): 

Habitatges construïts abans de 1961,    14.292 habitatges 

  Habitatges construïts entre 1961 i 1980    7.100 habitatges 

Aquest  darrer,  a més  de  ser  el  grup més  nombrós  és  el  que  requerirà  d’una major  atenció  en  les  línies 
d’actuació del present Pla  local d’habitatge per  la major efectivitat  i viabilitat de  les accions a emprendre  i 
resultats que se’n poden obtenir. 

Cal apuntar a més, que en el municipi de Tarragona hi ha un total d’uns 18.187 habitatges que es troben en 
edificis que tenint més de tres plantes d’alçada, no disposen d’ascensor. 

Habitatges buits 

Segons  tots  els  indicadors  analitzats,  al municipi  de  Tarragona  hi  ha  un  gran  nombre  d’habitatges  buits 
actualment, de fet, Tarragona, és la demarcació amb un major nombre d’habitatges nous buits per habitant 
de tot Catalunya.  

Per  altra  banda  i  segons  dades  d’estadística  extretes  de  l’INE,  l’any  2001  hi  havia  (un  cop  extretes  les 
corresponents a La Canonja), 9.900 habitatges vacants, un 17,3% del parc total. Tot plegat, fa pensar que una 
part important dels habitatges citats anteriorment segons el nivell de requeriment de rehabilitació, es troben 
actualment vacants i fora de mercat. 

Però  la problemàtica dels habitatges buits no es troba tan sols en els habitatges construïts abans de 1980, 
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font: IDESCAT

HABITATGES CONSTRUITS DE NOVA PLANTA AL MUNICIPI DE TARRAGONA

Any Hbtgs acabats increment anual Població increment anual ratio hbtn/hbtg hbtg acabats/1000 hab

2000 1.430 114.097 12,5

2001 2.127 48,74% 115.153 0,93% 0,50 18,5
2002 2.815 32,35% 117.184 1,76% 0,72 24,0

2003 2.763 -1,85% 121.076 3,32% 1,41 22,8

2004 2.556 -7,49% 123.584 2,07% 0,98 20,7

2005 2.889 13,03% 128.152 3,70% 1,58 22,5

2006 1.294 -55,21% 131.158 2,35% 2,32 9,9

2007 1.089 -15,84% 134.163 2,29% 2,76 8,1

2008 970 -10,93% 137.536 2,51% 3,48 7,1

2009 613 -36,80% 140.323 2,03% 4,55 4,4

2010 202 -67,05% 140.184 -0,10% -0,69 1,4

2011 410 102,97% 134.085 -4,35% -14,88 3,1

Totals en termes absoluts 19.158 1.536.695 1,04 12,5

Total absolut fins a 2010 18.748 1.402.610 1,51 13,4

mitjana des de 2000 1.597 12,9

mitjana del 2000 al 2005 2.430 20,2

mitjana del 2006 al 2011 763 5,7

Mitjana dels darrers 3 anys

mitjana del 2009 al 2011 408 3

habitatges acabats increment població llars (ocupació 2,8hbtgs no principals
mitjana del 2001 al 2011 17.318 25.031 8.940 8.378 100% no ppals

5.027 60% buits
3.351 40% altres

sinó que  amb  els  excessos  comesos  sobretot  entre  el 2001  i  el 2004 pel que  fa  a  la  construcció de nous 
habitatges, es pot deduir que efectivament, hi ha també un gran nombre d’habitatges de nova construcció 
(s’entén com a nova, menys de deu anys d’antiguitat) que el mercat no ha pogut absorbir i que per tant estan 
vacants encara avui en dia. 

Analitzant  les  dades  dels  habitatges  acabats  en  la  darrera  dècada,  podem  observar  aquest  desajust,  el 
nombre d’habitatges acabats per cada mil habitants durant el període de  la bombolla  immobiliària és fins a 
cinc vegades superior que en època de crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitzant  la  evolució dels habitatges  construïts  respecte  el  creixement de població durant període 2001‐
2011, veiem que en aquest període s’han construït 17.318 habitatges (dades extretes de  l’explotació de  les 
llicències d’obra major). 

S’ha produït un increment de la població al municipi de Tarragona de 25.031 habitants, que traduït a nombre 
de llars i calculant una ocupació mitja de 2,8 membres/llar, s’estimen de l’ordre de 8.940 llars o el que és el 
mateix, habitatges principals. 

La  diferència  entre  les  xifres  d’habitatges  construïts  i  el  nombre  de  llars,  ens  dona  una  referència  del 
possibles habitatges que s’han produït en aquest període i que no estan destinats a habitatge principal, per 
tant  són  habitatges  secundaris  o  estan  desocupats.  Si  projectem  per  sistema  gravitatori  els  percentatges 
generals de l’estadística de 2001 entre habitatges buits i secundaris i/o altres, tindríem que aproximadament 
el 60% dels habitatges no principals són susceptibles a trobar‐se desocupats. Això significa que possiblement, 
al voltant d’uns 5.000 habitatges han pogut quedar buits en el període 2001‐2011. 

Sumant els habitatges buits que s’haurien pogut produir en aquests deu anys, als  ja comptabilitzats al 2001 
segons  l’institut nacional d’estadística, a dia d’avui estaríem al  voltant  (possiblement  superant) els 15.000 
habitatges buits. La qual cosa suposa un 20% del parc total d’habitatges actual. 

Amb  aquestes  referències  i  tenint  en  compte  que  a  l’any  2001  el  percentatge  rondava  el  17,3%  i  amb 
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tendència a  l’alça, podem afirmar que molt possiblement el percentatge d’habitatges buits actualment es 
troba entre una forquilla del 20 i el 24 % del parc total d’habitatges, el que quantitativament significa entre 
15.000 i 18.000 habitatges. 

2.3 COHERÈNCIA ENTRE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I NECESSITATS D’HABITATGE 

Per  tal  que  la  programació  del  Pla  local  d’habitatge  sigui  viable,  cal  hi  hagi  una  coherència  amb  el 
planejament vigent. En el cas de Tarragona, es dona la situació que ha coincidit en el temps la redacció del Pla 
local d’habitatge i la del Text Refós del POUM, per tant s’ha pogut treballar en col∙laboració amb els redactors 
de la Memòria social del POUM, cosa que garanteix la coherència entre tots dos documents. 

A més el fet que en el mateix any s’aprovin tots dos documents fa que coincideixi el període de vigència del 
Pla  local d’habitatge  (2012‐2018) amb el primer  sexenni de programació en  les previsions Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 

Dit  això,  i  davant  l’actual  escenari  socioeconòmic  i  les  previsions  a  curt  i mig  termini,  aquest  Pla  local 
d’habitatge proposa mesures alternatives a la creació de nou habitatge com a principal línia d’actuació, ja que 
tot i que el planejament prevegi la programació de nou sòl per construir‐hi habitatges, no es creu factible que 
es puguin cobrir les necessitats i mancances actuals per aquesta via. 

A  les  previsions  de  les  necessitats  estimades  d’habitatge  social,  s’ha  establert  la  xifra  total  de  12.817 
habitatges socials per al 2018, no es d’estranyar però que fent un exercici de realisme tenint en compte  la 
situació actual, cal acceptar que no es podrà cobrir el 100% de les necessitats en els propers sis anys (període 
de vigència del PLH).  

En aquest sentit, el Text de Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, té previst per al primer sexenni la 
programació sòl suficient per a la construcció de 3.336 habitatges protegits i 239 habitatges dotacional, tot i 
que  es  preveu  que  en  aquest  període  (2013‐2018)  s’arribin  a  poder  construir  com  a màxim  uns  2.220 
habitatges de protecció oficial  i uns 150 habitatges dotacionals. Xifra que evidentment queda  lluny de de 
cobrir el total de les necessitats i per tant ja posa de manifest la necessitat de pensar en altre línies d’actuació 
i fórmules per tal de poder augmentar l’oferta d’habitatge a preu assequible. 

2.4 COHERÈNCIA ENTRE RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS I NECESSITATS D’HABITATGES 

Actualment la societat municipal de l’habitatge i actuacions urbanes, SMAHUSA, és l’instrument que disposa 
de les competències de l’antic Patronat municipal d’habitatge, i de tot allò que fa referència als desequilibris 
del mercat immobiliari per poder garantir l’accés a l’habitatge. 

L’empresa  realitza  els  següents  tipus  d’actuacions  urbanístiques:  rehabilitacions,  edificacions,  cotxeres, 
promocions i actuacions en plans integrals. La forma de gestió dels serveis és directa i/o indirecta. 

Entre les competències i objectius de la societat figuren els següents: 

‐ Construcció  d'habitatges,  tant  de  protecció  oficial  com  d'altres  règims  protegits,  rehabilitació 
d'immobles i altres construccions d'interès general o comú. 

‐ Realització  d'estudis  d'edificació  i  urbanístics,  inclosa  la  redacció  de  projectes  d'urbanització  i  la 
iniciativa per la seva tramitació i aprovació per l'òrgan competent. 

‐ Planificar  i executar, per qualsevol dels  sistemes d'actuació previstos en  la  Llei del Sòl, els plans  i 
operacions de millora urbana, que l'Ajuntament li encarregui. 

‐ Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys  i edificacions, especialment els previstos en el Patrimoni 
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Municipal del Sòl. 

‐ Execució  d'obres  de  construcció,  remodelació  i  rehabilitació  urbana  i  de  dotació  de  serveis  i 
instal∙lacions urbanes d'ús i de servei públic; alienació, si s'escau, de les actuacions executades. 

‐ Adquisició, transmissió, modificació i extinció de tota mena de drets sobre béns mobles i immobles 

‐ Actuar com a beneficiària de els expropiacions necessàries per a l'execució i rehabilitació de l'objecte 
social. 

‐ Establir  convenis  amb  tota mena  de  persones  i  organismes  públics  i  privats,  tant  per  l'execució 
directa  o  compartida  de  les  actuacions  com  la  gestió  administrativa  i  d'assessorament  que 
estableixin. 

‐ Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de crèdit o qualsevol 
modalitat de captació de recursos. 

Complementàriament,  l’Oficina  de  l’Habitatge  de  l’Ajuntament  de  Tarragona  desenvolupa  una  sèrie  de 
serveis per facilitar als ciutadans l’accés a l’habitatge, aquests són: 

‐ Ajuts al  lloguer  i borses d'habitatge: ofereix  informació  i  tramita els ajuts per pagar el  lloguer  i  la 
Renda  Bàsica  d’Emanicipació,  serveis  de  mediació  entre  propietaris  d’habitatges  i  llogaters,  i 
informació sobre la Borsa Jove d’Habitatge i la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social. 

‐ Ajuts  a  la  rehabilitació:  informació  i  gestió  en  temes  de  rehabilitació,  ajuts  a  la  rehabilitació 
d’habitatges. 

‐ Suport  a  problemàtiques  d’habitatge:  informació,  assessorament  i  mediació  sobre  problemes 
d’habitatge. 

‐ Accés  a  l'habitatge  protegit  i  social:  informació  sobre  les  promocions  d'habitatge  amb  protecció 
oficial  de  Tarragona,  la  inscripció  dels  demandants  d'habitatge  protegit  i  social  en  el  Registre  de 
Sol∙licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Tarragona,  la gestió del  registre  i  les propostes 
d'adjudicacions. 

Recursos econòmics i financers 

El  pressupost  per  a  l’any  2012  aprovat  definitivament  per  la  societat  municipal  SMHAUSA  és  de 
1.484.809,41€. 

La darrera actualització disponible del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge facilitada per l’Ajuntament de 
Tarragona és de l’any 2011. Conté un total de 23 finques amb una superfície de 25.320,68m². 

Un dels agents més actius a  l’hora de promoure  la construcció d’habitatge protegit a Tarragona ha estat  la 
societat municipal SMHAUSA. Des de l’any 1991 fins a dia d’avui, la societat municipal ha promogut un total 
de 409 habitatges. A aquestes, es sumen les 385 promogudes per INCASÒL des de l’any 1988 fins a 2005. 

A més de la promoció l’habitatge amb protecció oficial, en les seves diverses formes, en els darrers anys, les 
administracions públiques juguen un paper importantíssim en la mediació per al lloguer social. Els habitatges 
de  lloguer  social  constitueixen un dels  àmbits de més  importància per  a  l’allotjament de  la població  amb 
dificultat d’accés al mercat.  

Les  borses  d’habitatge  de  lloguer  social  ofereixen  serveis  de  mediació  entre  persones  propietàries 
d’habitatges buits  i possibles  inquilins. Tenen per objectiu  incrementar el nombre d’habitatges de  lloguer a 
preu assequible, tot actuant sobre els obstacles que generen sensació de vulnerabilitat en els propietaris.  

A dia d’avui,  la societat municipal SMHAUSA té una borsa de mediació d’entre 100  i 110 habitatges, la gran 
majoria de propietat privada, a qui la societat ofereix els seus serveis jurídics, de mediació i d’altres garanties 
per al propietari a canvi que el preu de lloguer es situï per sota els 450€.  

Tot i així, segons converses amb la mateixa societat municipal, tot i mantenint les seves estructures actuals, 
SMHAUSA podria arribar a augmentar la seva borsa de mediació fins a 250 o 300 habitatges. 
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3. OBJECTIUS 

3.1 SITUACIÓ GENERAL ACTUAL EN MATÈRIA D’HABITATGE I D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ I EL 

LLOGUER 

3.1.1 Accions empreses pel govern central 

Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal 

L’octubre  del  2011  el  govern  central  aprova  la,  amb  la  que  es  pretén  escurçar  els  processos  legals  de 
desallotjament  front  la  morositat  en  els  lloguers.  Aquesta  llei  modifica  la  anterior  llei  denominada 
‘desnonament exprés’ (llei d’agilització processal del lloguer) aprovada per les corts al 2009. 

Segons la nova llei, s’aplica el sistema de judici ràpid i senzill per reclamar els deutes inferiors a 250.000 euros 
als  judicis  de  desallotjament  per manca  de  pagament  .  Així,  en  els  cas  que  l’inquilí morós  no  desallotgi 
l’immoble,  es  passarà  directament  al  desnonament,  amb  la  data  que  se  li  hagi  comunicat  en  el mateix 
requeriment, amb el que s’evita la celebració de vistes innecessàries. 

Segons aquesta llei, l’inquilí que no paga el lloguer té les següents opcions: 

‐ Pagar el deute en un termini de 10 dies 

‐ Si s’oposa a pagar en aquest termini, es celebrarà una vista de judici en la que el jutge determinarà la 
quantitat deguda  i acordarà  la resolució del contracte  i el  llançament (l’acte pel qual es despulla a 
una persona de  la possessió d’un bé  immoble en execució d’una  sentència dictada per  l’autoritat 
judicial) 

‐ Si en el  termini dels 10 dies,  l’inquilí no pot pagar el deute ni  formula  cap oposició, es procedeix 
directament al llançament, prèvia sol∙licitud del demandant. 

‐ Si dins el termini dels 10 dies l’inquilí reintegra la possessió, el procés continua en quant a l’execució 
de les quantitats que es deuen, prèvia sol∙licitud del demandant.  

Projecte de Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges 

El  7 de  setembre  de  2012,  es  publica  al butlletí  oficial de  les  corts  generals,  aquest  projecte  de  Llei  que 
proposa la modificació de la Llei 229/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans pel que fa a diversos 
aspectes fonamentals: 

‐ El règim jurídic aplicable, reforçant la llibertat de pactes i donant prioritat a la voluntat de les parts, 
dins els límits del títol II de la Llei. 

‐ La durada de l’arrendament, en la que la pròrroga obligatòria es redueix de cinc anys a tres i de tres a 
un  la durada de  la pròrroga  tàcita, amb  l’objectiu de dinamitzar el mercat de  lloguer  i dotar‐lo de 
major  flexibilitat.  D’aquesta  manera,  arrendadors  i  arrendataris  podran  adaptar‐se  amb  major 
facilitat a eventuals canvis en les seves circumstàncies personals. 

‐ La  recuperació  de  l’immoble  per  l’arrendador,  per  a  destinar‐lo  a  habitatge  permanent  en 
determinats supòsits, que requereix que hagués transcorregut al menys el primer any de durada del 
contracte,  sense  necessitat  de  previsió  expressa  en  el  mateix,  dotant  de  major  flexibilitat  a 
l’arrendament. 

‐ La previsió de que  l’arrendatari pugui desistir del contracte en qualsevol moment, un cop que hagi 
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transcorregut al menys sis mesos i ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima d’un mes. 
Es  reconeix  la  possibilitat  de  que  les  parts  puguin  pactar  una  indemnització  per  als  casos  de 
desistiment. 

El futur ‘Plan de Vivienda’ del govern central 

El govern central afirma que hi haurà incentius per al lloguer. L’actual ministra de Foment, assegura que en el 
proper  ‘Plan  de Vivienda’  que  està  preparant  el  govern  central,  la  rehabilitació  i  el  lloguer  seran un  dels 
puntuals fonamentals del pla. A Espanya hi ha més de tres milions d’habitatges usats i de 700.000 nous que 
estan buits. 

Segons  unes  recents  declaracions  de  la ministra,  impulsar  la  rehabilitació  i  el  lloguer  és  fonamental  per 
revitalitzar el  sector  immobiliari  i de  la  construcció,  i  cal posar al dia els  immobles en matèria d’eficiència 
energètica complint amb les lleis i reglaments de la Unió Europea. 

’Plan de Infraestructras de Transporte y Viviendas (Pitvi) 

La posta en marxa del ‘Plan de Infraestructras de Transporte y Viviendas  suposarà un abans i un després en 
el règim de promoció d’habitatges de protecció oficial. El Ministeri de Foment fa una aposta decidida per un 
model que afavoreixi la promoció d’habitatges socials en règim de lloguer i no de propietat. 

3.1.2 Accions empreses pel govern de la Generalitat 

Nou decret d’habitabilitat 

L’executiu  català  va  aprovar  el  30 d’octubre  de  2012 un  nou decret  d’habitabilitat, que pretén  segons  el 
mateix Consell de Govern  ‘  flexibilitzar  les exigències de disseny dels habitatges, potenciar  la  rehabilitació, 
lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació, i adaptar‐se a la nova realitat socioeconòmica’. Amb aquest 
nou decret la superfície mínima que ha de complir un habitatge tant de nova planta com usat passa de 40 m² 
a 36 m² per a poder obtenir  la cèdula d’habitabilitat. Es fixa però, una superfície mínima de 20 m² de saló‐
menjador‐cuina  i  un mínim  de  6 m²  per  habitació.  El  nou  decret,  redueix  les  superfícies mínimes  de  les 
estàncies dobles  i  les  individuals  (de 10 a 8 m²  i de 8 a 6 m²  respectivament)  i modifica  la vigència de  les 
cèdules d’habitabilitat que en cas de primera ocupació passa dels 15 anys actuals a 25 (en cas d’habitatges de 
nova construcció) i es crea una nova categoria per als pisos de rehabilitació amb una durada de 15 anys.  

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) 

El Decret 187/2010, de 23 de novembre, és vigent a Catalunya des del 26 de febrer de 2011. Aquest decret 
fixa un calendari d’inspeccions  tècniques obligatòries  segons el qual  i amb  les dades  recollides pel Col∙legi 
d’Aparelladors  Arquitectes  Tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Tarragona,  el  15%  dels  edificis  residencials 
plurifamiliars de Tarragona, hauran de passar aquesta inspecció abans del 31 de desembre de 2012, cosa que 
es tradueix en un total de 507 edificis (son els que es van construir anteriorment al 1930). 

Per a la resta d’edificis plurifamiliars (en el cas dels unifamiliars de moment no és obligatori) el calendari és el 
següent: 

‐ _construïts abans de 1930   fins al 31/12/2012  (a  Tarragona,  el  9%  dels  habitatges  es 
troben edificis d’aquesta època) 

‐ _construïts entre 1931 i 1950  fins al 31/12/2013  (a Tarragona, el 3% dels habitatges) 

‐ _construïts entre 1951 o 1960  fins al 31/12/2014  (a Tarragona, el 4% dels habitatges) 

‐ _construïts entre 1961 o 1970  fins al 31/12/2015  (a Tarragona, el 11% dels habitatges) 
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‐ _construïts a partir de 1971  quan  tingui  45  anys  d’antiguitat,  (a  Tarragona,  el  74%  dels 
habitatges). 

El contingut de l’informe de la inspecció tècnica disposarà de tres apartats principals: la descripció detallada 
de  l’estat  actual  de  l’edifici,  les  deficiències  detectades  amb  la  qualificació  de  les mateixes  i  termini  per 
esmentar‐les, i la qualificació de l’estat general de l’edifici, que haurà de determinar quin grau de deficiències 
presenta. 

Per determinar  l’estat de  l’edifici es determinen quatre graus de deficiències: molt greu, amb deficiències 
greus, amb deficiències lleus o sense deficiències. 

Amb base al contingut de l’informe, l’Administració emetrà el certificat d’aptitud: apte, si l’estat de l’edifici ha 
estat qualificat com a ‘sense deficiències’ o ‘amb deficiències lleus’ o si es presenta un certificat que acrediti 
que  l’esmena de  les deficiències determinades; o no  apte  si  l’estat de  l’edifici  s’ha qualificat  com  a  ‘molt 
greu’. Aquest certificat tindrà una vigència de deu anys. 

Cal  tenir  en  compte  que  serà  obligatòria  la  inspecció  tècnica  per  tal  d’acollir‐se  a  programes  públics  de 
foment de la rehabilitació independentment de l’antiguitat de l’edifici. 

3.1.3 Accions empreses pels col·legis oficials 

_El Col∙legi Oficial dels Agents de  la Propietat  Immobiliària de Tarragona (COAPI)  i  l’Agrupació Provincial de 
Promotors  i Constructors d’Edificis de  la província de Tarragona (APPCE) van signar al mes de desembre un 
conveni de  col∙laboració per a  la promoció del  sector  immobiliari. Un dels objectius acordats és  la difusió 
periòdica  de  notes  de  premsa  conjuntes  per  mantenir  informada  a  la  societat  de  Tarragona  sobre  les 
activitats i ofertes del sector, així com l’elaboració conjunta d’estudis de mercat. 

_Conveni de col∙laboració entre el Col∙legi Oficial d’Administradors de Finques  i una empresa especialitzada 
en serveis energètics i en el foment de l’eficiència energètica, l’estalvi i la sostenibilitat. Amb aquest conveni 
es  vol  estimular  als  propietaris  a  través  dels  administradors  de  finques,  a  gestionar més  eficientment  els 
costos energètics dels edificis. 

3.1.4 Fórmules i ajuts existents en matèria de rehabilitació, lloguer i mediació 

Oficina local de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona: 

_ Ajuts al lloguer i borses d’habitatge: assessorament i tràmits per obtenir els ajuts al lloguer i la Renda Bàsica 
d’Emancipació, mediació entre propietaris  i  llogaters,  i  informació sobre  la Borsa Jove d’Habitatge  i  la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer Social. Amb el nou escenari econòmic, no s’estan rebent nous ajuts per al lloguer, ni 
tan sols per als habitatges de porrecció oficial. 

_ Ajuts a la rehabilitació. Informació, gestió i ajuts per a la rehabilitació. 

_  Mediació  i  assessorament  sobre  problemàtiques  d’habitatge:  cobertura  jurídica  i  assegurança  de 
desperfectes i mediació en cas d’impagament.  

_ Accés a  l’habitatge protegit  i social:  informació sobre  les promocions,  inscripció  i gestió en el Registre de 
Sol∙licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Tarragona. 

_Programa de mediació i programa de cessió de la Generalitat: a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social i Borses Joves d’Habitatge.  

El  programa  de mediació  ofereix  acompanyament  en  la  redacció  i  signatura  del  contracte,  assegurança 
davant  possibles  danys,  assegurança  de  cobrament  de  lloguers,  etc  de manera  gratuïta.  També  ofereix 
assessorament tècnic i jurídic, visites de seguiment a l’habitatge durant la vida del contracte i supervisió de la 
bona convivència dins la comunitat de veïns. 
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El programa de  cessió de  la Generalitat:  el propietari  cedeix  a  la Generalitat  el pis per  a que  li busqui  el 
llogater,  i  la  Generalitat  ofereix:  garantia  de  cobrament  directe  de  la  Generalitat  durant  la  vigència  del 
contracte de  lloguer, contracte amb  l’Administració per un  termini d’entre 5  i 6 anys, assegurança gratuïta 
davant  possibles  danys,  garantia  de  retorn  de  l’habitatge  en  bones  condicions,  i  supervisió  de  la  bona 
convivència de veïns. Aquest programa però, no es troba operatiu en l’actualitat. Es mantenen els habitatges 
que estaven  inclosos en el programa però des de aproximadament un any,  la Generalitat no accepta nous 
habitatges. 

Tant en el programa de mediació com en el de cessió, és  requisit  indispensable que  l’habitatge disposi de 
cèdula d’habitabilitat i el preu estigui per sota el del lliure mercat (cal convenir‐lo amb la Generalitat). 

_  ‘Avalloguer’:  és  un  sistema  de  cobertura  de  la  Generalitat  dels  possibles  impagaments  dels  llogaters. 
Cobreix  fins  a  sis  mesos  de  lloguer  impagats  entre  la  data  d’interposició  de  la  demanda  i  la  data  de 
recuperació de  l’habitatge. Per tal d’acollir‐se a aquest sistema d’ajuts, cal complir alguns requisits com: no 
exigir una fiança superior als dos mesos de lloguer ni cap garantia addicional per a la signatura del contracte, 
que el  lloguer mensual no sigui superior a  les quanties fixades (en el cas de Tarragona, zona A, és de 1.200 
€/mes), i haver disposat a l’Incasòl en els dos mesos posteriors a la signatura del contracte, el document de 
compromís relatiu a l’Avalloguer i la fiança. 

_ Programes de la Llei de barris. Tarragona en els darrers anys ha estat adjudicatària de dos programes de la 
Llei de barris: a la Part Alta i al barri de Campclar. Tot i l’èxit de les diverses convocatòries que hi ha hagut fins 
ara,  i  els  resultats  comprovadament  positius  que  han  tingut  sobre  aquests  barris,  la  situació  econòmica 
actual,  ha  fet  que  la Generalitat  no  publiqui  properes  convocatòries  tot  i  amb  l’esperança  que  es  pugui 
reprendre en els propers anys. 

 

Cal apuntar, que actualment l’Ajuntament de Tarragona a través de la societat municipal SMHAUSA, està en 
tràmit de  signar un  conveni de  col∙laboració amb el Col∙legi d’Advocats de Tarragona per dur a  terme un 
Servei Municipal  d’Intermediació  per  al  deute  hipotecari,  i  així  donar  assessorament  i mediació  amb  les 
entitats financeres a aquelles persones i/o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament de la seva 
hipoteca. 

Ajuts econòmics per al lloguer (a 2012) de la Generalitat de Catalunya: 

_ Ajuts per pagar el lloguer: són prestacions de fins a 240 € mensuals per pagar l’habitatge a unitats familiars 
amb ingressos baixos (no superiors a 2,35 el IRSC). És una convocatòria anual. 

_ Renta bàsica d’emancipació: ajuts del Ministerio de la Vivienda a joves d’entre 22 i 30 anys amb ingressos 
inferiors  a  22.000€  anuals.  Consisteixen  en:  210€ mensuals  per  pagar  el  lloguer,  120€  en  quota  única  es 
constitueix un aval amb un avalista privat com a garantia d’arrendament, i un préstec sense interessos per fer 
front a la fiança del lloguer. S’ha de dir però, que en data de 31 de desembre de 2011 va quedar derogat el 
Decret d’atorgament de  la Renda bàsica d’emancipació per a noves  sol∙licituds. Tot  i així, els  joves que  ja 
disposaven d’aquest ajut, en podran continuar gaudint  fins esgotar el  termini màxim de 4 anys o  fins que 
compleixin els 30 anys. 

_  Ajuts  personalitzats  a  l’allotjament:  prestació  econòmica  d’especial  urgència  per  afrontar  situacions 
extremes de dificultat per pagar l’habitatge, ja sigui de lloguer o compra i evitar el desnonament. La quantia 
màxima de la subvenció és de 3.600€. 

Cambra de la propietat urbana de Tarragona: 

_ ‘Lloguer expert’: assessorament i ajuts al propietari durant tot el procés d’arrendament. Des de posar el pis 
al dia (amb la reforma corresponent si cal), ajuts per trobar un inquilí i serveis de cobrament i gestió mentre 
duri el contracte. En cas d’impagament, proposen fórmules amistoses per al cobrament i si s’escau, gestionen 
el desnonament. 

_  ‘Cambrassegur  lloguer’, assegurança d’impagament de  lloguers. Existeixen diverses opcions de cobertura, 
de manera genèrica cobreixen: lloguers impagats fins a 12 mensualitats, despeses jurídiques derivades, danys 
en el pis causats pel llogater (fins a 6.000€) 
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_’Pla  reformar  i  llogar’:  és  un  pla  creat  per  la  Cambra  de  la  Propietat Urbana  amb  col∙laboració  amb    la 
Generalitat  de  Catalunya  i  l’entitat  financera  La  Caixa.  El  Pla  té  com  a  objectiu  facilitar  als  propietaris  la 
reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit, sense cap desemborsament inicial, ocupant‐se la Cambra de 
totes les gestions i tràmits necessaris.  

El Pla compta amb  la col∙laboració de  la Secretaria d’Habitatge de  la Generalitat de Catalunya, en matèria 
d’ajuts i subvencions a la rehabilitació, i de “la Caixa”, amb una oferta especial de finançament. 

3.2 OBJECTIUS QUE ES PROPOSA ASSOLIR EL PLH 

Vist el diferencial de preus es presenten dos escenaris. Un primer que s’ha considerat com l’escenari “ideal” i 
un segon que s’ha anomenat de “crisi”.  

En l’escenari ideal es planteja donar cobertura al 100% de les necessitats estimades en el sexenni de durada 
del PLH. Ara bé, fins  i tot en aquest escenari s’ha projectat els resultats de  la comparativa de preus  la qual 
deixa  en  entredit  les  possibilitats  de  l’habitatge  amb  protecció  de  preu  concertat  i marca  un  diferencial 
relativament baix amb el de règim general. 

 

Escenari ideal

Habitatge amb protecció oficial Nombre Sobre total 

social

Sobre HPO

Habitatge amb protecció oficial de règims general i/o especial 4.486 35,0% 23,7%

Habitatge amb protecció oficial de preu concertat 925 7,2% 17,1%

Total habitatge amb protecció oficial 5.411 42,2% 40,8%

Altres modalitats d'habitatge social Nombre
Sobre total 

social

Habitatges privats mediats per l’Administració i/o altres 6.408 50,0%

Habitatge dotacional 998 7,8%

Total altres modalitats d'habitatge social 7.406 57,8%

Total d'habitatge social 12.817 100,00%
 

 

És així doncs, que en aquest escenari ja es proposa no carregar al màxim l’obtenció d’habitatge assequible en 
l’habitatge  amb  protecció  i  a més,  al  de  preu  concertat  se  li  dóna  un  pes menor  al  que  ha  vingut  sent 
l’habitual 10%. Tot amb tot es manté  la possibilitat del concertat  ja que es considera que hi pot haver una 
part de demanda que tingui més possibilitats d’accés al de preu concertat que al de lliure mercat, si més no si 
es potencia la modalitat de lloguer amb opció de compra. Igualment, el fet que les diferents fonts emprades 
donin una certa disparitat de resultats fa que es mantingui aquesta opció com a vàlida. 

Així,  es  tractaria  què  el  gruix  de  l’habitatge  assequible  s’obtingués  per  una  altra  via,  la mobilització  dels 
habitatges privats, per tant que ja estan construïts (al 2001 els habitatges vacants estaven computats en una 
mica més del 17,3% dels habitatges totals i que per al 2011 podria oscil∙lar entre el 20 i 24%), siguin mediats 
per l’administració, sigui per d’altres agents privats. 

No obstant, aquest escenari no encaixa amb l’actual situació de crisi severa ni amb les perspectives de canvis 
que es podrien produir en els propers 6 anys  (el  sexenni del PLH). És per aquesta  raó que es planteja un 
escenari que  s’ajusta més a  les possibilitats  reals d’obtenció d’habitatge assequible, el que  s’ha anomenat 
escenari de crisi. 

Ara bé, inclús en aquest escenari no resulta completament clar que és el que realment es podrà obtenir i/o 
mobilitzar, raó per la què s’ha optat per oferir una forquilla d’uns llindars mínim què caldria assolir i superar i 
de màxims, que és considerat com a possible tot i que podria no arribar‐s’hi. 
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Escenari de crisi

Mínim Màxim

Habitatge amb protecció oficial 120 860 0,9% 6,7% 3,1% 13,3%

Habitatges privats mediats per l’Administració i/o altres 3.780 5.600 29,5% 43,7% 96,9% 86,7%

Total possible obtenir durada PLH 3.900 6.460 30,4% 50,4% 100,0% 100,0%

Dèficit no absort amb PLH 8.917 6.357 69,6% 49,6%

possible obtenció

% Sobre Nombre

total necessari

 

 

Així, segons aquest  llindar mínim de cobertura de  les necessitats detectades, en els propers 6 anys només 
s’arribaria a cobrir una mica més del 30% mentre que el màxim indica que es podria assolir una mica més del 
50%. El més probable podria ser que la cobertura de necessitats es produís entre ambdós extrems. 

Aquest escenari de crisi té de comú amb  l’anterior que no es considera que  les necessitats es puguin cobrir 
amb  la  construcció de nou HPO  sinó que  s’ha de  recolzar  sobretot en  la mobilització del parc actualment 
existent. Ara bé, a diferència de l’anterior escenari s’ha fet un exercici de realisme i s’ha plantejat quin és el 
nombre mínim  i màxim d’HPO que es podria obtenir en part vistes  les anteriors dinàmiques de construcció 
d’habitatge amb protecció i en part considerant el què en els propers anys l’administració podrà assumir. Així, 
en aquest escenari, l’habitatge amb protecció podria davallar fins a representar entre el 3% del llindar mínim i 
el 13% del màxim, amb el que  les polítiques actives de mobilització dels habitatges privats adquireixen el 
principal protagonisme, sense que això signifiqui que augmenti el volum de l’habitatge que s’hauria d’obtenir. 
Dit d’una altra manera, aquest escenari preveu que en els propers sis anys es podran construir entre 20 i 143 
habitatges de protecció/any de mitjana. Tenint en compte la mitja dels darrers tres anys es troba precisament 
en 143 habitatges anuals, i que la tendència és clarament a la baixa, aquest es considera un escenari no idoni 
però si factible. 

En  l’escenari de crisi però es redueix el nombre d’habitatges mediats per  l’administració  i/o altres, en unes 
2.600 unitats en el  llindar mínim  i unes 800 en el de màxim. Aquesta reducció ve donada per  les mateixes 
consideracions apuntades en  l’HPO, difícilment en els propers 6 anys entre administració  i altres agents es 
podran  aconseguir  més  5.600  habitatges  privats  de  lloguer  assequible;  aquest  màxim  suposaria  que 
anualment s’haurien de mobilitzar 933 habitatges, xifra bastant elevada. En aquest cas, el  llindar mínim es 
posa considerant que si que és possible (uns 630 habitatges anuals) i que a més s’hauria de sobrepassar. 

Degut a que la comparativa de preus deixa en entredit les possibilitats de l’habitatge amb protecció de preu 
concertat,  i marca un diferencial relativament baix a mb el règim general, no es distingeix en percentatges 
fixes entre  règims. Tot  i així, es proposa que aproximadament un de  cada  tres habitatges de protecció es 
destinin al règim general ja que possiblement pot donar cobertura a una part de la demanda que no podria 
accedir al de preu concertat. 

Finalment,  s’apunta  que  també  hi  hauria  la  possibilitat  de  crear  allotjaments  col∙lectius  protegits  creant 
construccions d’ús residencial col∙lectiu o d’ús d’allotjament comunitari temporal que tenen com a finalitat 
donar allotjament a col∙lectius amb necessitats especials d’allotjament de caràcter transitori, i necessitats de 
serveis o tutela tal i com establia l'article 40 del decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 
del 2009‐2012. 
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4 ESTRATÈGIES I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Derivat de l’anàlisi i diagnòstic de l’actual situació a Tarragona en matèria d’habitatge i de les aportacions tant 
de  la  ciutadania  com  d’experts  en  les  diferents  disciplines  implicades  i  tècnics  del mateix  ajuntament  de 
Tarragona, derivades de les sessions de participació que han acompanyat tot el procés de redacció d’aquest 
Pla local d’habitatge, s’exposen a continuació les diverses línies d’actuació proposades que cal dur a terme en 
el termini de vigència d’aquest Pla local d’habitatge 2012‐2018. 

Les actuacions que es proposen s’emmarquen en quatre eixos estratègics: coneixement, comunicació, gestió i 
col∙laboració  i  finalment  i en menor mesura, execució de  l’habitatge protegit, que engloben un  total de 11 
línies d’actuació. 

 

 

 

 

 

 

A_CONEIXEMENT: 

(1 línia d’actuació) 

A1_Promoure un estudi acurat del parc d’habitatges vacant 

En un moment difícil com l’actual, és fonamental que els esforços que realitzin i els recursos que es destinin 
en matèria d’habitatge siguin degudament encertats de manera directa i efectiva. És per això que es proposa 
aquesta, com a primera línia d’actuació, ja que el coneixement acurat del parc d’habitatges actual, l’estat de 
conservació dels edificis,  l’any de construcció, grau d’accessibilitat, quin tipus de propietat és (horitzontal o 
vertical) i qui és el seu propietari (bancs, promotores, privats...) i el coneixent exacte de la seva localització, 
serà fonamental per tal d’engegar accions efectives i viables. 

Aquest  coneixement  permetrà  valorar  la  implicació  econòmica  necessària  i  la  factibilitat  de  les  diferents 
accions o necessitat d’intervenció, per ex. Permetrà saber amb exactitud el parc d’habitatges buits que no 
requereixen  d’una  inversió  inicial  (perquè  el  seu  estat  de  conservació  és  bo,  per  ex.)  i  són  susceptibles 
d’entrar al mercat amb certa celeritat si s’adopten  les mesures necessàries. També permetrà altre tipus de 
diagnòstics  com  conèixer  el  volum  d’inversió  necessari  per  garantir  l’habitabilitat  del  conjunt  del  parc 
d’habitatges  existents,  quines  són  les  àrees  amb  majors  necessitats,  quin  habitatges  tenen  una  major 
urgència de  rehabilitació, o quin volum d’edificis plurifamiliars  requereixen passar  la  inspecció  tècnica dels 
edificis (ITE) dins de cada termini establert, entre d’altres. 

Per tal que aquest no sigui un coneixement estancat en un moment determinat i que vagi quedant desfasat 
amb  el  temps,  cal  vincular  la  informació  a  una  base  de  dades  que  es  vagi  actualitzant  periòdicament  de 
manera que  la  informació recollida serà útil  i fiable no tan sols en finalitzar  l’estudi sinó també en un futur. 
Això permetrà a l’Administració tenir el coneixement en qualsevol instant de la salut del parc d’habitatges de 
Tarragona, una radiografia actualitzada que garantirà la efectivitat de les accions empreses i permetrà avaluar 
el resultat a posteriori. 
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B_COMUNICACIÓ: 

(1 línia d’actuació) 

B1_Pla de comunicació i difusió  

Davant la conjuntura socioeconòmica actual i la tendència clara ara i per als propers anys tant a Europa, com 
a nivell estatal,  com  a Catalunya  i evidentment  també de  la  ciutat de Tarragona,  a  fer una  aposta  clara  i 
contundent per la modalitat de lloguer en els habitatges, ens cal una cultura de ciutat i una nova cultura de 
rehabilitació. Cal que  la societat prenguem consciència de  la necessitat  i responsabilitat en el manteniment 
de la salut dels nostres habitatges.  

Per facilitar i promoure aquesta tasca, es proposa la creació d’un Pla de comunicació i difusió que presenti de 
manera global  i comprensible a  la ciutadania,  les diferents ofertes, garanties, sistemes de mediació, etc en 
matèria d’habitatge per  tal de millora  el  coneixement  sobre  el  ventall de  fórmules  existents  a  les que  es 
poden acollir. 

El Pla ha d’incloure un recull actualitzat de tots els ajuts disponibles provinents tant de la Generalitat com de 
l’estat  espanyol  en matèria  de  lloguer  i  rehabilitació,  així  com  el  recull  de  lleis,  reglaments  i  normatives 
referents a la matèria. 

C_GESTIÓ I COL·LABORACIÓ: 

(7 línies d’actuació) 

C1_Redacció d’una Ordenança municipal  

Aprovar una ordenança municipal per establir un programa de mediació i ajuts a la rehabilitació que permeti 
mobilitzar una part significativa dels habitatges construïts que estan buits actualment. 

Es calcula que al municipi de Tarragona hi ha actualment entre 15.000 i 18.000 habitatges buits, la principal 
línia d’actuació d’aquest Pla  local d’habitatge per als propers  sis anys és posar en moviment al mercat de 
lloguer entre un de cada quatre i un de cada tres d’aquest pisos buits.  

Aquesta és la principal línia estratègica que ha de permetre assolir dins l’escenari de màxims possibles en el 
termini  de  vigència  del  Pla  local  d’habitatge,  el  gruix  més  important  de  cobertura  de  les  necessitats 
d’habitatges  a  preu  assequible.  Per  fer‐ho  possible  s’aposta  pel  sistema  de mediació  o  bé  per  paret  de 
l’administració o per altres agents privats, que com a contrapartida per establir un preu assequible acordat, 
podran oferir als propietaris cobertura  jurídica  i una certa  tranquil∙litat mitjançant  fórmules de garantia de 
cobrament i manteniment del bon estat de l’habitatge. 

Per assolir aquest objectiu, caldrà definir un programa de mediació d’habitatges privats, establint prioritats 
que garanteixin la viabilitat d’aquesta actuació en funció de les següents variables: 

‐  Localització: central o perifèrica. 

‐  Estat de conservació de l’habitatge: bo, deficient, dolent o ruïnós. 

Segons aquestes variables s’establiran com a prioritaris aquells habitatges que es trobin en un bon estat de 
conservació  i una  localització central,  ja que no  requereixen de despesa prèvia  i  la  seva posició geogràfica 
garanteix la resposta del mercat. 

La localització central de l’habitatge, fa referència a la demanda i necessitats, és a dir no a un únic centre de 
ciutat sinó que atenent a la realitat polinuclear de Tarragona, es refereix als barris amb entitat pròpia, a les 
àrees ben comunicades, etc 

En un segon grau de prioritat s’incentivarà la mobilització d’aquells habitatges buits que es trobin ben ubicats 
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(localització central)  i amb un estat de conservació deficient. Entenent estat deficient com aquell en que  la 
inversió necessària per garantir  l’habitabilitat de  l’habitatge  sigui  inferior als 12.000 €, cosa que permetria 
prenent com a mitjana un lloguer d’entre 350 i 400 €/mes, recuperar la inversió en un termini inferior a tres 
anys. 

És per tant de vital importància la realització de l’estudi del parc d’habitatges vacants que s’apuntava com a 
primera  línia  d’actuació,  per  tal  de  disposar  del  coneixement  necessari  per  determinar  quins  són  els 
habitatges susceptibles a entrar en aquest programa. 

C2_Augmentar la borsa de pisos mediats per l’oficina local d’habitatge de l’ajuntament 

Actualment la societat municipal d’habitatge (SMAHUSA) gestiona un total d’aproximadament uns 110 pisos, 
la gran majoria de propietat privada. Tot i haver‐se aturat els ajuts de la Generalitat pel que fa al programa de 
cessió, i només comptant amb els mecanismes de mediació, des de que es va crear la Oficia Local i la Borsa de 
mediació, la societat municipal d’habitatge segueix oferint aquest servei no tan sol de gestió, sinó també de 
mediació i de labor social.  

Aquesta és una eina bàsica i de major importància no tan sols per al present sinó també serà la clau per poder 
donar resposta a les necessitats bàsiques els proper anys immediats. En vista de l’actual situació econòmica i 
la manca de recursos municipals, es calcula que tot i mantenint l’estructura actual i amb un necessari esforç 
per  part  de  l’administració,  la  societat  podria  arribar  a  gestionar  entre  250  i  300  habitatges  (entre  els 
construïts per l’administració pública i els habitatges de propietaris particulars). 

Les condicions a dia d’avui de mediació per part de la societat municipal, són que per incloure l’habitatge dins 
la  borsa  de mediació  i  gestió,  el  preu  de  lloguer  ha  d’estar  per  sota  els  450€/mes  i  en  contrapartida,  la 
societat ofereix als propietaris es serveis jurídics i de mediació però sense garantia davant l’impagament, tot i 
que en la majoria dels casos la mediació resol el problema. 

Una nova  línia d’actuació en  aquest  sentit,  seria  la de poder oferir una  certa garantia davant un possible 
impagament  (de  tres a cinc mesos per exemple) a més dels  serveis  jurídics  i de mediació actuals,   amb  la 
condició que el preu de lloguer no superi els 350€ mensuals. Això suposaria la creació d’una nova oferta de 
lloguers més assequibles, un 22% per sota de l’actual, oferint a canvi, una major seguretat i tranquil∙litat als 
seus propietaris. 

C3_Mantenir una col·laboració activa amb els Serveis Socials  

Compartint  el  coneixement  acurat  del  parc  d’habitatges  i  el  seu  estat  (mitjançant  l’estudi  esmentat)  que 
permeti  detectar  i  evitar  en  mesura  del  possible,  situacions  de  sobreocupació  i  infrahabitatge,  buscar 
solucions i establir programes de seguiment. 

C4_Establir mecanismes de col·laboració eficients dins l’administració pública 

En un moment en el que els recursos són si més no  limitats, es  fa  imprescindible millorar  l’eficiència en  la 
col∙laboració tant entre les diferents administracions públiques en matèria d’habitatge, com per tal de poder 
treballar transversalment amb les diferents àrees dins el propi ajuntament.  

Aquesta és un línia d’actuació que tot i que pugui semblar evident a priori, la manca de transversalitat dins les 
administracions, dificulta en moltes ocasions la efectivitat i eficiència de les actuacions empreses. És per així 
que  es  creu  convenient  trobar  els mecanismes  necessaris  per  establir  o  reforçar  les  sinèrgies  entre  les 
diferents  àrees,  compartint  la  informació  disponible,  el  coneixement  i  col∙laborant  activament  en  els 
programes i actuacions que s’emprenguin. 

C5_Establir línies de col·laboració públic-privades 

Establir mecanismes de col∙laboració entre l’administració pública, el Col∙legi d’Administradors de Finques, els 
Agents de  la Propietat  Immobiliària,  la Cambra de  la Propietat, etc dins el marc de  l’ordenança esmentada 
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anteriorment, o amb altres fórmules de participació que se’n puguin derivar. 

Aquesta  línia  de  col∙laboració  ha  de  possibilitar  la  mediació  compartida  o  no  amb  l’administració,  dels 
habitatges  que  es  pretén mobilitzar  amb  lloguers  assequibles,  establint  les  bases  per  trobar  fórmules  de 
mediació equilibrades dins les possibilitats de cada entitat. 

C6_Pla de dinamització i mediació entre els col·lectius organitzats  

Per tal de possibilitar  i fomentar el contacte  i  les possibles col∙laboracions que se’n puguin derivar entre els 
col∙lectius organitzats (com cooperatives i el sector de l’economia social, per ex.), l’oficina local d’habitatge i 
els promotors privats i administradors de finques.  

Aquesta pot ser una nova oferta d’habitatge protegit en règim cooperatiu en coordinació amb comunitats de 
veïns senceres, cosa que permetria llogar a preus assequibles no només pis a pis sinó una comunitat sencera 
d’un edifici plurifamiliar. 

C7_Impulsar operacions de reforma i regeneració urbana 

En vista que les fins ara Lleis de barri es troben si més no paralitzades, i havent passant el temps suficient que 
ha posat de manifest l’efectivitat de moltes de les actuacions que se n’han derivat, caldrà trobar mecanismes 
en aquesta mateixa  línia que permetin actuacions de millora en els barris o àrees on es detecti una major 
necessitat o un estat més crític del parc d’habitatges. 

D_PRODUCCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT 

(2 línies) 

D1_Producció de noves promocions d’habitatge assequible 

Tot i que amb l’escenari actual no es considera factible recolzar un pes important en quant a la cobertura de 
les necessitats en matèria d’habitatge, a  la producció de nou habitatge en qualsevol de  les modalitats de 
protecció, no deixa de ser una línia necessària i complementaria per a l’obtenció d’habitatge assequible. 

A dia d’avui i vistes les comparatives de preus, no es fixen uns percentatges a assolir per a cada tipus de règim 
de protecció, les xifres exactes i previsions en la producció d’habitatge per a cada modalitat, caldrà anar‐les 
actualitzant en funció de les necessitats i de la evolució dels preus de mercat.  

En aquest sentit, caldrà veure cóm evolucionen els preus de  lliure mercat  i  la capacitat econòmica de cada 
sector de població per tal d’ajustar millor els percentatges segons cada modalitat: règim concertat, general o 
especial. També és important però fer la reflexió sobre els preus de lloguer que tot i que els topalls màxims 
per a cada règim els fixa la Generalitat, aquests són màxims que cal ajustar a la baixa en funció no només del 
règim de protecció sinó també en depenent d’altres factors com la localització geogràfica de l’habitatge, les 
necessitats i mancances detectades o els preus del lliure mercat. 

D2_Possible creació d’allotjament col·lectiu o comunitari temporal 

Finalment  s’apunta  aquesta  com  una  possible  línia  d’actuació  a  estudiar  i  concretar.  Caldria  en  primera 
instància  impulsar  un  estudi  que  analitzi  la  factibilitat  i  possible  demanda  en  la  creació  d’allotjaments 
col∙lectius o comunitaris temporals, que tenen com a finalitat donar allotjament a col∙lectius amb necessitats 
especials d’allotjament de caràcter transitori, i necessitats de serveis o tutela. 
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Sebastià Jornet i Forner, 

en nom i representació de JORNET‐LLOP‐PASTOR SLP 




