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0. PRÈVIA
Entre el 2009 i el 2010 es van elaborar els treballs previs a la redacció de la memòria social i que
havien de servir per al document d’avanç en que s’analitzaren població, llars, habitatge, mercat
immobiliari i demanda social d’habitatge.
Al moment de fer el text per al document d’aprovació inicial i adaptar-lo a la llei 3/2012, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, ja havien transcorregut dos anys en relació
aquells treballs es va optar per actualitzar la informació emprant les notes a peu de pàgina
donat que s’estava avançant en l’actualització del Pla Local d’Habitatge (PLH), el qual va ser
aprovat definitivament el 28 de setembre de 2015. La memòria social per l’aprovació provisional
s’actualitza d’acord amb els continguts del PLH, per a tal de mantenir la coherència entre
ambdós documents.

1. MARC LEGAL VIGENT
En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. La llei en el seu article 20
modifica l’article 57 Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de
sostre per a la construcció d’habitatge amb protecció, i 4, de definició del sostre residencial de
nova implantació als efectes del càlcul de les reserves mínimes.
L’article 57 en l’apartat 3 estipula que els plans d’ordenació i les seves modificacions han de
reservar sòl suficient per a la construcció d’habitatges amb protecció pública sòl suficient per al
compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim el 30% del sostre que es
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.
En relació l’apartat 3 cal posar de relleu tres aspectes, dos dels quals afecten a Valls. Primer,
del 30% mínim obligat, un 20% com a mínim s’ha de destinar a habitatges amb protecció de règim
general, règim especial o d’ambdós règims o els règims que determini com equivalents la
normativa en matèria d’habitatge. Segona, el 10% restant deixa d’estar específicament destinat
a habitatge amb preu concertat.
Tercer, i malgrat no afectar a Valls, en el mateix apartat es determina que queden exempts de
dites obligacions de reserva mínima del nou sostre residencial per a habitatge amb protecció
oficial, els municipis que per la seva escassa complexitat urbanística només distingeixin entre sòl
urbà i sòl no urbanitzable, i els municipis de menys de 5.000 habitants que no sent capitals de
comarca acompleixin els requisits de a) tenir una dinàmica d’atorgament de llicències inferior a
cinc habitatges per cada mil habitants i any, en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del
pla, i b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels
àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable.
A l’apartat 4, també modificat, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries
defineix què es considera sostre residencial de nova implantació i afegeix la lletra b) que
especifica que els sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació
aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, es regeixen per les
determinacions del pla urbanístic derivat aprovat, no computant així com a nou sostre
residencial.
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L’apartat 5, que no ha estat modificat, especifica que el sistema d’habitatge dotacional públic,
què forma part dels sistemes urbanístics generals i locals no computa, tampoc, a l’efecte del
compliments dels percentatges mínims de reserves d’habitatge amb protecció. El sistema
urbanístic d’habitatge dotacional, definit en l’article 34, apartat 3, pot ser previst pel
planejament urbanístic general i, en cas de preveure’l, hauria de ser en la memòria social on
s’especifiquessin les actuacions previstes.
Així mateix, l’article 59.1.h, tampoc modificat, sobre la documentació dels plans, determina que
ha de contenir una memòria social.
D’altra banda, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el
seu article 164, que modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix
l'obligatorietat dels municipis de més de 5.000 habitants de calcular l'OSU pels municipis
identificats de demanda forta i acreditada al pla territorial sectorial d'habitatge. Actualment no
hi ha cap pla definitivament aprovat.
Finalment, l’article 20.2 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l’habitatge, en el
seu article 20.2 1 diu que si hi ha un pla local d’habitatge, la memòria social pot remetre el seu
contingut sempre i que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret
legislatiu 1/2005 estableix.

2. POBLACIÓ
La comarca de l’Alt Camp es caracteritza per presentar una forta i única polaritat demogràfica:
Valls. Aquesta ciutat concentra el 2013 el 55% del total de la població de la comarca, tot i que al
llarg dels anys ha perdut una mica del seu pes (a l’any 2001 era del 57’5%), a favor d’uns pocs
municipis de la comarca, destacant entre ells Alcover i el Pla de Santa Maria.

2.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
El municipi de Valls ha tingut un creixement relativament elevat entre el 2001 i el 2008 mentre
que a partir del 2009 comença a produir-se una desacceleració del creixement tot i seguir sent
positiu, fins a l’any 2011 en que es produeix una pèrdua de població 2 mentre que al 2012 es
produeix un lleu guany, tot i no assolir superar els 25.100 habitants i al 2013 s’enregistra una
nova pèrdua, aquesta de major magnitud, de més de 400 persones, i que situa el llindar de
població de Valls per sota els 25.000 habitants, un pèl inferior a la que estava empadronada a
l’any 2008 (vegeu gràfic).

1

La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, no el modifica.
Aquesta pèrdua és més o menys significativa segons s’emprin les dades de l’IDESCAT per al 2010, en que
es xifra en -142 habitants, o si per al 2010 s’empra la fornida per l’Ajuntament i per al 2011 de l’IDESCAT en
que el descens seria de -318 habitants.

2
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

El creixement del període 2001-2008 contrasta amb l’atonia dels anys 1990-2001. En aquesta
dècada d’estancament el municipi només va créixer en 140 habitants (menys de l’1%) i la
comarca en prop de 1.500 (5%) mentre que a partir del 2001 n’ha crescut en prop de 4.500 (un
22% en termes relatius) i la comarca gairebé 9.500 (quasi el 27%).

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Les tendències de creixement i estancament han estat paral·leles en municipi i comarca, tot
amb tot Valls ha tingut quasi bé en tot el període un menor creixement en relació la seva
comarca i la pèrdua de població ha estat relativament major al municipi que a la comarca. El
que millor posa de relleu l’anterior gràfic és la sobtada i important caiguda a municipi i comarca
a partir del 2009, en que malgrat el petit repunt entre el 2011 i el 2012, el decreixement
s’accentua a partir del 2012.
Els primers anys del segle XXI van suposar un creixement mitjà anual de Valls que ha rondat les
550 persones i que ha significat el 52% del creixement global comarcal. Això indicava que tot i
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que Valls continuava atraient bona part de la població que s’instal·lava a l’Alt Camp, la resta de
municipis de la comarca van tenir un dinamisme propi que va contribuir amb força en el
creixement total comarcal. Així, entre el 1991 i el 2001, quan Valls té un creixement molt baix
(el 6% del creixement total a la comarca), el municipi experimenta el principal retrocés; però en
la dècada següent, en que Valls suposa el 50% del creixement de la comarca, el pes específic del
municipi en relació la comarca ha seguit retrocedint en 2 punts. Vista l’evolució anual, en el
període de major creixement de Valls, es quan es produeix la major disminució del seu pes
relatiu, destacant els anys compresos entre 2004 i 2008.

Població

Creixement

1991

2001

2011

Valls

20.092

20.232

24.893

140

0,7%

4.661

23,0%

Alt Camp

34.016

35.635

45.029

1.619

4,8%

9.394

26,4%

59%

57%

55%

9%

Pes

1991-2001

2001-11

50%

Font: Censos 1991, 2001 i 2011 pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Els cicles demogràfics no són aliens a les conjuntures econòmiques. La crisi econòmica iniciada el
2008, que en un principi no es va traduir en un retrocés demogràfic tot i suposar una
desacceleració en el seu creixement, a partir del 2010 es fa sentir en les seves dinàmiques. Tot
amb tot, ara mateix resulta difícil poder apuntar si aquestes tendències de regressió es
mantindran o no, i en cas de continuar quant de temps es poden perllongar

2.2. COMPONENTS DE CREIXEMENT
La complexitat del municipi de Valls es manifesta en l’evolució dels components de creixement:
Valls creix sobretot per migració a l’igual que gran part dels municipis catalans, però el
creixement natural també hi juga el seu paper.
2.2.1. Creixement natural
Així, si es calcula la mitjana de les altes i les baixes padronals de Valls en els darrers 36 anys, la
natalitat i la mortalitat han suposat aproximadament un terç del total de les altes i les baixes,
amb comportaments diferents al llarg de tot el període.
L’evolució de la natalitat i mortalitat ha estat diferent:
-

L’evolució de la natalitat en aquests 34 anys acaba dibuixant una corba en forma de vall:
uns extrems relativament elevats (més en els anys inicials que els finals) amb un període
mig força baix (segon quinquenni dels anys 80 i dècada dels 90); l’entrada del nou
mil·lenni representa una recuperació important en el saldo vegetatiu.

-

La mortalitat té una progressió a l’alça però força estable: Valls té població envellida
però no ha sofert un procés d’envelliment acusat, com ha passat en molts d’altres
municipis en què la natalitat va caure molt però en que a més la caiguda va anar
acompanyada per un saldo migratori negatiu.

-

Amb tot en els darrers 2 anys la natalitat ha començat a disminuir mentre que la
mortalitat segueix mantenint-se establement elevada, amb el que el saldo del
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creixement natural ha presentat una forta davallada, especialment al 2012, que només
supera per poc la vintena.

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
-100

0

100

200
Naixements

300

400

Defuncions

500

600

700

Saldo

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

2.2.2. Creixement per moviments migratoris
Tot i la importància del creixement natural en l’augment de la població, el principal guany en
els darrers anys es produeix a causa de la mobilitat de la població, tant de la tipificada com
residencial (migració interior) com de la tipificada com econòmica (migració exterior); de la
mateixa manera, la disminució del creixement i quan hi ha hagut pèrdua de població és degut a
la inversió del saldo migratori, només un creixement natural positiu ha permès que en els darrers
anys se saldés amb un baix creixement enlloc de decreixement.
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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 proporcionen 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 2004-2009 mentre que per a
l’emigració només es disposa de la sèrie compresa entre el 2005 i 2009, a partir de l’any quan
s’inicia la renovació padronal obligatòria per als estrangers) es pot tenir una idea prou ajustada
del pes d’aquestes.
De les altes i baixes residencials, el que sobta és la combinació d’anys de saldo positiu amb anys
de saldo negatiu; ara bé, en el conjunt domina la pèrdua de població per damunt el guany. Així
mateix, ambdues variables són ascendents en els anys: Valls entra de ple tant en les dinàmiques
de mobilitat residencial (migracions interiors) com en la capacitat d’atracció de població
estrangera.
Altes

Baixes

Saldo

1981

80

24

56

1982

180

110

70

1983

180

230

-50

1984

211

131

80

1986

102

103

-1

1987

251

254

-3

1988

328

323

5

1989

354

303

51

1991

84

150

-66

1993

349

400

-51

1994

373

343

30

Font. Pàgina web de l’IDESCAT

Si es calcula la taxa de migració pels únics anys dels que es disposa d’informació de població,
només en l’any 1981 la taxa va ser positiva, del 2’97 per mil, produint-se una taxa neta
d’immigració, mentre que per al 1986 ja fou negativa, de –0’05 (que s’acosta a una taxa neta
d’emigració) i al 1991, fou clarament una taxa neta d’emigració, amb el –3’28 per mil.
Analitzant les següents dues sèries (interiors i exteriors), d’entrada sembla que les migracions
interiors3 són les que explicarien l’important augment de població.

3

Moviments entre els municipis de la comarca, província, autonomia i estat.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Entre el 1988 i el 2000 els fluxos d’entrada i sortida, tot i seguir una línia ascendent eren
moderats. Els saldos resultants fluctuaven entre creixements baixos i creixements negatius.
Aquest és un període en que el creixement de població a Valls va ser de poc volum i el
creixement natural negatiu.
A partir del 2001 es dóna un canvi de tendència amb el major augment d’ambdós fluxos però
amb un saldo resultant positiu, si més no fins l’any 2008, any a partir del qual comença a caure
el nombre d’immigrants alhora que augmenta el d’emigrants, donant-se doncs un saldo negatiu.
Tot i això, si es fa balanç del saldo net de les migracions a Valls, aquest ha esta positiu fins l’any
2007, amb el que una tercera variable forma part del creixement del municipi: les migracions
exteriors. 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 moviments d’aquests, un cop han
arribat a un país, equivalen a mobilitat residencial (associada sobretot a la mobilitat laboral) i no
a migració exterior tot i que 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 exterior inclou la sortida de persones tant de nacionalitat
espanyola com estrangera.
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Immigració

Emigració

Saldo

--

--

2004

307

2005

464

14

450

2006

509

78

431

2007

673

163

510

2008

463

136

327

2009

381

179

202

2010

206

274

-68

2011

256

179

77

2012

167

170

-3

Font. Pàgina web de l’IDESCAT

A Valls, les migracions exteriors han estat ascendents en els anys, tant les d’entrada (les més
nombroses) com les de sortida, malgrat que a partir del 2007 l’emigració experimenta un
important increment i a partir del 2008 es produeix una disminució de la immigració, que
s’accentua al 2010, any a partir del qual el saldo és negatiu (2010 i 2012) o modest (2011).
En relació l’emigració, des del 2008 ha augmentat la que té per destí països de la resta de la
Unió Europea, per damunt altres destinacions, amb el que es pot interpretar que més que un
moviment de retorn als països d’origen se segueix un itinerari a la recerca d’altres oportunitats,
això sense comptar la pròpia emigració que ha augmentat molt en els darrers 3 anys, sobretot
entre els joves.

2.3. ESTRUCTURA D’EDATS
La població vallenca presenta a l’any 2012, una distribució percentual per grans grups d’edat
relativament similar a la comarca de l’Alt Camp i Catalunya:
-

el grup de joves fins a 14 anys representa el en quasi el 17% de la població amb una mica
més de 4.100 persones;

-

els adults fins a 64 anys són el 67% de la població amb 16.900 persones; i,

-

la gent gran representa el 16% de la població amb prop de 4.100 persones.

Cal destacar que el grup de dones és més nombrós a partir dels 65 anys (2.368 en front de 1.732
homes) i que aquesta superioritat numèrica es manifesta només a partir d’aquest tram d’edat de
la piràmide.
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

De la piràmide d’edats de Valls a l’any 2012 s’observa l’important pes de la població entre els 30
i 39 anys (17%), havent-hi més homes que dones, probablement conseqüència de la immigració
d’origen estranger, d’un gens menyspreable pes del grup infantil i de les persones grans. Amb els
infants es comença a ampliar la base mentre que les persones grans proporcionen una cúspide de
la piràmide força semblant a la base, si més no en les dones.
Els infants (dels 0 a 14 anys) són els que més han augmentat, percentualment, entre el 2001 i el
2012 (un 1’7%) mentre que les persones grans han reduït el seu pes en la mateixa proporció tot i
haver augmentat els seus efectius. En les persones grans es fa sentir l’allargament de
l’esperança de vida. El grup d’adults manté exactament el mateix pes, tot i l’augment
experimentat entre el 2004 i 2009. De fet, mentre el nombre d’infants i persones grans ha seguit
en augment (poc però creixement) en aquests darrers dos anys, el nombre d’adults ha
experimentat una disminució (al 2012, el saldo d’altes i baixes residencials 4 va ser negatiu en
aquest grup, afectant també als infants).

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

De l’agrupació de l’estructura d’edats que ha plantejat el DMAH on es destaquen cinc subtotals
cal dir que unes 3.000 persones entraran en els propers 5-10 anys en l’edat teòrica i més
4

Font. Variacions residencials, web de l’INE.
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habitual de l’emancipació (grup 20-29 anys), que unes 2.100 persones es troben en el tram 30-34
anys i per tant el general és que o estiguin a punt per emancipar-se o per ampliar la família
mentre que prop de 10.400 formen el col·lectiu (35-64 anys) que normalment ja s’ha emancipat
però que també experimenta canvis en les estructures familiars, canvis que poden ser motivats
per variacions en l’estructura de la llar (fragmentació de la llar bàsicament), entre altres.

Dones

Homes

0%

10%

20%
0-14

30%
15-29

40%

50%

60%

70%

30-34

35-64

65-69

70 i més

80%

90%

100%

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

El grup de gent gran que supera els 70 anys és numèricament similar al de joves que en menys de
10 anys entraran en edat d’emancipació. Aquests dos col·lectius que en conjunt ronden les 6.000
persones s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar la possible construcció d’habitatges
adaptats al cicle vital per on transiten.
Per a completar aquesta anàlisi, al 2012 a Valls la dependència infantil i senil tenen quasi la
mateixa taxa tot i que a Valls és superior la infantil en relació la senil mentre que a la comarca
la diferència entre la infantil i la senil és mínima. La dependència global és superior a l’Alt
Camp.

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Finalment, si es calcula l’índex de sobreenvelliment 5, a Valls, és només 1 punt superior en
relació a l’Alt Camp: 17% a Valls contra 16% a l’Alt Camp. Per contra, si es calcula l’índex
d’envelliment 6, Valls el té relativament baix: hi ha una mica més de persones grans que
d’infants, però no massa més (índex 100,4), mentre que a l’Alt Camp és força més elevat (més
5
6

Relació entre les persones més grans, de 85 i més anys, i les persones grans, de 65 i més anys.
Relació entre la població de persones grans i la població infantil.
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persones grans que infants).
És així doncs que en el cas de Valls, en pensar habitatge adreçat al col·lectiu de les persones
grans, caldrà fer incidència en la població més gran, que tot i tenir poc volum és d’important
pes, sobretot atenent que les necessitats específiques d’aquest col·lectiu són força diferents a la
dels joves o les persones grans en general (per exemple, necessitat d’habitatge tutelat, de
residències per a persones grans o reforçament de l’ajut assistencial).

2.4. NACIONALITAT
Tal com mostra la taula, la població estrangera ha crescut de forma molt elevada entre el 2001 i
el 2012, passant de no representar ni el 0’5% de la població total de Valls al 16% de l’any 2012.
Espanyols
Valls

Estrangers

Alt Camp

1991

20.015

33.884

2001

20.156

2012

21.046

Valls

Total població

Alt Camp

Valls

Alt Camp

77

132

20.092

34.016

34.474

412

1.161

20.568

35.635

39.100

4.047

6.201

25.084

45.299

Font. Pàgina web d’IDESCAT

L’increment municipal de població entre el 2001 i el 2012 ha estat una mica més de 4.500
persones i l’increment d’estrangers ha estat d’una mica més de 3.600 persones en el mateix,
amb el que la població d’origen estranger ha contribuït en més del 80% en el creixement
demogràfic de Valls. També es pot dir que si l’estoc de població estrangera ha crescut dels 400
habitants censats el 2001 a prop de 4.000 el 2012 això significa un flux anual mitjà que ronda els
400 immigrants. Amb tot, el 2010 va suposar el
Amb tot, entre el 2010 i el 2012 s’ha produït una reducció del seu volum, en quasi 170 efectius.
De fet, el 2010 suposà el darrer any en que la població d’origen estranger creixia i a partir del
2011 els seus efectius han començat a reduir-se tot i que amb uns volums baixos, mentre que la
població espanyola ha seguit creixent (+95 nous efectius en el mateix període). De fet, en relació
la població espanyola, entre el 2009 i el 2010 es produeix una pèrdua d’efectius (-175), que fins
l’any 2012 no torna a recuperar.
Al 2011, la suma de l’augment de l’emigració residencial i de població d’origen estranger per
damunt de la immigració donen un saldo total negatiu de flux migratori que no ha pogut ser
contrarestat per un creixement natural positiu; d’aquí la pèrdua de població que es produeix,
mentre que al 2012 es torna a donar un saldo positiu, tot i que de poc volum, ja que la lleu
pèrdua de població d’origen estranger (-9) resta compensada per l’augment de l’espanyola (+77).
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Per grans orígens, l’any 2012 7 el 46% dels estrangers eren africans, el 26% de la resta de la Unió
europea i el 14% d’Amèrica del Sud. La resta d’orígens tenien un pes més residual.
14%

3%

26%

3%

8%
46%

Resta UE

Resta Europa

Àfrica

Amèrica del Nord i Central

Amèrica del Sud

Àsia i Oceania

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Com a trets generals sobre la immigració d’origen estranger, cal destacar que el 58% dels
immigrants són homes, un 38% del conjunt de la població es troba entre els 25 i els 39 anys això
vol dir que un potencial de 1.500 persones que actualment ja resideix a Valls i que podria
necessitar algun habitatge ja sigui perquè ha de formar una nova família ja sigui perquè pateix
canvis en l’estructura.
Aquest col·lectiu potencial es podria veure reforçat els propers 5 o 10 anys amb els prop de 600
joves estrangers que l’any 2011 tenen entre 15 i 24 anys i que pressionaran el mercat de
l’habitatge perquè entraran en edats de possible formació de llars.
En relació a la comarca, cal dir que el percentatge d’estrangers a Valls al 2012 és de gairebé dos
punts i mig superior al conjunt comarcal. Té en comú amb la comarca, els principals orígens.
Majoritàriament la població estrangera de l’Alt Camp és de procedència africana, amb el 45%,
que és un grup de població molt masculinitzat, encara més que en el cas del municipi (quasi el
62%). El segon grup són els procedents de la Unió Europea amb el 30%. El tercer gruix de població
són els de l’Amèrica del Sud, tot i que ja amb un percentatge menor, de l’11%.
Si la població estrangera presenta una característica compartida és el perfil d’edat: és població
7
Per al 2010, any pel qual es tenen dades desagregades proporcionades per l’Ajuntament la distribució
segons orígens era: el 44% dels estrangers eren africans (d’aquest, el 90% provenia del Magreb), el 23% de la
Unió europea (el 51% dels quals provenien de Romania) i el 18% d’Amèrica del Sud (el 26% dels quals
provenia de l’Equador i un altre 26% de Colòmbia).
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que s’ubica principalment en edats compreses entre els 0 i els 49 anys, mentre que la població
de 50 i més anys es redueix a la mínima expressió. Aquest perfil juvenil, també es tradueix en
mitjanes d’edat molt inferiors a les de la població autòctona.

3. LES LLARS
En el mateix període en que es produeix un increment de població a Valls relativament
important, l’augment del nombre de llars ha estat superior al de població: entre els anys 1991 i
2010 Valls ha passat dels 20.092 habitants als 25.334, això és un increment absolut del 25%; el
8

nombre de llars ha passat de les 6.188 a les 9.511, un creixement en termes absoluts del 53%,
d’una mica més del doble que el població.

2011

9.523

2010

9.511

2001

7.044

1991

6.188
0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Font. Anys 1991, 2001 i 2011 pàgina web d’IDESCAT; any 2010 Ajuntament de Valls

A l’igual que en l’evolució de població, l’augment del nombre de llars presenta dos ritmes
clarament diferents segons el període analitzat:

Població

Llars

1991-01

0,77%

1,30%

2001-10

1,37%

3,39%

Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT, Ajuntament de Valls i elaboració pròpia

Tot i que el ritme de creació de llars sempre ha estat superior al de creixement de població,
entre el 1991 i el 2001 l’augment és relativament poc significatiu mentre que, per contra, entre
el 2001 i el 2010 el ritme d’increment de llars més que duplica al del decenni anterior.
Les llars de Valls estan formades majoritàriament per llars de tipus unifamiliar amb un sol nucli.
En els deu anys transcorreguts entre el Cens de 1991 i el del 2001, les dinàmiques de formació
mostraven un increment de les llars unifamiliars sense nucli així com de les llars no familiars,
format bàsicament per les llars unipersonals i una reducció en la forma de convivència de dos
nuclis o més. Tanmateix, en valors absoluts, la forma tradicional d’un nucli familiar és la que
8

A febrer de 2014 la única informació disponible sobre les llars del Cens de 2011 per a municipis de 10.000
a 100.000 habitants no capitals de província és el nombre de persones per llar. La dada presentada al gràfic
es correspon amb habitatge principal, el qual ha estat assimilat a llar. Donat que en aquest apartat es
tracten també les llars joves i grans i les dades es corresponen al padró de l’Ajuntament de Valls, s’opta
per emprar la població de l’any 2010. En la resta del treball s’ha emprat la de 2013 sempre que ha estat
possible, i la del 2012 quan no hi havia dades actualitzades al 2013.
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continua com a predominant. Aquestes dades censals també indicaven que mentre a Valls es
creaven una mitjana anual de 85 llars, al conjunt comarcal se’n creaven unes 100 i que Valls
aportava el 44% de les noves llars al total comarcal.
Composició de les llars 2001 i 2010

2001

2010

Llars unipersonals

1.300

18%

2.360

25%

Llars amb dos i més adults

1.742

25%

4.249

45%

Llars d'un adult amb fill o altre
Llars de dos i més adults amb fills
Llars amb dos nuclis 9

614

9%

318

3%

3.223

46%

2.584

27%

165

2%

7.044

100%

9.511

100%

Font: Any 2001 pàgina web de l’IDESCAT i any 2010 Ajuntament de Valls

Entre el 2001 i el 2010 hi ha hagut canvis molt importants en la composició de les llars:
-

Augment molt notable del nombre de llars de dos i més adults sense infants, invertint-se
els termes en relació el nombre de llars amb fills;

-

Augment important del nombre de llars unipersonals;

-

Reducció gairebé a la meitat del nombre de llars monoparentals;

Aquestes xifres no es poden comparar amb cap dinàmica comarcal ja que no es disposa
d’informació actualitzada per l’Alt Camp.

3.1. LLARS SEGONS EL NOMBRE DE PERSONES PER LLAR
Una altra reflexió que es pot fer amb aquestes xifres és constatar el pes relatiu del nombre
d’ocupants de cada llar i les dinàmiques de cada grup entre els anys 2001, 2006 i 2010.
En tots 3 anys, el gruix de les llars de Valls estan ocupades per un promig de 2 a 4 persones però
no se sap quin és el tipus de lligam que els porta a ocupar un mateix habitatge, tot i que entre el
2001 i el 2010 es produeix una reducció del seu pes, passant del 71% el 2001 al 69% de 2007 i el
67% del 2010.
En relació a les dinàmiques de cada grup, cal dir que en aquest període les llars ocupades per
una persona han estat percentualment de les més dinàmiques en comparació amb les llars
ocupades per dues o tres persones i si bé els increments de llars de set persones o més han
augmentat més del 600%, tot i que en valors absoluts aquestes llars amb tants ocupants només
representa l’1,6% del conjunt. Destaca així mateix el fet que entre el 2006 i el 2010 no hi ha
hagut variació en el pes de les llars de 3 persones.

9

Amb la informació disponible de les llars a l’any 2010 no ha estat possible diferenciar les llars amb 2 i més nuclis.
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7i+
6
5
4
3
2
1
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1

2

3

4

5

6

7i+

2010

24,8%

27,6%

21,5%

18,1%

5,0%

1,6%

1,6%

2006

21,3%

27,1%

22,8%

19,2%

5,5%

2,3%

1,8%

2001

18,5%

26,1%

22,7%

23,0%

6,9%

2,0%

0,9%

Font. Any 2001 pàgina web de l’IDESCAT; any 2006 DG promoció habitatge; any 2010 Ajuntament de Valls i
elaboració pròpia

3.2. LES LLARS UNIPERSONALS I MONOPARENTALS
Les llars unipersonals es distribueixen a parts gairebé iguals entre persones grans i persones
adultes; ara bé, en el cas de Valls és de destacar que les unipersonals joves tenen també força
pes.
577

903

880
Joves

Adultes

Grans

Font. Ajuntament de Valls i elaboració pròpia

La lectura que es pot fer de les llars unipersonals segons grup d’edat és força diferent: les joves
poden ser considerades en el seu conjunt (però no en la seva totalitat), com una situació
transitòria: viure sol abans de formar llar familiar; així mateix, les llars adultes poden ser
considerades en part com una situació transitòria, fruit de la dissolució de la llar, però també
com a definitiva (no necessàriament tornaran a formar llar familiar); per contra les unipersonals
grans requereixen de major atenció donat que per regla general provenen de la viduïtat i solen
requerir d’atenció assistencial i social.
En relació les llars monoparentals, entre el 2001 i el 2010 hi ha hagut una reducció molt gran, de
gairebé la meitat. Ja a l’any 2001 el seu percentatge era baix (9%) i inferior al comarcal i al de
Catalunya (11% en els dos casos), però al 2010 la seva disminució ha estat rellevant representant
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només el 3% de les llars de Valls.
D’altra banda, la monoparentalitat és essencialment femenina, del 62% al 2001 i tot i que per al
2010 no s’ha pogut fer aquesta explotació es creu que haurà augmentat la masculina, seguint les
actuals pautes socials. En tot cas, al 2001 el percentatge de feminització de les llars
monoparentals era menor a Valls que no a la seva comarca, que era del 77%.
Així mateix, les monoparentals majoritàriament estan formades per un adult amb un únic fill
(65% de les llars monoparentals) i el 53% dels adults tenen una edat compresa entre els 18 i 34
anys 10.
577

903

880
Joves

Adultes

Grans

Font. Ajuntament de Valls i elaboració pròpia

3.3. LES LLARS GRANS
Les llars grans constitueixen el 18% de les llars totals al 2010 11, percentatge força elevat i que
expressa el grau d’envelliment del municipi.
Així mateix es caracteritzen per ser sobretot llars unipersonals (54%) seguit per les llars de 2
persones (45%). Entre les llars unipersonals, el 24% són de persones de 85 i més anys i el 51% (457
llars) per persones de 73 a 84 anys, amb el que les llars unipersonals es corresponen amb
persones realment grans.
1%

Llars grans
Unipersonals

903

2 persones

762

3 i + persones
Total

45%
54%

22
1.687
Unipersonals

2 persones

3 i + persones

Font. Ajuntament de Valls i elaboració
pròpia, 2010

Les llars de dues persones són una mica més joves i en un 45% estan formades per persones
d’edat compresa entre els 65 i 72 anys, seguides amb el 42% per persones d’entre 73 i 84 anys,
distribució força igual en les llars de tres i mñés persones, en que la persona de 85 i més anys
10
11

En realitat, només es donen 6 casos de monoparentalitat entre els 19 i 25 anys.
Han estat excloses les residències de persones grans.
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gairebé sempre conviu amb persones una mica més joves (d’entre 65 i 72 anys) llevat de molts
pocs casos (3 en concret), en que la parella més gran conviu amb la persona gran però més jove.

3.4. LES LLARS JOVES
Les llars joves representen al 2010 el 15% de les llars del municipi, percentatge relativament
modest si es té en compte que representen el 21% de la població al mateix any. Ara bé, establint
una relació entre la població jove i la població jove que viu en les pròpies llars, aproximadament
una mica menys de la meitat (el 42%) de la població jove de Valls s’ha emancipat de la llar
familiar. Mirant aquesta relació, el nombre de llars joves si bé no es correspon al 100% amb la
població jove, s’hi acosta.

Llars joves
Unipersonals

577

39%

2 persones

452

31%

3 i + persones

433

30%

1.462

100%

Total

Font. Ajuntament de Valls i elaboració pròpia,

30%

39%

2010

31%
Unipersonals

2 persones

3 i + persones

Les llars joves es distribueixen en parts
força iguals segons el nombre de joves per llar destacant però les unipersonals.
Les llars amb fills representen només un terç de les llars joves (5% de les llars totals del
municipi) i en el 57% d’aquestes llars els adults tenen entre 30 i 35 anys. Les llars monoparentals
són encara menys nombroses representant el 9% de les llars joves i l’1,4% de les llars de Valls.

3.5. 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, 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 les següents
perspectives.

-

Informació sobre la renda familiar disponible bruta (RFDB).

-

Informació aportada pels serveis socials. Es parteix d’informació proporcionada pels
Serveis Socials pels anys 2009 a 2012.

-

Nombre de consultes realitzades al Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari.
Servei que es va posar en funcionament a finals del mes de novembre del 2012.

3.5.1. Renda familiar disponible bruta i atur
Per la renda familiar disponible bruta 12 es disposa de dues sèries, l’una que comprèn el període
2000 a 2006 13 amb base 2000 i una segona pels anys 2008 i 2009, amb base 2008, sent el 2009 la
darrera dada publicada per l’IDESCAT (juliol del 2012).
En relació la primera sèrie Valls a l’any 2006, havia augmentat en 3’2 milers d’euros per càpita
en relació al 2000. L’any 2000 els vallencs disposaven d’una renda anual de 12,5 milers d’euros
mentre que el 2006 en disposaven de 15’7. Tot amb tot, la població havia empitjorat en -5’4
punts la seva posició en relació al total de Catalunya: al 2000 Valls disposava d’un índex de
106’1, 6’1 punts per damunt la mitjana catalana, mentre que al 2006 la seva posició havia baixat
fins el 0’7 per damunt la mitjana catalana. No obstant, el valor obtingut era lleugerament
superior al conjunt de la població comarcal (15,4 milers d’euros per habitant amb un índex de
98’7 a l’any 2006).
L’índex recalculat en base el 2008 situava aquell any novament Valls per damunt Catalunya en
un 1’7 punts mentre que per la comarca el valor seguia mantenint-se per sota. A l’any 2009
municipi i comarca experimenten una millora, força més notable per l’Alt Camp que per a Valls,
tot i seguir-se mantenint per sota l’índex del municipi.

Valls

Alt Camp

2000

106,1

102,7

2001

104,4

103,4

2002

104,3

101,6

2003

106,3

103,3

2004

101,7

99,3

2005

101,0

98,7

2006

100,7

98,7

2008

101,7

98,6

2009

102,3

100,1

12
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 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.
13
En realitat abasta fins l’any 2008, però atès que les dades corresponents als anys 2007 i 2008 són
provisionals i que per al 2008 i 2009 es disposa de noves estimacions, s’ha optat per excloure’ls de la
primera sèrie.
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2010

102,5

99,6

Font. Pàgina web d’IDESCAT
Nota: Fins l’any 2006 Base 2000, anys 2008 a 2010 Base 2008. Per al 2009 i 2010 són dades estimades

La distribució de recursos de la renda familiar disponible mostra com el 57% d’aquests prové dels
assalariats, el 30% de les activitats empresarials i professionals i quasi el 13% de les prestacions
socials. Entre els anys 2000 i 2006 van canviar lleugerament les proporcions ja que el que
provenia dels assalariats disminueix en un 3% mentre que es produeix un increment en quasi un
4% de les activitats empresarials i professionals i una reducció del que prové de prestacions
socials en 1’1 punts.
Remuneració
d'assalariats

Excedent brut
d'explotació

Valls Alt Camp Valls Alt Camp

Prestacions
socials
Valls Alt Camp

2000

60,1

56,2

26,1

28,9

13,8

14,9

2001

61,1

57,5

26,8

28,9

12,1

13,6

2002

60,7

58,3

27,5

28,3

11,8

13,4

2003

60,4

58,0

27,3

28,4

12,3

13,6

2004

58,7

55,8

28,7

30,0

12,6

14,1

2005

58,2

55,5

29,2

30,6

12,6

13,9

2006

57,4

55,0

30,0

31,3

12,5

13,8

2008

59,6

57,6

27,0

27,7

13,5

14,4

2009

59,0

57,1

25,2

26,2

15,8

16,7

2010

58,9

57,1

24,5

25,4

16,6

17,5

Font. Pàgina web d’IDESCAT
Nota: Fins l’any 2006 Base 2000, anys 2008 a 2010 Base 2008. Per al 2009 i 2010 són dades estimades

Mirant l’evolució destaca que entre els anys 2000 i 2008 els canvis que es produeixen en la
distribució dels recursos són lleus per a Valls però significatius per a l’Alt Camp, en que es
redueix l’aportació per salaris en -1’4 punts alhora que augmenta en 1’4 el que és aportat per
l’excedent brut d’explotació.
Més significatius són els canvis que es produeixen entre el 2008 i 2010, tant a Valls com a l’Alt
Camp, en que tots dos àmbits territorials presenten una important reducció dels recursos
aportats per l’excedent brut d’explotació, una menor disminució dels que provenen dels salaris i
un notable augment dels que provenen de les prestacions socials. Així doncs, al 2010 ja es
començava a reflectir els efectes de la crisi en l’estructura dels ingressos de les llars.
A la publicació de l’Anuari 2008, l’IDESCAT presenta un conjunt de taules on avalua les
dificultats econòmiques i uns indicadors i taxes de pobresa de les llars 14. El problema d’aquesta
14 El concepte de pobresa emprat és el de pobresa relativa o bé el risc a la pobresa. Es parteix de la base
que la població pobra o en risc de pobresa és tota aquella la renda de la qual cau per sota del que pot ser
considerat un nivell de vida mitjà en la societat on resideix. S'estableix un llindar de risc a la pobresa,
element fonamental per definir operativament el nivell de vida mitjà i així poder distingir, comptar i
analitzar la població que queda per sobre i la que queda per sota. S'ha considerat com a indicador del nivell
de vida mitjà un valor central de la distribució de la renda com és la mediana. El llindar s'ha establert en el
60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalent de les persones. La taxa de risc a la
pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d'aquest llindar. Els llindars del risc a la
pobresa de les llars dependrà de la dimensió i composició de les llars. Per tal de comparar llars amb
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informació és que com que s’elabora a partir d’una enquesta, les dades no es poden
territorialitzar a cap altre nivell, excepte Catalunya.
L’IDESCAT entén que les llars amb risc de pobresa estan formades per aquelles que no tenen fills
dependents i que són unipersonals o amb dos adults de menys de 65 anys o amb almenys un de
65 anys i per aquelles que, amb fills dependents, poden estar formades per un adult o dos
sempre que, a més i sobretot, acompleixin les condicions de renda esmentades.
En el cas de Valls no es disposa de cap dada relacionada amb els ingressos econòmics de les llars
i per tant no és possible avaluar quines llars tenen dificultats econòmiques.
L’atur registrat a 31 de març ha augmentat molt entre els anys 2007-2008 i 2014, passant dels
974 del 2007 als una mica més de 2.100 al 2014, augment que ja va es va començar a produir a
l’any 2005 però que fins el 2007 es mantenia per sota de l’atur registrat a l’any 1996, en un
període que també va ser de crisi. A partir del 2010 el nombre d’aturats registrats es manté a
l’entorn dels 2.300, però així com entre el 2010 i el 2012 es manté en un volum similar, al 2013
torna a enregistrar un nou augment. Amb tot, al 2014 es produeix una lleu disminució en relació
el 2013, i entre març i juny se’n produeix una de nova en quasi 150 persones. Més important és
la reducció si es compara amb l’any anterior, xifrada en una mica més de 300 persones.

dimensió i composició diferents s'empren les escales d'equivalència, que converteixen el nombre de
membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de
l'OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.
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Font. pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

3.5.2. Sense llar i altres col·lectius en situació o risc d’exclusió social
Prèvia
Al 2012 els Serveis Socials van canviar el programari d’entrada de la informació. Amb aquest es
pot tenir unes dades més ajustades per a la transformació de les problemàtiques amb incidència
directa o indirecta en relació l’habitatge en persones i llars. Amb aquesta nova informació s’ha
refet l’estimació de la població en situació o en risc d’exclusió social – residencial. En aquesta
apartat es mantenen la informació i les valoracions que es van fer a partir de la informació del
període 2008 a 2010 ja que aquesta és perfectament vàlida; l’error en l’estimació va venir donat
en l’aplicació del coeficient corrector aplicat.
La informació corresponent al 2012 ha posat de relleu que el coeficient corrector emprat 15
s’havia quedat curt: en l’establir la relació entre les problemàtiques dels anys anteriors i la nova
informació, s’ha observat que les primeres triplicaven a les segones tot i que el nombre
d’expedients i usuaris seguien creixent. Altrament dit, la informació dels anys 2008 a 2010 era
bona però reflectia unes situacions de dificultats serioses dels seus usuaris que no van ser prou
valorades (en el sentit del recorregut d’una persona) i la informació de 2012 permet
redimensionar les estimacions més ajustades a la població i llars en risc o situació d’exclusió
social – residencial.

L’evolució de la demanda dels Serveis Socials d'Atenció Primària, 2008-2012
La informació emprada en l’elaboració d’aquest apartat ha estat la proporcionada pels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Valls, depenent de la regidoria de Benestar Social, per al període
2008 a 2012, ambdós inclosos. Completa aquesta informació les dades sobre consultes
realitzades al Servei d’Assessorament sobre deute hipotecari.
Com ha estat vist, en els darrers quatre anys l’atur registrat a Valls ha augmentat i molt (entre
els anys 2007 i 2009 quasi es duplica), augment que ha suposat un increment de les demandes
d’ajuts a Benestar Social. En la memòria del 2009 indicaven què:
“Durant l'any 2009, han augmentat els programes i serveis portats a terme per la
regidoria: el nombre d'expedients, el nombre de persones usuàries del programa
d'aliments, del programa Llet i farinetes, ajuts a l'escolarització... i també han
incrementat paral·lelament els recursos per oferir-los.”
Memòria 2009. Regidoria de Benestar Social
I a la del 2010 destacaven
“Als SSAP hi ha hagut un augment d'un 29% en el nombre d'expedients, fet que ve
essent habitual ens el últims anys, també han augmentat el nombre d'hores del
servei d'Atenció a domicili fins 47% més. (...) Al Servei d'Atenció a l'immigrant

15

Es va establir una relació d’1,8 problemàtiques per usuari, amb el pressupòsit que no tots els usuaris
tenia més d’un recorregut en les problemàtiques ateses.
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veiem com disminueixen les atencions per Acollida i Assessorament legal però
augmenten les mediacions, molt lligat al fet de la disminució de l'entrada de
nouvinguts a la ciutat i consolidació de les persones que havien arribat a la ciutat
en els darrers anys.”
Memòria 2010, Regidoria de Benestar Social
Al 2011 ressaltaven que seguia la tendència apuntada al 2010, d’important augment del nombre
d’expedients de primera acollida, però destacaven l’augment del pes de la població adulta,
especialment de la franja d’edat dels 45 a 60 anys, tendència que es consolida a l’any 2012.
En relació el nombre d’expedients l’increment anual s’ha mogut entre el 21 i el 32%, aquest
darrer a l’any 2011. Per una altra banda, el nombre d’usuaris atesos va seguir la mateixa pauta
destacant l’important augment al 2011, que va ser del 105%. Tot i que en aquell any no es va
produir un nou augment en el nombre d’aturats registrats en el municipi 16 el nombre d’usuaris
atesos pels Serveis Socials es va duplicar. Al 2012, l’increment va ser menor, del 3%, tanmateix
suposà una estabilització en la banda alta.

Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

Si es calcula el pes dels usuaris en relació la població del municipi, l’augment ha estat
considerable: del 5’7% al 2008 al 17’6% a l’any 2012. És al 2011 on es dóna el salt: mentre que al
2010 el pes en relació la població era una mica més del 8%, al 2011 ja passa a afectar una mica
més del 17%, quasi 10 punt percentuals més en un sol any.
Des de Serveis Socials identifiquen dos moments clau: els anys 2008 i 2009 en que augmenta
notablement la pèrdua de treball, però en que la població afectada rep els subsidis d’atur o
altres prestacions amb el que el nombre d’usuaris no creix tant significativament, i el 2011, any
en que ja hi ha un volum important de població sense feina que ha deixat de percebre la
prestació econòmica. D’aquí l’important salt en el nombre d’usuaris, en que entre el 2010 i 2011
es dupliquen (entre el 2008 i el 2012 es tripliquen). Pel que fa als expedients, el nombre també
es duplica: de 1.025 expedients al 2008 als 2.200 de 2012.
Per a poder fer una estimació de les llars que resultarien afectades es coneix el nombre de llars
16

El nombre d’aturats registrats a 31 de març es va mantenir en un volum similar entre el 2010 i 2012
mentre que al 2013 va tornar a augmentar el nombre.
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totals al municipi per als anys 2010 i 2011; en el primer any afectava a quasi el 17% de les llars i
al 2011 ja eren un 22% de les llars que en un moment o altre van ser ateses pels Serveis Socials
municipals.
Es disposa d’informació desagregada per nombre i tipus de problemàtiques per al període 2008 a
2011 però no sobre la població i al nombre de llars segons tipus de problemàtiques, mentre que
per al 2012 la informació detallada de les problemàtiques es presenta per expedients i usuaris 17.
Entrant al detall del primer període, el nombre de problemàtiques no creix en la mateixa
proporció que el d’expedients, ja que augmenta de mitjana un 0’3%. Agrupats els expedients
oberts per àrea d’intervenció i any de referència, s’observa que:

Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

1. La primera acollida i família al 2011 representa el gruix d’expedients, suposant quasi el
70% del total d’expedients, amb un increment del 29%, inferior al que es produí l’any
anterior, de quasi el 87%.
2. Tot i que en valors absoluts, els expedients a la població adulta tenen menor pes (de
vora el 10%) el seu increment va ser molt notable tant al 2010, del 300% , com al 2011
(del 46%); el creixement es produeix sobretot en la franja d’edat dels 45 a 60 anys i la
principal causa és la inserció laboral.
3. Els expedients que afecten a la gent gran i les dependències, que al 2009 era la primera
àrea d’atenció, al 2011 experimenta una considerable caiguda, amb una reducció que el
situa en una mica més de la cinquena part en relació el 2009. Es pot pressuposar que
l’augment del 2009 va venir donat per l’entrada en vigor de la Llei de dependència i un

17 Fins al 2011 les estadístiques sobre problemàtiques i intervencions incloïen les persones tantes vegades
com fossin ateses; a més, una problemàtica específica podia afectar a més d’una persona, etc. amb el que
les dades podien duplicar i inclús triplicar el nombre de persones ateses. A partir del 2012 els Serveis
Socials han canviat el programa informàtic, el qual permet ara obtenir informació de les problemàtiques
ajustada també al nombre d’usuaris i d’expedients.
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millor coneixement dels usuaris tot i que al 2010 la situació de les finances públiques van
frenat el seu manteniment, el qual s’ha reduït dràsticament posteriorment. Tot amb tot,
entre el 2010 i el 2011 es produeix un augment d’un 85% de les hores en que els serveis
d’ajut domiciliari (SAD) destina a les persones grans, en paral·lel a la disminució que es
produeix al de dependència i proporcionalment superior a aquesta.

Hores de servei

2008

2009

2010

2011

SAD Social

3.315

3.298

SAD Dependència

5.000

4.320

6.940

3.629

Total

8.315

7.618

11.198

11.497

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Increment anual
SAD Social
SAD Dependència
Total

4.258

-1%

29%

85%

-14%

61%

-48%

-8%

47%

3%

7.868

Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

En relació les problemàtiques ateses, destaca el gran pes de les problemàtiques derivades de les
dificultats econòmiques, que al 2008 i 2009 representaven el segon grup de grans
problemàtiques, per darrere de les motivades per mancances socials i relacionals, i que a partir
del 2010 inverteixen l’ordre i van passar a ser el gruix de les problemàtiques. Tal i com des dels
Serveis Socials van posar de relleu aquests dos grans àmbits de problemàtiques (que han suposat
entre el 45 i 60% de les problemàtiques ateses), mostren “com una i altra causa es troben
fortament relacionades i, per aquest motiu, fins a quin punt cal considerar

els actuals

problemes econòmics com l'avantsala de futurs i important problemes socials.”
Centrant-se més en les problemàtiques en relació l’habitatge destaca el baix pes en relació el
volum total de problemàtiques, pes que va disminuint amb el pas dels anys a mesura que
incrementen les econòmiques i laborals i les mancances socials queden “estabilitzades” en la
franja alta, assolint el seu mínim el 2012 amb el 2’8%.
Desagregades per tipus les que més s’han reduït són les relacionades amb l’habitatge deficient i
la manca de serveis/subministraments. Per contra, augmenten les relacionades amb la manca
d’habitatge, aquesta d’una manera constant al llarg dels 4 anys, i els desnonaments. No obstant,
en quant a volum cap dels dos arriba a la trentena al 2012 (representaven un 1’4% en relació les
problemàtiques i un 0’3% en relació els expedients).
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Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

1. Manca habitatge
2. Manca serveis/subministraments
3. Habitatge deficient
4. Amuntegaments
5. Barraquisme
6. Desnonament
7. Altres

En relació als maltractaments familiars i la violència de gènere, han augmentat entre el 2008 i el
2009 mentre que al 2010 es redueixen quasi a la meitat 18 tot i que en volum no arriben a l’1% de
les problemàtiques totals. En relació a la necessitat de facilitar habitatge d’emergència al 2009
es va donar acolliment en 7 habitatges d’emergència a 5 casos de violència de gènere i a 2 casos
de desallotjament forçós per problemes estructurals dels seus habitatges.
Els ajuts d’urgència destinats a resoldre situacions d’urgència i caràcter extraordinari a partir
del 2009 augmenten, però al 2011 quasi es tripliquen els destinats al lloguer de l’habitatge, es
multipliquen per una mica més de 4 els destinats a subministraments (bàsicament aigua i llum) i
els d’aliments, els de major volum es multipliquen per 1’5. Al 2012 es van tramitar 6.205
repartiments d’aliments per part de les entitats socials Càritas i Creu Roja, que van beneficiar a
482 llars. Són dades que en el seu conjunt posen en evidència l’augment les dificultats de poder
cobrir les necessitats bàsiques: alimentació, habitatge i serveis.
Ajuts urgència.
Beneficiaris

2008

2009

2010

2011

Lloguer habitatge

26

26

37

104

Subministraments

14

36

71

300

1.884

2.897

Aliments

--

--

Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

Els ajuts oferts pels Serveis Social cobreixen també la tramitació de descomptes en els rebuts de
l’IBI i de la brossa. Aquests, que entre el 2008 i el 2010 havien anat en augment, al 2012
presenten una lleu reducció. Contràriament els ajuts al menjador escolar (de 8 al 2008 a 212
18

Només es tenen dades detallades per aquests 3 anys.
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infants el 2013 19) de material escolar (de 66 al 2008 a 528 el 2013), als infants i nadons
(programa “Llet i farinetes”) el qual entre el 2008 i 2013 quasi duplica el nombre de famílies
ateses (de 49 el 2008 a 88 el 2013), etc.
2008

2009

2010

IBI

155

147

173

100 --

Rebut escombraries

201

265

219

103

133

Total

356

412

392

203

133

Subvencions

2012

2013

Font. Memòries de la Regidoria de Benestar Social

Contràriament, entre el 2008 i 2010 baixa el nombre d’informes d’arrelament (de 105 a 93) i de
reagrupament (de 133 a 66). Els de retorn voluntari, molt poc nombrosos, també disminueixen
(de 4 a 1). El servei d’acollida, també veu baixar el nombre d’atencions, de les 199 del 2009 a
les 79 del 2010 així com el nombre de demandes ateses pel Servei d’assessorament legal, en que
al 2009 en va atendre 1.193 i 785 al 2010.
Finalment, a finals de novembre de 2012 es va posar en marxa el Servei d’assessorament sobre
deute hipotecari. Amb un mes de funcionament es van atendre 13 persones, al llarg del 2013 se
n’havien atès 48 i fins a juny de 2014 en van ser 18.

2012

2013

fins
juny
2014

Consultes amb visita

7

31

11

Consultes sense visita
Total de persones
ateses

6

17

7

13

48

18

Font: Servei d’Assessorament del deute hipotecari

Ara mateix la informació sobre el volum de famílies que podrien tenir problemes pel pagament
de les quotes hipotecàries no és completa, amb tot, el nombre de consultes efectuades orienta
sobre l’evolució. Així, per exemple, entre els mesos de gener a juny del 2013 i el 2014 el nombre
de consultes ha disminuït: al 2013 en totalitzaven 34 mentre que al 2014 s’havien reduït a quasi
la meitat, amb el que es podria donar el fet que s’hagués anat produint una reducció de la
problemàtica.
De les memòries dels Serveis Socials s’extreu que entre el 2008 i el 2012 hi ha hagut 22 casos de
processos de desnonaments, sent el 2009, l’any que més n’acumulà. A 2012 només els arribà 1
cas mentre que al 2013 en foren 6. Així doncs, les dades dels serveis socials també indicarien una
disminució en el nombre de casos. Sobre aquestes, cal afegir que els desnonaments inclouen
també casos d’impagament de lloguer, i una anàlisi més aprofundida dels llançaments en l’àmbit
català ha posat de relleu que el seu major nombre es produeix en els casos de les llars que no
poden pagar el lloguer, amb el que és possible que Valls es trobi també en una situació similar.

19

Les dades del 2013 són provisionals ja que al moment d’actualitzar aquesta memòria tot just s’ha tancat
l’any.
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4. EL PARC D’HABITATGES EXISTENT
4.1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I DETECCIÓ DE SITUACIONS D’INFRAHABITATGE 20
El parc d’habitatges de Valls era, a l’any 2001

21

de 9.699 unitats mentre que a l’any 2010 podria

comptar entre 10.950 , 11.239 , 12.114 , i 13.207
22

23

24

25

habitatges, segons quina sigui la font

d’informació emprada, després d’un període de força activitat constructiva, que en els darrers 3
anys ha anat decaient força. Les divergències entre les quatre fonts d’informació és notable

26

i

de difícil dilucidació, amb el que al final s’opta per emprar la dada de 13.207 unitats, la que
prové dels certificats finals d’obra, donat que permet fer posteriorment l’anàlisi de les
dinàmiques constructives.
2012

13.269

2011

12.042

2010

13.207

2001

9.699

1991

8.278

1981

7.597
0

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Font. Per als anys 1981, 1991, 2001 i 2011 pàgina web de l’IDESCAT. Per a l’any 2010 Ajuntament de Valls i
IDESCAT (CFO), per a l’any 2012 web d’IDESCAT (cens habitatges 2001 i CFO)

El nucli de Valls, l’entitat urbana de major pes del municipi, es caracteritza per ser un nucli urbà
compacte, amb un teixit propi de ciutat més que no de vila. Aquestes característiques més
pròpies de la ciutat de Valls que dels nuclis dels seu entorn, són les que determinen la
caracterització dels habitatges que seguidament es presenta. En alguns casos es podrà
proporcionar informació actualitzada al 2011 però en uns altres no 27.

4.1.1. Habitatges segons tipus
A partir de les dades del cens, el primer que s’ha de posar de relleu és que a Valls, al 2011 el
80% dels edificis destinats a habitatge familiar són unifamiliars (un 1% menys que a l’any 2001) i
20

Tot i que en el gràfic s’inclou una estimació del nombre d’habitatges al 2012 feta a partir de l’addició de
CFO en el text es manté la referència del 2010, any pel qual es disposa informació sobre el nombre de llars,
les quals han estat assimilades a habitatge principal.
21
Segons el cens de població i habitatges
22
Segons cadastre
23
Segons llicències d’obres
24
Segons còmput realitzat pel mateix Ajuntament de Valls.
25
Segons l’addició dels certificats finals d’obra entre el 2001 i 2010 amb el nombre d’habitatges del cens.
26
El cens de població i habitatges afegeix més confusió al ball de dades. Segons aquesta, Valls al 2011
tindria en total 12.042 habitatges, xifra que cal admetre que concorda millor amb l’oferta per l’Ajuntament
però gens amb el que es pot obtenir segons els CFO. Cal dir que en el còmput a partir dels CFO no s’ha
tingut en compte els enderrocs que s’hagin produït en els 10 anys transcorreguts (s’estaria parlant de
substitució i no d’augment en alguns casos). Tot amb tot es dubta que s’hagin enderrocat vora 1.000
habitatges, amb el que la dada que s’obtindria dels CFO no estaria tampoc sobredimensionada.
27
La informació disponible del cens d’edificis del 2011 és parcial al moment de redactar aquesta memòria.
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que el 20% restant es distribueix en edificis de 2 i més habitatges (fins a 40 i més habitatges)
però destacant els de 5 a 9 habitatges amb un 5% i els de 10 a 19 immobles amb quasi el 5%,
seguit pels bifamiliars, amb un 4% (al 2001 els habitatges bifamiliars eren el segon grup amb el
6% del total dels edificis).
Si la lectura es fa per nombre de plantes, a Valls al 2011 dominaven els edificis de dues plantes,
amb el 47% dels edificis destinats a habitatge, seguit pels d’1 planta amb el 24% (al 2001 les
proporcions eren del 40% i 35% respectivament).
Tot i que hi ha una proporció directa entre el nombre de plantes i els habitatges d’un edifici
(vegeu gràfic i taula amb dades del cens del 2001 ja que no es disposen les del 2011), cal dir que
els habitatges unifamiliars poden tenir 3 i 4 plantes, tot i que això es produeix en pocs casos
(13% dels edificis unifamiliars).

Font. Cens de població i habitatges, 2001. Dades obtingudes de la pàgina web de l’IDESCAT i elaboració
pròpia
Nota: les xifres de la taula es corresponen amb edificis, no habitatges. Un exemple de lectura seria: hi ha
115 edificis de 2 habitatges i 2 plantes, o 14 edificis de 10 a 19 habitatges i 7 plantes.

Aquesta proporció entre habitatges unifamiliars i plurifamiliars al 2013 ha canviat encara més ja
que entre el 2001 i el 2013 s’han construïts 3.278 habitatges en edificis plurifamiliars, el 92%
dels habitatges acabats 28 en aquest darrer període. Tot i no tenir una dada exacta de quants
habitatges segons tipus hi havia al 2001 (l’estadística oficial l’ofereix bé sobre habitatges
principals, bé sobre edificis, etc.), es pot fer una aproximació força correcta a quina proporció
28

Pel mateix període, l’habitatge en edifici plurifamiliar iniciat representava el 62% dels habitatges iniciats.
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d’habitatge plurifamiliar (no d’edificis) pot haver-hi al 2013.

2001

%

Unifamiliars

3.397

Plurifamiliars
Total

2001-2013

Total
3.686

%

35%

289

28%

6.302

65%

3.278

9.580

72%

9.699

100%

3.567

13.266

100%

Font. Dades obtingudes de les pàgines web de l’INE (2001) i del Departament de Territori i Sostenibilitat i
elaboració pròpia

Malgrat una proporció directa entre el nombre de plantes i els habitatges d’un edifici (vegeu
gràfic i taula), cal dir que els habitatges unifamiliars poden tenir 3 i 4 plantes, tot i que això es
produeix en pocs casos (13% dels edificis unifamiliars). No obstant, els habitatges unifamiliars
representaven el 35% dels habitatges totals al 2001.
En els darrers 12 anys, el que més s’ha construït ha estat habitatges plurifamiliars amb el que al
2013 els habitatges en edifici plurifamiliar ja suposaven el 72% del total d’habitatges a Valls. Així
i tot, en relació amb els habitatges unifamiliars fets a posar de relleu: entre el 2001 i el 2013 el
92% de l’habitatge unifamiliar construït ha estat adossat; la segona és que dels pocs habitatges
que s’inicien des del 2010 són únicament habitatges unifamiliars, i dels pocs que s’acaben des de
2011 també són sobretot d’aquesta tipologia.
unifamiliars
aïllats

plurifamiliars
no
en bloc
consta

adossats

total

2001

0

15

350

0

365

2002

0

20

253

0

273

2003

1

21

220

0

242

2004

0

17

370

0

387

2005

6

54

486

0

546

2006

5

27

689

0

721

2007

1

35

385

0

421

2008

5

23

197

0

225

2009

2

21

198

0

221

2010

0

1

104

0

105

2011

1

3

0

0

4

2012

2

29

26

1

58

2013

0

2

0

0

2

Total

23

266

3.278

1

3.568

Font. Dades obtingudes de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

4.1.2. Antiguitat del parc d’habitatges
Valls és una ciutat antiga, documentada l’església parroquial de Sant Joan ja a l’any 1194 i amb
la concessió del privilegi de mercat setmanal l’any 1210. Amb això es vol indicar que la ciutat de
Valls posseeix un parc d’habitatges antic, que amb els anys s’ha anat renovant i substituint a
banda de les progressives expansions urbanes que s’han anat produint a mesura que creixia la
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seva població, però que conserva part d’aquest patrimoni: al 2011 el 14% dels seus habitatges
eren anteriors al 1900.
En l’evolució del parc d’habitatges de Valls es poden destacar, a més del patrimoni històric que
els resta, 3 períodes força clars:
1. Del 1900 al 1960, en que els vint primers anys del segle XX s’edificà una mica més dei la
quarta part del que s’havia construït fins el 190029 per a iniciar un període de caiguda,
més fort en la postguerra i que en el decenni 1951-60 mostra signes de recuperació.
2. Un segon període que va del 1961 al 1990 en que es reactiva amb força la construcció de
l’habitatge entre el 1961 i 1980, en que es construeix el 80% del total del període per a
tornar a caure el 1991 tot i mantenir-se per damunt les 1.100 unitats. En tres dècades
Valls edificà quasi la meitat (el 48%) dels habitatges totals del municipi al 2011.

Font. Cens d’edificis, 2011 (INE). Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia.

3. Un tercer període de forta recuperació de l’activitat constructiva que va del 1991 al
2011, en que s’ha construït gairebé el 27%, una mica més de la quarta part, del parc
actual. Cal dir però que, en la dècada de 1991 al 2001 entre els anys 1993 i 1995,
ambdós inclosos, hi hagué una caiguda dràstica del nombre d’habitatges construïts; així
mateix, des del 2007 el nombre d’habitatges construïts ha experimentat una altra
important caiguda, tot i una molt lleu recuperació al 2009.
A partir del 2008 s’inicia un quart període en que es produeix una dràstica caiguda dels
habitatges iniciats (75 entre el 2008 i el 2012), tot i que els acabats encara mantenen una certa
dinàmica (605 per al mateix període, però caient per sota la cinquantena a partir del 2011).

4.1.3. Dinàmiques constructives
Tres són les fonts d’informació per a tenir una idea més aproximada de l’actual parc
d’habitatges de Valls, i totes tres acaben donant resultats prou diferents.
29

Per a ser més precisos, del que a l’any 2011 restava del parc construït d’aquelles èpoques.
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La primera, el cadastre, presenta l’inconvenient que en els edificis en que no s’hagi fet divisió
horitzontal la identificació i les dades corresponen a l’edifici, no als habitatges que hi pugui
haver, amb el que el nombre d’habitatges totals sol ser menor al real. Indiscutiblement, com
major sigui el predomini de la propietat horitzontal, menor serà la diferència; però el que és
segur és que a les ciutats es on hi ha majors diferències.
Una segona font d’informació la constitueix les llicències d’obra major concedides tant per a la
construcció de nou habitatge com per ampliacions, particions, etc. d’edificacions existents que
acaben produint nous habitatges.
La darrera font d’informació la proporciona els certificats finals d’obra emesos pel col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, l’explotació estadística dels quals l’efectuen la
Secretaria d’habitatge i l’IDESCAT.
Segons aquesta font, entre el 2001 i el 2013 s’han comptabilitzat prop de 3.600 certificats finals
d’obra a Valls, el que representa el 58% de tota l’activitat comarcal i una construcció mitjana
anual de prop de 300 habitatges. L’increment en l’acabament d’habitatges ha estat notable els
anys 2005 i 2006 ja que en cada un d’ells s’ha acabat el doble d’habitatges que l’any 2000, però
a partir del 2007 s’inicia la seva disminució fins al punt que al 2008 i 2009 estan molt per sota
del nombre d’habitatges acabats el 2000, i a partir del 2010 quasi no es produeix habitatge
destacant dos anys en que no s’assoleixen les 5 unitats (4 al 2011 i 2 al 2013). Aquesta evolució
és paral·lela a la comarca: augment i disminució en els mateixos anys.

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Si es calcula el pes de Valls en relació la comarca, s’observa que al principi del període Valls
tenia un pes de més del 80% però que aquest va disminuint; altrament, no és tant que a Valls es
produeixi una disminució de l’activitat constructiva com que altres municipis de la comarca s’hi
afegeixen. El punt més baix es dóna al 2008, en que el pes de Valls en relació l’Alt Camp cau fins
el 37%. A partir d’aquella any en torna a guanyar però sense ser constant en el temps (a voltes
supera el 70% a voltes cau fins el 6%, el pitjor any per al municipi i la comarca).
Si al parc censat el 2001 s’hi sumessin els habitatges construïts al llarg d’aquest període es
podria concloure que l’any 2010 30 a Valls hi podria haver un parc construït que rondaria els
13.207 habitatges, dada que no concorda amb la informació de cadastre, que indica que el
nombre d’habitatges per aquell any era de 10.950 habitatges o de llicències d’obres, que situaria
el nombre d’unitats en 11.239.

30

Al 2013 les unitats serien de 13.271, diferència mínima en relació l’any anterior; amb tot en el text es
manté l’any 2010 ja que no es té dades actualitzades de cadastre ni de llicències d’obres.
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En relació a les llicències d’obres, hi ha coincidència respecte la informació que aporten els
projectes visats al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i els CFO emesos per aquest en
quant les dinàmiques constructives, si més no pel que fa als iniciats:
1. El nombre d’habitatges previstos i el nombre d’habitatges iniciats són molt superiors als
finalment acabats: 2.509 31 segons projectes visats o 2.034 previstos segons llicències
d’obres contra els 1.539 finalment acabats o els 3.506 amb CFO.
2. A partir del 2008 cau dràsticament el nombre d’habitatges iniciats: de 317 al 2007 es
passaria a 36 al 2008 (projectes visats) o de 331 el 2007 es passaria a 91 (llicències
d’obres).
En el que no hi ha coincidència és en el nombre d’habitatges construïts: la diferència de 1.967
(quasi dos milers d’unitats de diferència) és massa gran.
Les llicències d’obres aporten una informació addicional sobre l’evolució de la construcció força
interessants:
1. Del 2001 al 2004, ambdós inclosos, es van construir tots els habitatges previstos:
2. Al 2005, any en que el nombre d’habitatges previstos ja va ser menor, no s’acomplí per
primer cop la previsió fent-se el 76% de l’habitatge previst;
3. A partir d’aquell any, tot i augmentar en els 2 següents el nombre d’habitatges previstos,
disminueix el nombre d’acabats: 42% el 2006, 35% el 2007, 26% el 2008 i 27% el 2009.
Una altra dada rellevant és que a mesura que anava passant els anys, el nombre d’habitatges
ocupats després de finalitzar la construcció també anava caient:
1. Entre el 76% i el 86% en els 3 primers anys, del 67% el 2004 i del 43% el 2005;
2. El 13% el 2006 i el 2% el 2007.
3. Completament desocupats el 2008 i el 2009.
Els gràfics següents mostren de manera clara l’evolució de la construcció i l’ocupació dels
habitatges a Valls en els darrers gairebé 10 anys

31

Segons la font que s’empri, amb els CFO hi ha també discrepàncies: al 2005 segons el web de l’IDESCAT
s’iniciaren 604 habitatges, amb el que el total per aquest període seria de 2.695 habitatges; si la font és la
Secretaria d’habitatge (web del DTES), el nombre d’habitatges iniciats van ser de 418, amb un total per al
període de 2.509. En aquest treball s’ha optat per agafar les dades del DTES donat que s’han utilitzat per
l’anàlisi segons tipologia. Amb els habitatges acabats en aquell any hi ha també discrepàncies però són molt
menors, de 2 unitats.

MEMÒRIA SOCIAL POUM VALLS. DOCUMENT PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL MARÇ 2019

34

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001

2002
Previstos

2003

2004

2005

No acabats

2006
Ocupats

2007

2008

2009

Desocupats

Font. Llicències d’obres Ajuntament de Valls i elaboració Cecília Salvany
495

1.539

2.034

Previstos

Acabats

No acabats

Font. Llicències d’obres Ajuntament de Valls i elaboració pròpia

Font. Llicències d’obres Ajuntament de Valls i elaboració pròpia

La concessió de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació, en els darrers 12 anys acaben
d’il·lustrar la panoràmica.
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

-

Quasi sempre han estat més nombroses les unitats d’habitatges acabats que no pas els
ocupats, doblant-se o gairebé en uns quants anys;

-

Els anys 2003 i 2011 en són excepció si bé el 2011 expressa la notable caiguda de la
construcció.

-

El nombre de cèdules concedides, que en cap any han estat excessivament nombroses
(només al 2006 se supera les 300), també experiment una caiguda però no tant dràstica
com la dinàmica constructiva i en els dos darrers anys s’acosten al centenar.

-

Aproximadament una mica més d’un terç dels habitatges finalitzats en aquesta darrera
dècada restaria buit.

4.1.4. Superfície útil dels habitatges
Les dades de superfície útil dels habitatges d’ús principal disponibles són les corresponents als
censos del 1991, 2001 i 2011. Per una altra banda es disposa d’una sèrie per al període 2001 a
2013 dels habitatges acabats segons superfície construïda, que proporciona el Departament de
Territori i Sostenibilitat i que s’elabora a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors. Els
censos mostren que l’evolució de les superfícies dels habitatges entre els dos anys mostra
diferències interessants:

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia
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-

A la disminució del nombre i pes dels habitatges de menors dimensions (fins 75 m² útils)
al 2001, al cens del 2011 tornen a guanyar volum i pes. No obstant, això no es produeix
tant per la seva construcció (entre el 2001 i el 2011 van suposar només quasi el 6% dels
habitatges totals acabats), sinó i molt probablement pel seu canvi d’ús (de secundari i/ o
vacant a principal, o de comercial a residencial).

-

Es produeix un important augment del nombre d’habitatges en el tram de superfície de
106 a 120 m². En aquest cas si que és degut a que en aquest període el 57% de
l’habitatge acabat tenia un superfície compresa entre em 101 i 125 m².

-

Són els habitatges d’entre 121 i 150 m² i els de més de 150 m² els que tenen un augment
relatius més important (més els primers que els segons. En volum, passen de les 856
unitats del 1991 a les 1.729 unitats el 2011.

Més detalladament la següent taula mostra els habitatges acabats segons trams de superfície
construïda entre el 2001 i el 2013, però la comparativa amb les dades del cens no és senzilla a
causa que els trams de superfície que emprades són diferents, e les dades del cens estan
únicament referides a l’habitatge principal, mentre que les que provenen de la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana estan referides a la totalitat d’habitatges acabats i finalment, els
primers es refereixen a superfície útil mentre que els segons a construïda.
Menys
de 50
m2

de 51
a 75 m2

2001

1

64

71

152

53

24

0

365

2002

0

1

29

176

18

49

0

273

2003

0

0

89

82

20

51

0

242

2004

0

48

18

211

70

40

0

387

2005

0

21

58

261

186

20

0

546

2006

0

0

63

634

1

23

0

721

2007

0

31

19

364

3

4

0

421

2008

0

15

129

65

6

10

0

225

2009

0

0

30

88

83

20

0

221

2010

0

24

80

0

0

1

0

105

2011

1

0

0

0

1

2

0

4

2012

0

0

0

0

27

22

0

49

2013

0

0

0

1

1

0

0

2
3.559

Total

de 76
a 100
m2

de 101
a 125
m2

de 126
a 150
m2

més de
150 m2

sense
dades

Total

2

204

586

2.033

468

266

0

0,1%

5,7%

16,5%

57,1%

13,1%

7,5%

0,0%

Font. Dades obtingudes de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

Segons aquestes dades, si que s’ha construït habitatge fins a 90 m², en que tot i ser el segon en
quant a volum, en termes relatius, aquest ha estat el menys dinàmic, amb un increment del 32%.
El gruix de l’habitatge construït ha estat en el tram dels 101 a 125 m²c (fent una estimació de la
superfície útil, aquesta estaria entre els 88 i 110 m²), amb el 57% de l’habitatge construït i un
increment relatiu del 74%. S’ha construït també habitatge de majors dimensions, que en conjunt
van suposar quasi el 21% dels nous habitatges, amb el que no resulta erroni afirmar que la
grandària mitjana dels habitatges haurà augmentat.
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4.1.5. Estat de conservació
Les úniques dades disponibles sobre conservació del parc provenen del Cens de població i
habitatges del 2011 i, en relació al Barri Antic, de l’anàlisi urbanística que es va fer al 2005 per
al document del PMU (aprovat el 2006) així com una inspecció visual realitzada al 2010 en aquest
mateix àmbit. Així doncs, en conjunt són antigues i és prou possible que hagin hagut canvis (des
de rehabilitacions fins a enderrocaments), la qüestió és que són la única font d’informació que es
té. Segons el Cens, al 2011, el 74% del parc de l’habitatge havia estat construït a partir del 1961
i el 90% d’aquell parc estava en bon estat de conservació, un 8% tenia alguna deficiència, l’1%
estava en mal estat de conservació i el 0’8% en estat ruïnós.
90,2%

8,0%
Ruïnós

Dolent

1,0%
Deficient

0,8%
Bo

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

Si féssim la comparativa amb Catalunya, en els mateixos termes que en els projectes
d’intervenció integral, l’1,8% del parc d’habitatges de Valls està en mal estat de conservació
mentre que per al conjunt de Catalunya, ho era el 1’4% en el mateix any 32.
Altra qüestió és la identificació de zones concretes necessitades de rehabilitació, com pot ser el
Barri Antic, al qual se’l concedí l’ajut del programa de barris amb el Projecte d’Intervenció
Integral presentat en la 3a convocatòria del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció
especial, l’any 2006.
En el projecte es van utilitzar les dades del PMU del Centre històric (2005) i indicaven que en
aquell any, i de 1.299 edificis 352 estaven en mal o molt mal estat de conservació; això és el
27%; d’aquests el 33% dels habitatges estaven desocupats, situació que podia accelerar els
problemes de degradació de l’edificació. Així mateix, el 23% de la població del casc antic
residien en habitatges en mal estat de conservació.
Al llarg del 2010 es va fer una inspecció visual de les façanes de 792 edificis en l’àmbit
corresponent a l’entorn del nucli històric, anomenat Ravals Antics, i el nombre d’edificis
destinats principalment a habitatges que estaven en mal estat de conservació (de lleu a greu)
era de 275 (34’7% del total), dels quals 83 estaven abandonats/desocupats (el 10% del total). La
distribució segons el grau d’estat de conservació era:

32

Al 2001, els percentatges eren del 2 i 2’6% respectivament. En tots dos àmbits territorials hi ha hagut una
millora de l’estat del parc, tot i que és més destacada la de l’àmbit català, en bona mesura degut a que el
nombre d’habitatges en estat ruïnós s’ha reduït substancialment, proporcionalment molt més en l’àmbit català
(-169%) que en el vallenc (-12%). L’habitatge en mal estat, en l’àmbit català també ha experimentat una
disminució d’unitats (en -58%) mentre que a Valls ha experimentat un petit augment (+29%).
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Nre.
Edificis

% Total

Abandonats

18

2,3%

16

89%

Moderat

113

14,3%

50

44%

Lleu

144

18,2%

17

12%

Bé

517

65,3%

0

0%

Total

792

100,0%

83

10%

Greu

% abandonats

Font. Ajuntament de Valls. Elaboració Cecília Salvany

Els edificis amb afectacions greus eren relativament poc nombrosos i majoritàriament
abandonats tot i que el fet que en un d’ells encara hi hagués algú residint-hi era un problema
greu, podent-se categoritzar com d’infrahabitatge. El segon edifici ocupat tenia les obres
aturades.
Ara bé, el fet que entre el 2001 i el 2013 s’hagi construït una mica més d’una quarta part de
l’actual parc d’habitatge, pot suposar un augment de la valoració global del bon estat tot i que
en paral·lel, en aquests més de 10 anys transcorreguts es pot haver produït un empitjorament
del vell parc, a no ser que la gran mobilització del mercat immobiliari dels darrers anys hagi
actuat com un incentiu a les millores i/o renovacions del parc, bàsicament en cuines i cambres
de bany però també en la dotació de bombes de calor i refrigeració i en les fusteries, sobretot
exteriors.

Estudis disponibles de l'estat de conservació dels edificis
Com ha estat anteriorment indicat, es té poca informació actualitzada sobre quin és l’estat de
conservació d’habitatge. Aquí es reprodueix l’existent, malgrat que pugui haver quedat
desfasada ja que com a mínim dóna una imatge relativament propera en el temps sobre quin era
l’estat.
A l'abril de 2010 la Regidoria d'obres i activitats realitza un estudi de l'estat dels edificis situats
al voltant de les Muralles i del Nucli central històric de Valls construïts a partir del 1845. L'estudi
excloïa l'àmbit inclòs en el PMU del Barri Antic (BA), doncs aquest àmbit ja ha estat estudiat en
la tramitació del planejament derivat del PERI i PMU i actualment és competència de la
Regidoria del Barri Antic.
Estat dels edificis al Barri antic
Com ha estat anteriorment indicat, les úniques dades disponibles sobre conservació del parc
provenen del Cens de població i habitatges del 2011 i, en relació al Barri Antic, de l’anàlisi
urbanística que es va fer al 2006 per al document del PMU així com una inspecció visual
realitzada al 2010 en aquest mateix àmbit.
D'acord amb la informació i anàlisi urbanística del PMU del Nucli antic de Valls redactat el 2006 i
inclosa en la documentació aprovada inicialment del PMU BA, s'arribaven a les següents
conclusions:
-

Els resultats obtinguts posen de manifest un parc residencial amb un percentatge alt de
degradació, amb un 27% de les finques en mal o molt mal estat. Els edificis considerats
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en molt mal estat només representen el 0,5% del total. Les àrees més deteriorades
queden concentrades en les parts més antigues del nucli antic (Vilaclosa i Mur Vell –
carrer Espardenyers) i les àrees amb parcel·lacions petites, i sobretot les situades a
l’àrea de l’Espina de Peix.
-

El 53% dels edificis en mal estat estan ocupats, els edificis en molt mal estat estan
totalment desocupats.

-

El 22% de les llars es troben en edificis en mal o molt mal estat i el percentatge
d’habitants que resideix en edificis en aquesta situació és d'un 23% .

-

El 53% de les persones que viuen en habitatges en mal estat són immigrants o majors de
65 anys. Respecte el total de població immigrant empadronada al nucli, un 32% viuen en
habitatges en mal estat.

-

Al Nucli antic, el 18% de la gent gran (127 persones) viuen en habitatges en mal estat. Hi
ha una correlació positiva entre envelliment i mal estat de conservació: de les 284 llars
que es troben (en total) en mal estat, en 86 (en el 30%) hi viu alguna persona de més de
65 anys.

-

El 37% de la gent gran resident en habitatges en mal estat, viu sola o en parella, sent els
dos membres majors de 65 anys.

Actuació municipal respecte l’estat de conservació del parc d’edificis
Per aquest apartat tampoc es disposen de dades actualitzades, les darreres són de l’any 2010.
Passats 4 anys és força possible que aquestes hagin canviat. Tot amb tot es considera oportú
proporcionar-les perquè aporta una imatge de l’actuació municipal en aquest camp.
D'acord amb les dades disponibles al Departament d'Obres i Activitats des de l'any 1992 fins al 2
de novembre de 2010 es van realitzar 790 requeriments per la conservació i manteniment de
l'estat dels edificis, construccions, instal·lacions, solars, la via pública i protecció de la legalitat
urbanística.
Una tercera part dels requeriments efectuats van anar adreçats a mantenir i conservar l'estat
dels edificis, construccions, instal·lacions i solars. El 16,33% del total es van efectuar degut a un
risc molt greu per la seguretat de les persones, com per exemple, deguts a despreniments, perill
de despreniments d'elements de façana, seguretat estructural.. El 14,43% forne motivats per un
risc greu per la seguretat de les persones i el 2,53% van ser deguts a un risc lleu per la seguretat
de les persones, per exemple, neteja i tancament de solars.
D'acord amb les dades disponibles des de l'any 1989 es van declarar 51 expedients de ruïna, 36
dels quals situats en l'àmbit del nucli antic de Valls i 15 fora el nucli antic.
L'any 2007 es va crear l'Oficina del Barri Antic, que va continuar els 6 expedients de ruïna en
tràmit al nucli antic i des llavors fins el setembre de 2010 va tramitar 115 ordres d'execució, 23
expedients de ruïna (inclosos els 6 esmentats) i va realitzar 29 execucions subsidiàries.
Ordres
d'execució

Arxivades

Actives

2007

17

16

1

2008

20

15

5

2009

40

24

16
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2010-09

38

7

29

Total

115

62

51

Exp. de
ruïna

Arxivades

Resoltes *

Actives

2007

8

4

3

1

2008

6

3

2

1

2009

7

4

1

2

2010-09

2

-

-

2

Total

23

11

5

6

* S'ha eliminat el perill però no s'ha rehabilitat o enderrocat l'edifici

Dades disponibles fins el setembre de 2010 proporcionades per l'Oficina del Barri Antic.

Actuacions
subsidiàries
2007

3

2008

6

2009

12

2010-09

8

Llicències concedides per a la rehabilitació d'obres amb projecte (majors) al Barri Antic:

Entrant més al detall de la informació que es disposava fins al 2010 (s’insisteix, és una
informació desfasada, en el moment de redactar el PLH no se’n disposava de més actualitzada,
però alhora es considera útil per conèixer la situació), es té que des del 2008 fins a l'octubre de
2010 a la zona del Barri Antic s'havien concedit 114 llicències de rehabilitació, que
representaven el 74,51% del total de llicències atorgades. El 45,61% es van destinar a arranjar la
pell de l'edifici, façanes-cobertes, el 39,47% a la rehabilitació interior d'habitatges i el 14,91% a
obres de reforma de locals i instal·lació d'activitats i s'han enderrocat 7 edificis.
CONCEPTE
REFORMA LOCALS – ACTIVITATS
REHABILITACIÓ HABITATGES (INTERIORS)*
REHABILITACIÓ PELL EDIFICI*
CANVI ÚS: ALTRES – HABITATGE
INSTAL·LACIÓ ASCENSORS
LEGALITZACIÓ HABITATGES
EDIFICIS ENDERROCATS
TOTALS REHABILITACIÓ
NÚM. LLICÈNCIES CONCEDIDES
% LLICÈNCIES REHABILITACIÓ RESPECTE LES TOTALS

2008
1
17
17
0
0
0
3
35
40
87,5

2009
8
12
20
0
0
0
4
40
72
55,56

2010
8
16
15
0
0
0
0
39
41
95,12

TOTALS
17
45
52
0
0
0
7
114
153
74,51

%
14,91
39,47
45,61
0
0
0
6,14

* No estan comptabilitzats els expedients d'ordre d'execució

Llicències concedides per a la rehabilitació d'obres amb projecte (majors) arreu de Valls excepte
l'àmbit del Barri Antic:
En aquest mateix període, i excloent-hi el Barri Antic, es van concedir 54 llicències de rehabilitació, que representaven el
38,85% del total de llicències atorgades. El 29,63% es van destinar a la millora de les
instal·lacions comunes i d'ascensors, el 27,78% a obres de reforma de locals i instal·lació
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d'activitats, el 16,67% a la rehabilitació interior d'habitatges, un 7,41% a arranjar la pell de
l'edifici, façanes-cobertes i també un 7,41% a la rehabilitació d'edificacions en sòl no
urbanitzable. El 5,56% es va destinar a canvis d'ús d'altres a habitatge i a la legalització
d'habitatges i es van enderrocar 7 edificis, 11 habitatges i 3 naus industrials.

CONCEPTE
2008
2009
2010
REFORMA LOCALS – ACTIVITATS
4
9
2
REHABILITACIÓ HABITATGES (INTERIORS)*
0
6
3
REHABILITACIÓ PELL EDIFICI*
1
3
0
CANVI ÚS: ALTRES – HABITATGE
1
1
1
LEGALITZACIÓ-REHABILITACIÓ HABITATGES EN SNU
2
2
0
INSTAL·LACIÓ COMUNS (ASCENSORS I ALTRES)
1
10
5
LEGALITZACIÓ HABITATGES
3
0
TOTALS REHABILITACIÓ
9
34
11
NÚM. LLICÈNCIES CONCEDIDES
26
81
32
% LLICÈNCIES REHABILITACIÓ
RESPECTE
LES TOTALS per a la rehabilitació d'obres amb34,62
41,98(majors):
34,38
Conclusió
llicències
concedides
projecte

TOTAL
15
9
4
3
4
16
3
54
139
38,85

%
27,78
16,67
7,41
5,56
7,41
29,63
5,56

En resum: des del 2008 fins a l'octubre de 2010 a Valls es van concedir 168 llicències de
rehabilitació, que representaven el 57,53% del total de llicències atorgades. El 33,33 es van
destinar a arranjar la pell de l'edifici, façanes-cobertes, el 32,14% a la rehabilitació interior
d'habitatges, el 19,05% a obres de reforma de locals i instal·lació d'activitats, el 9,52% a la
millora de les instal·lacions comuns i d'ascensors, el 2,38% a la rehabilitació d'habitatges en sòl
no urbanitzable, i l'1,79% a canvis d'ús i a la legalització d'habitatges.
Inversió en la rehabilitació d'obres amb projecte (majors) fora del Barri Antic:
L'import total que s'ha destinat a la rehabilitació en les llicències concedides des del 2008 fins
l'actualitat fora l'àmbit del Barri Antic ha estat de 5.114.987,06 €. El 52,81% del diners invertits
en la rehabilitació s'han destinat a la reforma de locals i instal·lació d'activitats, 14,78% s'ha
destinat a la rehabilitació interior d'habitatges, el 10,99% s'ha destinat a la millora de les
instal·lacions comuns i d'ascensors i el 10,09% a arranjar la pell de l'edifici, façanes-cobertes.
CONCEPTE
REFORMA LOCALS – ACTIVITATS
REHABILITACIÓ HABITATGES (INTERIORS)*
REHABILITACIÓ PELL EDIFICI*
CANVI ÚS: ALTRES – HABITATGE
LEGALITZACIÓ-REHABILITACIÓ HABITATGES EN SNU
INSTAL·LACIÓ COMUNS (ASCENSORS I ALTRES)
LEGALITZACIÓ HABITATGES
TOTALS REHABILITACIÓ

€
2.701.068,53
756.068,00
516.124,55
347.331,95
128.363,03
562.373,32
103.657,69
5.114.987,06

%
52,81
14,78
10,09
6,79
2,51
10,99
2,03
100,00

Dades respecte a les subvencions a la rehabilitació al Barri Antic (Llei de barris)
Fins l'any 2013 s'ha executat un 72% del pressupost total de la partida de la Llei de Barris per
aquest concepte, que correspon a uns 143.660,03 euros. En aquest sentit cal destacar que per
aquest any 2014 s'ha previst una nova convocatòria que amplia els conceptes subvencionables.
Per tant, es poden beneficiar d'aquestes subvencions totes les persones físiques i jurídiques de
finques situades al Barri Antic de Valls que hagin realitzat les actuacions següents:
a) obres de rehabilitació de façanes i dels elements que la composen: el sanejament i
pintat de façana i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i
ornamentals, els tancaments i la serralleria;
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b) les obres de rehabilitació de cobertes i dels elements que la composen: el sanejament
i impermeabilització i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i
ornamentals;
c) les obres de substitució o reparació de baixants i canals de recollida d'aigua;
d) les obres de millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques;
e) l'adequació de les instal·lacions comunes de l'edifici, adaptant-les a la normativa
vigent: l'ordenació i recol·locació d'aparells de climatització, la recol·locació de bústies,
porters automàtics, la il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats
per la normativa sectorial i el planejament vigent un Bé Cultural d'Interès Local o
Nacional.
4.1.6. Infrahabitatge
A Valls no s’ha detectat una situació d’infrahabitatge greu. Això no obstant, el Centre històric és
l’àmbit on es concentra el major percentatge d’edificis que presenten deficiències de
conservació atesa tant la seva antiguitat com la tendència que durant anys ha caracteritzat la
nostra societat de marxar dels centres històrics i invertir molt poc en el seu manteniment.
La poca informació disponible sobre Infrahabitatge és, com ha estat anteriorment indicat ja una
mica antiga ja que només abasta fins l’any 2010, amb el que es podrien haver produït canvis en
qualsevol sentit (millora en alguns casos, empitjorament en d’altres). Tot amb tot s’ofereix atès
que situa mínimament sobre quina podria ser la situació. Els edificis en greu estat de conservació
en que hi havia algú residint-hi al 2010 es podrien considerar d’infrahabitatge i, atenent les
dades del PMU del Centre històric anteriorment citat (del 2005), els 279 habitatges on hi residien
aleshores 777 persones podrien ser també categoritzats com a tal.

4.2. CARACTERÍSTIQUES DE TINENÇA I ÚS I DETECCIÓ DE SITUACIONS D’UTILITZACIÓ ANÒMALA
El mercat de l’habitatge, en la darrera dècada el mercat de l’habitatge ha estat basat en la
tinença en propietat amb una presència escassa i poc significativa de l’oferta de lloguer i altres
formes de tinença. Amb tot, les circumstàncies econòmiques però afavoreixen ara un augment
de l’oferta de lloguer, destacant la modalitat de lloguer amb opció de compra, d’èxit variable.
La manca d’expectatives de venda sobre promocions acabades o de propietaris amb dificultats
per a fer front a les despeses propicien una major oferta, encara que limitada, de l’habitatge de
lloguer.

4.2.1. Habitatges segons usos
A Valls, l’habitatge principal ha tingut molt de pes, però inclús en aquesta ciutat altres usos al
principal (bàsicament segona residència i buit) han tingut i tenen encara la seva representació.
L’habitatge principal entre el 1981 i el 2001 presenta un augment de quasi el 3% assolint gairebé
el 75% del parc total, però entre el 1991 i el 2001 experimenta un retrocés de 2 punts, retrocés
que segons les dades del 2010 es veuria reforçat. No obstant això, segons el cens del 2011
l’habitatge principal a Valls hauria assolit el 79%.

MEMÒRIA SOCIAL POUM VALLS. DOCUMENT PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL MARÇ 2019

43

Font. Dades de la pàgina web de l’IDESCAT anys 1981 a 2001, Ajuntament de Valls any 2010 i elaboració
pròpia

Si es treballa amb els volums, en comparar les dades dels habitatges principals al 2010 (padró) i
2011 (cens), aquestes són força coherents entre elles: 9.511 habitatges principals segons el
padró i 9.523 habitatges principals segons el cens33. El ball de xifres ve quan es comparen els
volums dels altres usos al principal: 3.696 segons l’addició del cens del 2001 amb els CFO, o
2.519 segons el cens. Quina d’aquesta informació és la vàlida, la que indica que a Valls
l’habitatge principal no ha augmentat (el saldo resultant de les llars creades amb les destruïdes,
sigui per defunció o per emigració) no és una lectura massa bona per al municipi; ara, la
informació dels CFO sembla força fiable, amb el que el dubte que resta és si el cens del 2001 era
correcte.
Cal destacar la diferent evolució d’aquestes dues categories en els diferents anys de tall:
Principal

Altres
usos

1981-91

732

-51

1991-01

863

558

2001-11

2.479

-136

Font. Dades de la pàgina web de l’IDESCAT anys 1981 a 2001, Ajuntament de Valls principals any 2010, i
elaboració pròpia

En tots tres períodes, l’habitatge destinat a residència principal és el que més creix; ara bé, així
com en els períodes 1981-91 i 2001-11 es produeix una disminució dels altres usos (més notable
en la darrera dècada), en el decenni 1991-2001 l’habitatge declarat com a no principal augmenta
en més de 500 unitats.

4.2.2. Règim de tinença de l’habitatge
A Valls, al 2001 la propietat de l’habitatge principal 34 ha tingut i té molt de pes. Tanmateix
s’observa una evolució entre el 1991 i el 2001 i entre el 2001 i el 2011 que crida l’atenció.

33

Fer atenció sobre que d’acceptar aquesta coherència entre ambdues xifres s’estaria dient que en un any
només s’haurien creat 12 noves llars a Valls, fet bastant qüestionable.
34
La informació sobre règim de tinença només està disponible per als habitatges amb ús de residència
principal.
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100%
80%

84%
73%

79%

60%
40%

24%

20%

14%

18%
3% 2% 3%

0%
Propietat

Lloguer
1991

2001

Altres
2011

Font. Dades de la pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Entre el 1991 i el 2001 es produeix una important reducció de l’habitatge en lloguer, en quasi 10
punts, mentre que la propietat es consolida, en quasi 11 punts, això si amb un augment molt
important del percentatge d’habitatges amb pagaments pendents (del 13% de 1991 al 35% al
2001).
Entre el 2001 i el 2011 es produeix una pèrdua de pes del nombre d’habitatges en propietat,
situant-se em un 78’5%, tot i que en volum l’augment ha estat considerable; el percentatge
d’habitatge principal amb pagaments pendents es manté en una proporció similar però acostantse ja al 36% de l’habitatge en propietat. La disminució del seu pes en 5 punts la guanya
bàsicament l’habitatge en lloguer (+4%) tot i tornar a augmentar les altres formes de tinença de
l’habitatge (+1%).
La pèrdua de pes de l’habitatge en propietat segurament s’ha començat a produir a partir de
l’inici de la crisi, més o menys el 2008, en que, no només cau el nombre d’habitatges iniciats i
acabats sinó també les transaccions per compra venda i es produeix un augment dels contractes
de lloguer35. Els valors absoluts indiquen però l’important pes de la propietat 36.
Propietat

Lloguer

Altres

Total

1991

4.503

1.493

185

6.181

2001

5.908

976

160

7.044

2011

7.372

1.721

297

9.390

Font. Dades de la pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Així, les circumstàncies econòmiques afavoreixen ara un augment de l’oferta de lloguer, ja que
la manca d’expectatives de venda sobre promocions acabades o de propietaris amb dificultats
per a fer front a les despeses propicien una major oferta de l’habitatge de lloguer, destacant la
modalitat de lloguer amb opció de compra d’èxit variable.
Igualment, la manca o dificultat a l’accés de crèdit hipotecari i l’augment de l’atur o de la
reducció dels salaris, estan propiciant un augment de la demanda d’habitatge en lloguer, cosa la
qual es podria traduir en una menor reducció del preu de lloguer.

35

Entre el 2007 i el 2012 el nombre de fiances dipositades a l’INCASÒL quasi es dupliquen (1’9).
Segons indica l’IDESCAT: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat
convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb
la suma de la seva desagregació. D’aquí doncs, que mentre que l’habitatge principal total de Valls al 2011
és de 9.523, en la taula només es totalitzen 9.390.
36
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4.2.3. Habitatges buits
Sobre els habitatges buits, no hi ha massa informació disponible i no sol ser excessivament
fiable, ni tant sols l’oficial 37. Aquí es dóna una ullada a tres fonts d’informació: els censos,
l’explotació dels consums domèstics i una explotació feta pels serveis tècnics municipals a partir
del padró del 2010.

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

Les dades dels censos indiquen que la proporció d’habitatge buit es mou, entre el 19’3% i el
12’7% (curiosament a anys alterns: 1981 i 2001: 19’3% i 18’3% respectivament; 1991 i 2011: 12’8 i
12’7% respectivament). Les dades corresponents als censos de 1991 i 2011 donen uns
percentatges relativament creïbles. Per volums, s’estaria parlant a l’entorn de 1.500 habitatges
buits. Amb tot, a Valls, la presència de la segona residència, de molt menor pes, no es pot
descartar atesa la seva funció de capitalitat, fet que podria reduir el volum d’habitatge buit. De
la comparativa feta entre cèdules d’habitabilitat de primera ocupació i habitatges acabats en el
període 2001 a 2012 feta en l’apartat de dinàmiques constructives (1.2.1 de la memòria), es
podria deduir que aproximadament una mica més d’1 terç de l’habitatge acabat estaria buit
(unes 1-350 unitats), dada que coincideix prou bé amb la fornida pel cens tot i que lleugerament
inferior (unes 1.500 unitats segons el cens).
En tot cas, confirmaria la possibilitat d’un nombre elevat d’habitatge buit el fet que al 2006,
quan es va fer el Projecte d’Intervenció Integral del barri antic, es detectessin 625 habitatges
buits en aquell àmbit. Així mateix, en la inspecció visual realitzada al llarg del 2010 (vegeu
epígraf Estudis disponibles de l’estat de conservació dels edificis), situa el nombre d’edificis
abandonats amb afectacions en la seva conservació en 83 unitats, representant el 30% dels
edificis amb problemes de conservació.
Els consums domèstics al municipi de Valls, situaven al 2009 38 el percentatge d’habitatge buit al
municipi entorn de l’11%, aproximadament uns 1.400 habitatges, dada que s’avé amb el cens del
2011 i a la diferència que hi ha entre els habitatges acabats i les cèdules d’habitabilitat
concedides en els darrers 12 anys. No obstant, també s’ha d’anar amb molta cura amb aquesta
dada ja que treballa sobre els rebuts de consum domèstic amb consums inferiors o iguals als 5
m3, però no se sap el nombre d’habitatges que no s’han donat d’alta per al consum d’aigua, amb
37

En força municipis s’ha detectat que la proporció entre habitatge buit i habitatge de segona residència
que proporcionen els censos és incorrecta; la discrepància s’atribueix al fet que els enquestadors censals
tendeixen a atribuir com a buits habitatges que només s’empren els caps de setmana o festius. El cens del
2011 no sembla que hagi millorat en aquest sentit.
38 Els consums domèstics es van tractar en l’elaboració del document d’anàlisi i diagnosi del PLH, a l’any
2010. Les dades de consum es corresponen a l’anualitat anterior.
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el que la quantitat final d’habitatge buit podria ser superior al detectat.
A grans trets, les diferents fonts coincideixen en volums, tot i que al no disposar d’una dada
relativament creïble sobre el nombre total d’habitatges al municipi, resulta difícil avaluar si és
una problemàtica greu, més enllà de constatar que té un volum relativament elevat. Tot amb
tot, el que si es pot concloure és fet a part del Centre històric, sobre el qual s’està actuant des
de fa anys, no hi ha més bosses amb un nombre significatiu d’habitatge buit.
D’altra banda, degut a la crisi del sector immobiliari, estan apareixent petits focus d’habitatge
desocupat de nova construcció que es corresponen amb promocions que no es poden vendre.

4.3. LA DEMANDA I L’OFERTA D’HABITATGE
4.3.1. La demanda d’habitatge
La demanda d’habitatge ha estat més de 18 mesos aturada però a principis de 2010 s’han
començat a trobar indicis d’una certa reactivació si més no en l’habitatge de lloguer i de lloguer
amb opció de compra. Tot amb tot resulta difícil poder dir que s’hagi efectivament reactivat
donat que es troben que hi ha cicles curts tant de demanda com de frenada d’aquesta;
altrament dit, la demanda d’habitatge es va reactivar cap a l’estiu del 2009, a l’entorn de les
festes de Nadal es va tornar a aturar i a principis de febrer de 2010 es va tornar a engegar i més
o menys s’ha mantingut fins a juliol de 2010.
La demanda d’habitatge de lloguer amb opció de compra la forma sobretot les parelles joves que
busquen el seu primer habitatge però que encara no poden accedir directament a la compra; la
poca demanda d’habitatge de compra que hi ha la forma la parella adulta que cerca la millora
de l’habitatge, mentre que en la de lloguer la principal demanda és la de l’immigrant i la de
joves que cerquen l’emancipació de la llar familiar.
Els joves intenten primer comprar l’habitatge però el preu màxim que poden pagar és d’entre
150.000 i 180.000€ ara a causa del preu de l’habitatge i les dificultats per a obtenir el crèdit
necessari els ha conduït a acceptar la modalitat de lloguer amb opció de compra. Respecte
aquesta, al principi hi havia força resistència ja que els terminis d’opció de compra eren força
curts (d’un any en molts casos); amb el temps s’ha anat ampliant els terminis. S’han trobat amb
casos de joves que venien amb diner en efectiu per a l’entrada però malgrat tot no era suficient
per a poder obtenir el crèdit necessari per a pagar la resta.
Els immigrants, solen accedir bàsicament a habitatge de lloguer, solen ser molt bons complidors
en els pagaments; abans de la crisi hi hagué immigrants que van comprar habitatge però des de
fa un any i mig o dos són molts pocs que ho poden fer. Els pocs que van poder comprar abans ara
es troben sense feina i que no el poden pagar; d’aquests, en algun cas han hagut de cedir
l’habitatge al banc.
Destaquen així mateix que el casc antic encara està necessitat d’intervenció però que també
s’han fet reformes d’habitatges que “estan molt bé” i acaben resultant cars tant si es posen a la
venda com en lloguer; en certa manera, al casc antic de Valls es produeixen processos de
gentrificació donant-se situacions de convivència de persones amb nivell de renda força diferent.
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4.3.2. L’oferta d’habitatge
A una demanda que tot i mostrar símptomes de revifament no és gaire dinàmica se li contraposa
una àmplia oferta d’habitatge, de venda i de lloguer, de segona ma i d’obra nova.
L’oferta de mercat
Per a l’anàlisi de l’oferta de mercat es parteix de dues mostres 39, una primera que es va recollir
al 2010, en l’elaboració del document d’anàlisi i diagnosi previ a la memòria social, i una segona
recollida a mitjans del 2012 per a l’actualització dels preus de referència, amb el que ambdues
permeten veure quina ha estat l’evolució dels preus d’oferta, què no de transacció.
La mostra del 2010 era de 203 habitatges (127 de segona mà, 26 d’obra nova i 50 en lloguer )
40

mentre que la segona està formada per 426 habitatges (293 de segona ma, 62 d’obra nova i 76 en
lloguer).
En ambdós anys destaca el fet que majoritàriament l’habitatge en oferta sigui de compra−venda,
però la proporció és major al 2012 que al 2010.
2010
Nre
Unifamiliars
Pisos
Compr
Obra nova
avenda Subtotal
Lloguer
Opció compra

Llogue
r Subtotal
Total

2012
%

Nre

%

37

18%

88

20%

90

44%

205

48%

26

13%

62

14%

153

75%

355

82%

42

21%

53

12%

8

4%

23

5%

50

25%

76

18%

203

100%

431

100%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

El lloguer, que al 2010 tenia un pes del 26% sobre la mostra, al 2012 cau fins a un 8%. De fet,
aquesta caiguda percentual i (en volum entre els dos anys només s’han afegit 26 habitatges al
mercat) sobta ja que en prous indrets la dificultat, sinó la impossibilitat, de vendre està
conduint bé a passar a la modalitat de lloguer amb opció de compra (habitualment a cinc anys) o
directament a lloguer. I tot i que aparentment semblaria ser el cas de Valls, no és ben bé així: si
mirem els habitatges estrictament en lloguer, l’augment entre el 2010 i 2012 és irrellevant, 11
habitatges més, la qual cosa suposa que el lloguer experimenta una caiguda d’un 10%. Els
habitatges en lloguer amb opció de compra, si bé augmenten en nombre, tenen un pes igualment
irrellevant que al 2010 al no ser el règim de tinença amb més implantació. Al 2012 hi havia 3
habitatges d’obra nova que es comercialitzaven segons aquesta modalitat, preferentment a la
venda, alternativament en lloguer amb opció de compra.
Dins la bossa d’habitatges en venda, els pisos tenen el major volum, d’entre el 44 i 48%, mentre
que l’habitatge unifamiliar (cases, adossades, xalets i masies bàsicament) tenen un pes
relativament baix, d’entre el 18 i 20%. L’obra nova manté quasi el mateix pes en ambdós anys,
39

Ambdues mostres s’han fet a partir de la informació que proporcionen les pàgines web dels API que
operen a Valls
40
La mostra final s’ajusta completament a les ofertes que s’han trobat en les diferents pàgines web, en les
que s’anunciaven entre 128 i 146 habitatges de compra−venda, de 9 a 29 de lloguer i 4 de lloguer amb opció
de compra i d’1 a 3 d’obra nova. La combinació de les diferents pàgines i el filtrat de casos repetits han
permès ampliar la mostra d’habitatges en lloguer.
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força baix, del 13-14%. Són majoritàriament pisos tot i que al 2012 hi ha dues promocions, una
d’habitatges adossats i una altra d’habitatge en filera (al 2010 només hi havia un habitatge en
filera). De l’oferta d’obra nova destaca que el gruix queda constituït per 5 promocions, una de
les quals de fins a 100 habitatges, incloent-hi una d’habitatge amb protecció de 15.
Tant al 2010 com al 2012 hi ha molta oferta d’habitatge a Valls, tot i que al 2012 es dobla. Una
de les principals diferències amb les que s’han trobat els agents de la propietat immobiliària és
que en els moments de millor funcionament del mercat, havien de destinar comercials a la
captació d’habitatge mentre que des de fa ben bé quatre anys, l’oferta els ve; així mateix,
abans podien demanar al client tracte d’exclusivitat mentre que actualment han d’acceptar
compartir clients amb d’altres API així com la possibilitat que el venedor acabi fent la transacció
pel seu compte i risc. Un altre problema amb que es troben és amb que els bancs fan la venda
directa dels seus productes i a més amb preu de venda rebaixat; en el cas de Valls, al 2012 s’ha
trobat una mostra de 26 habitatges (gairebé el 7% de la mostra total) d’aquestes
característiques 41 amb una rebaixa mitjana de quasi el 39%.
Els preus de lloguer han anat baixant lentament: a principis de l’any 2010 el preu mitjà de
lloguer oscil·lava entre els 500 i 600€, a juliol del mateix any entre els 450 i 550€ i a mitjans del
2012 entre els 300 i 500€ (68% dels habitatges en lloguer). No obstant això, i segons com mostra
la taula següent, el preu mitjà de lloguer ha pujat, en 13€, entre el 2010 i 2012. Desglossats, el
lloguer amb opció de compra és el que puja, dels 471€ del 2010 als 491€ del 2012, mentre que la
mitjana de preu de l’habitatge en lloguer es manté igual en els 2 anys (-1€). En tot cas, els pisos
es lloguen ràpid, al 2010 i al 2012.
Preus mitjans

2010 - 2012

Lloguer

Compravenda

€

€/m² útil

€

€/m² útil

Unifamiliars

258.049

1.674,31

219.829

1.641,75

Pisos

167.263

2.002,08

135.283

1.750,69

Obra nova

166.220

3.215,08

149.480

1.883,04

Total

197.177

2.297,15

168.197

1.758,49

Lloguer

474

473

Opció compra

471

491

Total

473

486

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

Els preus de venda també han baixat una mica però no excessivament donat que en general són
pocs els que es veuen forçats a vendre l’habitatge, a causa sobretot que el principal gruix de
l’oferta queda constituït per persones que el que intentaven era millorar l’habitatge de
residència principal. D’altra banda, aquells que s’han trobat que amb l’habitatge principal
finançaven el secundari en la mesura que els ha estat possible, han traslladat la residència
principal al secundari i el vell habitatge l’han posat en lloguer, podent així seguir finançant la
hipoteca del segon habitatge.

41

Bàsicament de Bankia, Servihabitatge i UnnimCasa, aquest darrer amb una promoció de 5 habitatges
adossats.
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2010-2012
€

€/m² útil

%€

% e/m²u

Unifamiliars

-38.219

-32,56

-14,8%

-1,9%

Pisos

-31.980

-251,39

-19,1%

-12,6%

Obra nova

-16.740

-1.332,04

-10,1%

-41,4%

Total

-28.980

-538,66

-14,7%

-23,4%

Lloguer

-1

-0,2%

Opció compra

20

4,1%

Total

13

2,8%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

Si s’analitza la rebaixa de preus en valors absoluts (euros totals), són els pisos els que han
experimentat una major rebaixa, de quasi 32.000€ mentre l’obra nova és la que pateix una
menor rebaixa, de quasi 16.800€. Si l’evolució es mira en relació la superfície útil, és l’habitatge
d’obra nova la que ha experimentat una rebaixa encara més important, del -41%.
No és la promoció d’HPO la causant d’aquesta important rebaixa, ja que el seu preu mitjà per
m² útil de la promoció se situa en uns 100 € per damunt la mitjana de l’obra nova al 2012, sinó
que és una promoció d’Unnimcasa la que marca aquesta caiguda. En aquest cas, és una promoció
de 5 habitatges adossats amb una superfície mitjana de 274 m² útils, que tot i tenir un preu de
venda superior al preu de venda mitjà, de l’entorn de 116.000€, les majors dimensions dels
habitatges fa que la mitjana de preu per m² útil sigui inferior, amb una diferència de 913 €/m²
útil. Ara bé, si en la mostra no es tinguessin en consideració ambdues promocions, la d’HPO i la
del banc, els resultats tampoc divergirien tant, ja que la caiguda del preu m² útil seria del 38’6%, igualment elevat. No hi ha cap anunci que indiqui que els preus han estat rebaixats,
llevat d’un pis en que la rebaixa ha estat del 6%.
Al 2012 en l’oferta d’habitatge unifamiliar de segona ma en 9 casos s’anuncien preus rebaixats,
amb una rebaixa que oscil·la entre el 5% i 51% del preu inicialment ofertat (119.700€ i-39’5% de
promig), però en realitat d’aquests la quasi totalitat (8) es corresponen amb cases que
procedeixen d’intervenció bancària, algunes d’elles per reformar (2) i amb una antiguitat de més
de 30 anys (2 més). Pel que fa als pisos de segona ma en 8 casos s’anuncien rebaixes de preu que
oscil·len entre el 8 i 52% (-36% i 98.670€ de mitjana), 4 dels quals són anunciats per la divisió
d’habitatge d’entitats financeres i en concret 3 procedeixen d’intervenció de l’entitat. D’altra
banda, són 12 els pisos que procedeixen d’intervenció bancària, 4 dels quals estan per reformar.
La distribució dels preus dels pisos en venda segons superfícies, és relativament similar en els
dos anys, destacant que els pisos d’entre 61 i 80 m² útils 42 tot i produir-se un cert transvasament
de pes dels pisos més grans als mitjans.
Segona mà
Pisos

2010
Nre

2012
%

Nre

%

Fins 60 m²

17

19%

40

20%

61-80 m²

33

37%

80

39%

81-100 m²

18

20%

46

22%

> 100 m²

22

24%

39

19%

Total

90

205

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia
42

Comparant-ho amb les dades de superfície útil la mostra de l’oferta de mercat coincideix força bé amb el
parc d’habitatges de Valls.
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Pel que fa als preus, destacaria que la caiguda més important es produeix en els pisos de major
dimensions, amb un -26% de diferència entre els dos anys, tot i que caldria anar amb compte en
la seva interpretació, ja que és el subgrup que conté el 50% dels habitatges procedents
d’intervenció bancària i amb habitatge a reformar, amb un preu de venda d’entre 31.000 i
34.000€ (257-273 €/m² útils) preus realment baixos i que a més acaben distorsionant el preu de
l’oferta; si els excloguéssim, el preu m² útil seria de 1.616 €, uns 164€ més i el diferencial de
preu en relació el 2010 també es rebaixaria fins el -17%. Ara bé i malgrat el que s’ha acabat
d’exposar, es considera que formen part de l’oferta real d’habitatge al municipi amb el que
s’opta per mantenir-los.
2010-12
Pisos (€/m²u)

2010

2012

Fins 60 m²

2.034,30

1.864,48

-169,82

€

%
-8,3%

61-80 m²

1.972,64

1.810,48

-162,16

-8,2%

81-100 m²

2.124,12

1.800,85

-323,27

-15,2%

> 100 m²

1.962,81

1.452,16

-510,65

-26,0%

Total

2.023,47

1.731,99

-291,48

-14,4%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

Pel que fa al gruix de la mostra, els habitatges d’entre 61 i 80 m² útils, són els que contenen
menys casos de rebaixes sobre el preu inicial (6 dels 85 i entre el 35 i 50% amb una excepció del
5%), d’habitatges procedents d’intervenció bancària (3) o a reformar (2) que a més coincideixen
amb els procedents d’intervenció bancària.
Si al 2010 les cases velles en que no s’ha fet cap reforma (si més no les que ho declaraven el els
anuncis) representaven el 10’5% de la mostra (16 casos), al 2012 representa el 4% de la mostra
amb 15 casos. Al 2010 els preus de venda oscil·laven entre els 38.000€ i els 90.000€ i al 2012
entre els 15.000€ i 125.000€.
Aquesta oferta, tot i ser relativament poc nombrosa, rebaixa el preu mig de l’habitatge. El
problema rau en que en fer la comparativa del preu/m² útil mig de mercat amb els preus
màxims d’habitatge amb protecció oficial podrien distorsionar els resultats atès que en realitat
són habitatges en deficient o mal estat de conservació i requereixen d’una forta inversió en
rehabilitació. La superfície dels habitatges és un primer filtre (alguns d’aquests habitatges són
antics casalots) però no suficient. La qüestió és que tot i que l’aconsellable seria treure’ls de la
mostra en fer la comparativa amb els preus màxims d’HPO, en realitat estan competint amb
aquests amb el que s’opta per no excloure’ls.
Al 2010 la publicitació de rebaixa dels preus inicials de venda es va trobar en 16 casos (10’5% de
la mostra) i oscil·lava entre 1.000€ i 35.000€, tot i que majoritàriament es movien entre el 3% i
10%, i al 2012 es manté en un nombre similar de casos (18) però les rebaixes són més quantioses,
d’entre 10.000€ i 90.000€ amb un preu promig de quasi 40.000€.
Pel que fa l’evolució del preu dels habitatges d’obra nova segons trams de superfície la rebaixa
de preu s’ha produït en tots els trams de superfície tot i que en els habitatges de majors
dimensions és on és més notòria ja que la mostra inicial conté la promoció d’habitatges de 311
m² construïts (uns 273 útils) d’una entitat bancària anteriorment comentada.

MEMÒRIA SOCIAL POUM VALLS. DOCUMENT PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL MARÇ 2019

51

2010-12

Obra nova
(€/m²u)

2010

2012

Fins 60 m²

2.707,78

1.993,82

-713,96

-26,4%

61-80 m²

2.738,84

1.730,62

-1.008,21

-36,8%

81-100 m²

2.326,57

1.542,01

-784,55

-33,7%

> 100 m²

2.069,51

1.023,11

-1.046,41

-50,6%

Total

2.460,67

1.572,39

-888,28

-36,1%

€

%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

Exclosos els habitatges unifamiliars de la mostra del 2012 (a la del 2010 no n’hi havien) ens dóna
els següents grans números: 49 pisos, amb un preu de venda mitjà de 137.630 €, 1.976 €/m²útil i
una superfície mitjana de 73 m² útils. El preu mitjà total de l’obra nova al 2012 calculat sense
les unifamiliars és més elevat que el de conjunt, amb el que la caiguda de preu dels habitatges
de majors dimensions (2 pisos d’entre 110 i 113 m² útils) és molt menor, del -20’5% contra
l’anterior -50’6%, amb el que la caiguda mitjana total es rebaixa a quasi el -20% (contra el -36%),
què tot i ser en 6 punts superior a la dels pisos de segona ma, s’hi acosta més.

2010-12
Pisos (€/m²u)

2010

2012

€

%

Fins 60 m²

2.707,78

1.993,82

-713,96

-26,4%

61-80 m²

2.738,84

1.730,62

-1.008,21

-36,8%

81-100 m²

2.326,57

1.542,01

-784,55

-33,7%

> 100 m²

2.069,51

1.644,55

-424,97

-20,5%

Total

2.460,67

1.979,04

-481,64

-19,6%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

En relació els habitatges en lloguer, tant al 2010 com al 2012 són majoritàriament pisos (entre el
90 i 92% de l’oferta en els dos anys), segons superfície construïda al 2010 es distribuïen
relativament homogèniament en tres trams: els de fins a 80 m² i els de majors dimensions (pes
d’entre el 24 i 28%) mentre que els de mitjanes amb prou feines eren presents al mercat (8% de
la mostra); al 2012 els pisos de fins a 80 m² guanyen pes (entre 32 i 34%) mentre que els de
dimensions mitjanes i grans tenen unes proporcions similars (d’entre el 16 i 17%).
m²útils

2010

2012

Fins 60 m²

14

24

61-80 m²

13

26

81-100 m²

4

12

> 100 m²

12

13

n.c
Total

7

1

50

76

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

Així com la disminució dels preus en els habitatges de compra-venda de segona ma i obra nova
en dos anys han estat força notoris, en el lloguer si es pren de referència la mitjana de lloguer
total aquest ha augmentat en 13€. Els que més han experimentat l’augment són els habitatges
compresos en els trams de superfície d’entre 61 i 80 m² útils amb un increment de 44€ (+8’6%) i
els de 81 a 100 m²u amb +57€ (+9’9%).
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2010-12
preu mitjà

2010

2012

€

%

Fins 60 m²

424

380

-43

-11,4%

61-80 m²

507

509

2

0,3%

81-100 m²

470

514

44

8,6%

> 100 m²

519

577

57

9,9%

n.c

443

450

7

1,6%

Total

473

486

13

2,7%

Font. Dades obtingudes d’internet i elaboració pròpia

En el primer cas, queden inclosos 9 habitatges de lloguer amb opció de compra amb uns preus de
lloguer que oscil·len entre els 450 i 600€ i de mitjana 500, hi ha 4 que indiquen una antiguitat
inferior als 5 anys i tot i que la mostra inclou 3 cases, 2 d’elles amb un lloguer de 575 €/mes, i
contribueixen a encarir el preu, cal afegir que hi ha 3 pisos a 600€/mes i un àtic a 700€/mes.
Descomptades les 3 cases, el preu mitjà seria de 503 €/mes, 31€ més car que a l’any 2010. Pel
que fa al següent tram, la submostra no conté cap habitatge unifamiliar en lloguer; té 4
habitatges amb opció de compra amb uns preus que oscil·len entre els 500 i 600 €/mes (mitjana
de 566€). De fet, els habitatges de més de 100 m² útils també presenten un lleu increment del
preu de lloguer, de 7€ (la submostra inclou 3 habitatges unifamiliars, en excloure’ls, el preu
mitjà disminueix fins els 531€).
Una interpretació plausible seria que la demanda s’hagi pogut concentrar en els habitatges
d’aquestes dimensions amb el que hagi acabat invertint la tendència a la baixa de preus que es
produeix en d’altres segments de lloguer i de venda.
Els únics que han experimentat una rebaixa són els pisos més petits, en -43€ (decrement del 11’4%) i tot i que al 2012 s’incorporen al mercat de lloguer pisos de menors dimensions (d’entre
25 i 43 m²u), el cert és que entre els 2 anys, la reducció mitjana de la superfície és de 2 m² (de
49’6 m²u al 2010 a 47’6), amb el que la reducció de preu no és degut al canvi del tipus
d’habitatge ofert en aquest subgrup. L’explicació podria ser que per les seves dimensions tenen
menys sortida que els altres habitatges més que no el seu estat de conservació, ja que en un
principi i teòricament en un terç aproximat de les dues mostres tenen antiguitats de fins a 5
anys, hi ha algun cas al 2012 que s’anuncia de nova promoció, en algun cas s’indica que ha estat
reformat o està en bon estat, i si bé hi ha aproximadament 1 terç del qual no se sap ni època de
construcció ni estat de conservació, els seus preus són similars als d’igual superfície.

L’evolució del mercat de lloguer segons les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
Una altra font útil per a conèixer l’evolució dels contractes i els preus de lloguer la proporciona
la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del DTES, la qual abasta del 2005 al 2013 (abans de la
crisi i en plena crisi). Segons les dades per aquest període, els contractes de lloguer han anat en
augment amb el pas dels anys, passant dels 156 de l’any 2005 als 544 del 2013. Tot i que la línia
ha estat sempre ascendent, destaca l’augment en el nombre de contractes que es va produir
entre el 2009 i el 2010, percentualment propera a la produïda entre el 2006 i el 2007, i destaca
també que a partir del 2011 la seva dinàmica d’augment disminueix fins i tot en relació el 2005.
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Font: Pàgina web del DTES elaborades per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances
de lloguer dipositades a l'INCASÒL.

L’Alt Camp presenta unes dinàmiques força similars a Valls amb la diferència que es produeix
una inversió en els anys de major augment en la dinàmica de contractació, sent la més important
a la comarca entre el 2006 i 2007. És rellevant constatar que el pes dels contractes de lloguer de
Valls en relació la seva comarca, va disminuint: del 87% al 2005 al quasi 75% el 2012 tot i que al
2013 el pes es situa al 77%; augmenta el dinamisme en el mercat de lloguer de la resta de
municipis de la comarca, i atès que el primer any en que la reducció de pes de Valls és més
notòria és el 2008 (una reducció de quasi el 5%), cal relacionar la major empenta del mercat de
lloguer de la resta de municipis de l’Alt Camp amb la brusca caiguda del mercat immobiliari en
aquell any (més o menys data de l’inici de la crisi).
En relació el preu mitjà de lloguer, tot i haver una certa discrepància amb el que s’ha obtingut
de l’oferta dels portals immobiliaris (el preu mitjà és de quasi 80€ superior), té major
rellevància atès que és informació que procedeix de contractes realitzats, a més de ser una
mostra de major volum.

Font: Pàgina web del DTES elaborades per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances
de lloguer dipositades a l'INCASÒL.
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Entre el 2005 i el 2008 el preu mitjà de lloguer experimentà un augment tot i que irregular
assolint el seu màxim el 2008. A partir d’aquell any ha anat evolucionant a la baixa però és entre
el 2008 i el 2009 que experimenta el decrement relatiu més important, en quasi un 10%. Ara en
cinc anys, entre el 2008 i el 2013, la reducció del preu de lloguer ha estat en quasi el 25% (121€). No obstant, si els preus d’oferta segueixen sent de mitjana superiors als preus finalment
contractats, és possible que segueixi persistint l’intent de que els preus de lloguer no baixin
tant, altra qüestió és el que finalment es pot pagar.
Comparant Valls amb el preu mitjà de lloguer a l’Alt Camp, l’evolució ha estat exactament la
mateixa. Amb tot destaca que en els primers anys de mitjana els preus de Valls eren més elevats
mentre que en la segona fase, de reducció del preu de lloguer, comarca i municipi han tendit a
igualar-se. La caiguda mitjana de preus a l’Alt Camp ha estat també forta en els darrers 5 anys
però lleugerament menor que a Valls, del -17%.

L’oferta de nova construcció segons les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
Una altra font d’informació en relació l’oferta de l’habitatge de nova construcció la constitueix
la base de dades elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, la qual abasta de 1987
al 2013. En aquesta memòria es limitarà al període 2008-2013, per als quals ofereix també dades
de superfície útil i preu m² útil.
El primer fet notable, és que la superfície mitjana útil43 entre el 2008 i 2011 es redueix molt, en
una mica més de la meitat, passant dels 162 m² als quasi 79 tot i que al 2012 torna a prevaldre
l’habitatge de quasi 130 m² útils, superfície que al 2013 baixa fins els 110 m². El preu total
també experimenta una important reducció, sent la més forta entre el 2008 (any que va assolir
el preu mitjà màxim amb 283.400 € de preu mitjà) i el 2009, amb una reducció del -44% (quasi
87.000€). A partir d’aquell any el preu total segueix baixant fins el 2011 (ja és de 164.000 €);
presenta un punt d’inflexió al 2012 amb un increment de 22.800 €, però al 2013 torna a reduir-se
fins als 145.300 € de mitjana, el més baix de la sèrie, amb una caiguda de quasi el 29%. Entre el
preu mitjà màxim del 2008 i el del 2013, la disminució ha estat de gairebé el 49%. També es
dóna una reducció del preu m² útil, de 1.900 al 2008 a 1.427’68, però el preu màxim es va assolir
al 2010 que va ser de 2.473’9 €/m² útil, any en que la superfície mitjana útil era de 83 m contra
els 162 del 2008..
Valls pertany a la zona geogràfica B de preu dels habitatges amb protecció oficial de preus
màxims de venda. Comparant aquests amb el preu mitjà de l’habitatge de lliure mercat 44,
trobem que els habitatges de preu concertat tindrien un preu gairebé igual al de lliure mercat.

43 La informació està també disponible per superfície construïda però s’empra l’útil per a poder fer la
comparació oportuna amb els preus màxims de venda d’habitatge amb protecció oficial.
44
Es manté l’any 2012 en l’entrada corresponent a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana per a poder
mantenir la comparativa dels preus que provenen dels portals immobiliaris d’internet. No es va actualitzar
aquesta informació.

MEMÒRIA SOCIAL POUM VALLS. DOCUMENT PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL MARÇ 2019

55

Zona B

€/m² útils

Relació
2a ma

Relació
obra nova

Relació
Secretaria

Habitatge amb protecció oficial de règim especial

1.478,10

0,8035

0,7119

0,9310

Habitatge amb protecció oficial de règim general

1.576,64

0,8570

0,7593

0,9931

Habitatge amb protecció oficial de preu concertat

2.183,04

1,1867

1,0514

1,3751

Habitatge lliure mercat segona ma 2012 (preu mitjà fins 90 m² útils)

1.839,64

1,0000

0,8860

1,1588

Habitatge lliure mercat obra nova 2012 (preu mitjà fins 90 m² útils)

2.076,36

1,1287

1,0000

1,3079

Habitatge obra nova 2012 Secretaria Habitatge i Millra Urbana

1.587,57

0,8630

0,7646

1,0000

Font. Dades del web del DTES, de dades obtingudes de portals immobiliaris i elaboració pròpia

La taula anterior mostra una comparativa sobre el diferencial de preus màxims segons règim de
protecció amb els obtinguts de portals immobiliaris i el de referència de la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana. Segons els que provenen dels portals immobiliaris, al 2012 tant si
l’habitatge és de segona ma com d’obra nova, el preu màxim de l’habitatge de preu concertat ja
no és competitiu, igualant-lo o sent inferior; és de suposar que els habitatges que provenen
d’intervenció bancària han incidit en la rebaixa de preus.
Pel que fa al preu de referència pres de la base de dades de Secretaria, la taula mostra com
l’habitatge de preu concertat, que fins al 2011 era encara competitiu amb l’obra nova segons les
dades de Secretaria, al 2012 deixa de ser-ho i fins i tot la caiguda és tant important què quasi el
preu d’obra nova seria competitiu amb el preu màxim d’habitatge de règim general.
Tot amb tot, cal tenir cura en la interpretació de resultats atès que la superfície mitjana útil
dels habitatges de nova construcció al 2012 eren de 129’4 m²; si es calculés el preu m² útil en
habitatges de fins 90 m² útils, possiblement el diferencial de preus no seria tant gran.

L’oferta d’habitatge de protecció oficial o d’iniciativa pública
Aquest apartat ha estat elaborat a partir de quatre fonts d’informació força diferents. La
primera és la que proporciona la pàgina web de l’IDESCAT en relació la producció d’habitatge, en
règim lliure i protegit. La segona font prové de la pàgina web de l’INCASOL i d’aquesta s’obtenen
les promocions per ells efectuades dels habitatges protegits. La tercera font, prové de la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i d’aquesta es coneix els habitatges als quals els ha estat
concedit ajut al lloguer en el període 2005-2012. Finalment, la quarta queda fornida per la
memòria d’activitats de PROVALLS, de l’Ajuntament de Valls, i que gestiona la Borsa d’habitatge
de Valls.
Les dades que l’IDESCAT 45 disposa dels habitatges iniciats i acabats de protecció oficial de la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge mostren com a Valls s’han acabat 210 habitatges de
protecció oficial entre el 2001 i el 2005 que van representar el 95% del parc d’habitatges
protegits de la comarca en aquell període. Ara, a partir d’aquell any a Valls només s’han
concedit 9 qualificacions provisionals d’HPO, totes al 2010, i no consta que se n’hagi acabat cap.
45

Les dades elaborades per la Direcció General d'Habitatge (DGH) s'obtenen a partir de dos arxius
administratius: d'una banda l'arxiu propi de la DGH que s'alimenta de les tramitacions d'habitatges de
protecció oficial, bé sigui quan s'inicien les promocions (qualificacions provisionals), bé quan s'enllesteixen
(qualificacions definitives) i de les tramitacions de les cèdules d'habitabilitat que, en el cas d'habitatges
de nova construcció, són un indicador dels habitatges lliures acabats. Per obtenir la xifra d'habitatges
acabats cal sumar els habitatges de les cèdules d'habitabilitat amb els de les qualificacions definitives de
protecció oficial (font: pàgina web de l’IDESCAT).
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A la comarca també s’ha enregistrat una gran caiguda, tot i que no tant dràstica, i ha passat dels
221 HPO finalitzats entre el 2001 i 2005 als 94 entre el 2006 i 2009, any en que només es va
concedir la qualificació definitiva a 1 habitatge. A 2011 i 2012, no s’ha concedit cap qualificació
definitiva i entre el 2008 i 2012, la única promoció que consta és la de Valls al 2010; en relació
les qualificacions provisionals, al 2006 i 2007 encara es van qualificar provisionalment 93
habitatges d’HPO.
Les dades del web de l’Institut Català del Sòl 46 permeten saber que aquest organisme ha fet dues
actuacions d’habitatges de protecció oficial, una al carrer de la Z, amb 18 habitatges acabats ,
16 dels quals en règim de lloguer i 2 en règim de compra

lvenda
Fornàs,i 52
en arègim de

compra

venda. Aquest

de la informació del seu web no es pot deduir l’any d’acabament.
Segons el Servei Territorial d’Habitatge de Tarragona, la promoció pública d’habitatges de
protecció oficial són promogudes per l’Incasol i posteriorment gestionades per Adigsa. Segons
Adigsa, la promoció pública d’habitatge, a Valls, durant el període 2007 a 2009 inclosos ha estat
nul·la. Fins a la data de redacció d’aquest document tampoc hi ha cap promoció d’aquest tipus
iniciada.
En el període 2007-2009 com a promoció privada si que hi ha una qualificació definitiva, donada
el 8 de juny del 2007, de 10 habitatges de lloguer a 10 anys, a la cantonada formada pels carrers
Paborde, Raval de Farigola i Muralla de Sant Antoni (limítrof amb el Casc Antic).
Des de mitjans del 2005 l’Ajuntament de Valls i Provalls, formen part de la Xarxa de lloguer
social creada pel DMAH i coordinada per Adigsa. Per tant, des de Provalls es gestiona la Borsa
d’habitatge de Valls, i com tal gestors dels sol·licitants d’aquests ajuts tenim constància de la
següent informació:
Tipus ajut

Concepte

Ajuts tramitats
Lloguer Just Ajuts
concedits
RBE
Ajuts tramitats

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9

22

61

106

149

167

102

79

7

17

56

69

99

115

85

78

114

50

66

89

29

Font. Borsa d’habitatges de Valls. Memòria any 2012. PROVALLS
Nota La Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) s’inicia al gener de 2008, i és un ajut concedit per l’Estat per als
joves a partir del 22 anys i fins que compleixen els 30 anys. L'any 2011 i 2012 no hi ha hagut noves
convocatòries i els ajuts tramitats en aquests dos anys són renovacions, canvis o modificacions d’expedients
atorgats en anys anteriors. Tots els ajuts tramitats, lloguer just i RBE poden incloure renovacions.

En relació la borsa d’habitatges de Valls, la memòria de l’any 2009 posa de relleu els següents
fets:
“Com a dades significatives de l’any 2009 podem destacar:
- Reducció de la quantitat de sol·licitants que busquen pisos en lloguer.
- Increment dels pisos llogats, un 11,5% respecte a l’any 2008. S’ha passat de 26 pisos
en el 2008 als 29 en el 2009.
- Preu mitjà dels pisos llogats, 409 €/mes. Representa una lleugera rebaixa en el preu
mitja respecte a l’any anterior, equivalent a un 2,4% respecte al 2008
46

En relació els habitatges protegits, l’INCASOL promou habitatges de lloguer per a joves, habitatges de
lloguer per a gent gran, habitatges de lloguer en general i habitatges de compravenda.
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-

-

-

-

També s’ha rebaixat el preu per m² llogat. Durant el 2009 ha estat de 5,47 €/m²,
com a mitjana, el que representa un 8,68% menys que el 2008
Cal destacar el canvi del tipus de llogater, analitzat des de el punt de vista de
l’edat. Hem tingut un increment constant dels llogaters menors de 35 anys des de
l’inici de la nostra activitat i en contrapartida els majors, a partir del pic, de l’any
2007 s’han anat reduït. L’any 2008, van fer 26 contractes de lloguer, 13 per a joves i
13 per a majors de 35 anys. Durant el 2009, els de joves han estat 18 i en canvi per a
majors s’han reduït a 11.
Pel que respecta a les sol·licituds d’ajudes per a pagar el lloguer, lloguer Just de la
Generalitat, aquestes han passat de 106 del 2008 a les 149 del 2009, un increment
del 41%.
Pel que respecta a les sol·licituds d’ajudes per a joves, RBE, en canvi s’han reduït
respecte al 2008, any d’inici de la convocatòria. En el 2009 s’han presentat 50
sol·licituds, un 44 % de les presentades al 2008. Les sol·licituds per a rehabilitar pisos
han estat similars a l’any anterior, 10 en el 2009 i 9 en el 2008.
També cal destacar la consolidació en la tendència, a la baixa, en la demanda de
pisos per part dels immigrants. Per primera vegada, durant el 2009, els demandants
de l’estat espanyol els han superat, ja que han representat el 58% dels nostres
sol·licitants.
Pel que respecta al preu de lloguer que busquen els demandants de pis de lloguer,
aquest es continua mantenint en la seva gran majoria per sota dels 400 €/mes, ja
que en aquesta franja es troben el 78% dels demandants del 2009 i el 79% des de
l’inici de la nostra activitat, en l’any 2005.”
Memòria any 2009, PROVALLS

La memòria del 2012 recull alguns canvis significatius:
-

-

-

-

El 2012 ha estat un any de molta activitat en quant a l’oferta d’habitatges a preus
reduïts, tant dels directament gestionats dins de la Xarxa de lloguer social, com de
les col·laboracions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Obra Social
de la Caixa, dels habitatges de la seva propietat ubicats a Valls.
En canvi, pel que respecta a les ajudes i prestacions per a pagar el lloguer, aquestes
47
han continuat amb la tendència, iniciada l’any 2011 , de reducció d’expedients
tramitats, motivat fonamentalment per la falta de noves convocatòries de la
Generalitat. A nivell econòmic les quanties atorgades per aquestes ajudes han estat
similars a l’any anterior.
Si parlem de la Renda Bàsica d’Emancipació, ajudes per a joves, durant el 2012, si
que hi ha hagut una gran retallada, ja que no es podien admetre cap nou expedient,
tret dels canvis i modificacions d’expedients que ja estaven atorgats en anys
anteriors.
S’han tramitat annexos al contracte de lloguer de rebaixa de renda.
Les consultes d’informació sobre habitatge, han davallat lleugerament en el seu
conjunt, però en canvi, cal destacar el gran increment produït dins d’aquest servei
del correu electrònic.
També s’ha reduït el registre de sol·licitants de habitatges amb protecció oficial.
Han mediat entre llogaters i propietaris en els casos que es presentaven devolució de
rebuts mensuals de renda.

Per una altra banda, des de PROVALLS es va propiciar les rebaixes de preu de les rendes de
lloguer, bé al fer nous contractes o bé afavorint i promovent annexos als contractes encara
vigents per a fer rebaixes a les rendes en vigor per tal d’adequar-les el màxim possible a la
situació social i econòmica del moment.

47

Entre el 2010 i el 2011 la reducció dels ajuts tramitats va ser del 39%, però entre el 2011 i el 2012 del
23%, del 53% en conjunt. Si es miren els concedits, les reduccions van ser més moderades: del 26% i el 8%
respectivament i del 32% entre el 2010 i el 2012.
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Les accions de PROVALLS s’han dirigit també a:
“Dins de les accions que, en principi, estan excloses dels convenis d’habitatge signats,
però que s’ha cregut oportú col·laborar destacaríem les següents:
-

-

-

Pla de xoc. Sota aquest nom s’engloba l’actuació realitzada a tota Catalunya per
l’AHC per tal de ocupar els habitatges buits per a posar-los en lloguer o lloguer amb
opció de compra. A Valls hi havien a principis de 2012, 13 habitatges en aquestes
condicions. Provalls participà i col·laborà durant tot el procés, des de l’ajuda en la
preparació de les bases de la convocatòria, a la publicitat i difusió de la mateixa,
informació als sol·licitants, recollida i tramitació de documentació i fins el sorteig
final, realitzat a l’Ajuntament de Valls, el dia 28 de juny de 2012. Aquest Pla de Xoc
parteix del que es va dur a terme el 13 de desembre del 2010.
També juntament amb altres departaments municipals varem col·laborar amb
diverses persones de Valls interessades en participar en el sorteig de 13 pisos a
través de la Fundació de l’Obra Social de la Caixa. Aquest procés s’inicià al febrer de
2012, i s’amplià fins a la totalitat dels 25 pisos disponibles a finals de l’any. Al 4t
trimestre es varen signar els primers contractes.
Un altre aspecte de la nostra activitat ha estat ajudar a les persones afectades per
deutes hipotecàries. Aquí s’han seguit dues línies de treball. Una dins de la nostra
activitat habitual buscant llogaters per a propietaris que abans de perdre els seu
habitatge han decidit posar-lo en lloguer i ells anar a viure amb familiars. La segona
línia ha estat recavar informació per tal de posar en marxa un servei d’atenció
personalitzat a les persones afectades per deutes hipotecaries. Servei que s’ha posat
en marxa directament per l’Ajuntament de Valls a les oficines del Departament
d’Habitatge i Urbanismes.”
Memòria any 2012, PROVALLS

Es reprodueix la taula comparativa entre els anys 2011 i 2012 que acompanya la memòria
unitats

unitats

%

CONCEPTE

2011

2012

2012/11

Sol·licituds de pisos

199

123

-38,2

Inscripcions al Registre d’HPO

93

57

-38,7

Contractes de lloguer realitzats

42

59

40,5

Expedients tramitats per a pagar el lloguer. Generalitat
(prestacions)

102

79

-22,5

Expedients nous tramitats per a pagar el lloguer. Estat (RBE)

89

29

-67,4

Total expedients d’ajuda al lloguer tramitats

191

108

-43,5

Annexos a contractes de lloguer de rebaixa de renda

5

34

580,0

Finalitzacions de contractes voluntàries per part del llogater

29

46

58,6

Renda mensual en €/mes

348

337

-3,2

Renda mensual en €/m

2

5,07

4,79

-5,5

Usuaris atesos personalment a l’oficina

3.418

2.779

-18,7

Usuaris atesos telefònicament

1.384

1.326

-4,2

24

436

1.717

4.826

4.541

-5,9

Usuaris atesos per correu electrònic
Total usuaris del servei

Font: Memòria any 2012, PROVALLS

Destacarien doncs les caigudes de sol·licituds de pisos, les inscripcions al registre de sol·licitants
d’HPO i contràriament l’augment dels annexis a contractes de lloguer de rebaixa de renda i les
finalitzacions de contractes voluntàries per part del llogater i el cert augment de contractes de
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lloguer. És igualment rellevant l’augment del nombre de casos de persones afectades per deutes
hipotecaris fins al punt que PROVALLS ha obert dues línies d’ajut.
També cal destacar les ajudes a propietaris per a rehabilitar pisos que es posin en lloguer des de
la Borsa d’habitatge de Valls, que han estat els següents:

Concepte
Ajuts tramitats

2005

2006
0

2007
8

31

2008

2009
8

10

2010

2011
9

Total

2012
0

0

66

Notes: Pels anys 2011 i 2012 no hi ha hagut convocatòries de noves ajudes de la Generalitat
Font: PROVALLS

L’explotació del registre de sol·licitants realitzada per Provalls mostra la caiguda d’inscripcions a
partir del 2009 tot i que el nombre d’usuaris del serveis s0’ha quasi duplicat en aquest mateix
període, passant dels 2.269 de 2009 als 4.541 del 2012.

Font: PROVALLS

La reducció del preu de lloguer mitjà mensual tot i que al 2012 segueix sent superior que al 2007

Font: PROVALLS

Segons grup d’edat, un pes relativament similar entre la població adulta i la jove, tot i que en
els darrers 3 anys l’adulta passa per davant. Igualment, les persones grans que hagin emprat
aquest servei són testimonials (3 en 7 anys).
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Font: PROVALLS

Segons els membres per unitat de convivència (UC), al 2012 el 31% estava formada per 4
membre, el 20% per dos membres i les unipersonals i les UC de 3 membres representaven el 17%
respectivament, produint-se una reducció en quasi 7 punts de les unipersonals en relació el
període anterior (2005-2011) mentre que les UC de 4 membre presenten un increment en 10
punts.
Finalment, el preus màxims de venda dels habitatges amb protecció oficial estan recollits en
l’article 9 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.
Valls està dins de la zona B.
A abril de 2013, al lloc web de Provalls s’anunciava l’oferta de 12 habitatges protegits en lloguer
i en lloguer amb opció de compra, amb uns preus que oscil·laven entre els 113 €/mes (habitatge
de 3 habitacions) i els 300€, amb un preu promig de 245 €, un 48% més barat del preu mitjà de
lloguer del lliure mercat (quasi 230€ més barat).

5. ESTIMACIONS DE POBLACIÓ I LLARS
Valls ha tingut un creixement relativament elevat entre els anys 2001 i 2008, creixement que tot
i mantenir-se positiu s’ha vist minvat a partir del 2009 fins que al 2011 es produeix una pèrdua
de població, accentuada entre el 2012 i 2013 tot i el repunt del 2012.
Així mateix ha estat indicat que la natalitat en els darrers anys ha augmentat, a l’igual que la
mortalitat, obtenint-se un saldo net de creixement natural força apreciable; que les migracions
interiors, malgrat presentar un gran dinamisme en si mateix, si més no fins el 2008 (a partir
d’aquell any es produeix una inversió del pes dels fluxos i el saldo resultant és negatiu) no
expliquen l’augment de població donat que la immigració ni tant sols amb saldos positius han
compensat completament la pèrdua de població amb el que és en la immigració d’origen
estranger que cal cercar un dels principals components del seu creixement.
També ha estat vist que l’estructura d’edats mostra una tendència al rejoveniment tot i que els
adolescents i més joves segueixen tenint encara un pes relativament baix; i, finalment, que els
joves en edat de formar famílies (o ja formant-les) tot i augmentar en termes absoluts han vist
reduït el seu pes. Aquest molt breu resum és el marc demogràfic considerat en les estimacions
de població i llars.
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L’estimació de població, ha estat primer realitzat pel mètode d’extrapolació de taxes 48, en el
qual s’ha tingut en consideració l’evolució de creixement de la població i la dels seus
components de creixement (el creixement natural i migratori) ajusten la població a un horitzó
temporal a partir d’uns supòsits de comportament de les dinàmiques demogràfiques locals i de
les tendències de moviments de població vinculats a processos d’expansió o recessió més
generals i posteriorment validades pel mètode de pes 49.
En les estimacions de població, seguint els criteris de l’IDESCAT, han estat considerats tres
escenaris de creixement possibles: baix o de menor creixement, mitjà o escenari intermedi, i
finalment alt o de màxim creixement possible estimat.
En l’estimació del nombre de llars, realitzada a partir de l’estimació de l’evolució de la dimensió
mitjana de les llars, han estat considerats dos escenaris, el baix i l’alt; el primer és indicador
d’una grandària mitjana de les llars major que el segon o, altrament dit, un menor nombre de
llars però alhora amb més persones convisquent en la mateixa llar.
En tots tres escenaris de població s’ha partit del supòsit que Valls a mitjà termini creixerà, que
en cap cas assolirà els índexs màxims de creixement coneguts fins ara 50 i en dos dels escenaris
s’ha considerat que el ritme de creixement anirà disminuint al llarg dels anys a causa dels
efectes de la pèrdua primer de població reflex del context econòmic regressiu que s’està vivint i
que afecta les dinàmiques demogràfiques, i posteriorment a causa d’una recuperació que es creu
que pot ser lenta; ambdós factors incidiran en el moviment natural (menys naixements i en
conseqüència major pes de la mortalitat en el saldo resultant) i en l’estructura d’edats, més que
no el procés de transformació i maduració del municipi, donat que objectivament Valls encara té
un bon recorregut per al creixement; altrament dit, podrien ser factors globals (i per tant
externs a la casuística pròpia del municipi) els que afectarien al seu creixement.
Així doncs, en l’escenari baix s’ha partit de la premissa que Valls perdrà població en els primers
anys del període, mentre que en l’escenari mitjà es considera que el creixement que tindrà en
els propers 4 o 5 anys serà mínim, com s’ha esdevingut en els darrers 3 anys; contràriament, en
l’alt es considera què la dinàmica de creixement es recuperarà abans tot i que sense ser notòria,
donat que la incidència de l’actual situació de crisi econòmica, financera i immobiliària impedirà
que mobilitat residencial i immigració econòmica es recuperin amb la mateixa fortalesa que en
la dècada anterior, no es produirà de manera immediata i també caldrà veure com haurà afectat
a la població.
Finalment, advertir que les estimacions demogràfiques tenen també uns límits que s’exposaran
posteriorment.

48

L’estimació de població és el resultat d’aplicar una taxa de creixement estimada a partir de la
combinació de la seva evolució com de l’aplicació d’unes hipòtesis de creixement demogràfic.
49 El mètode de pes es basa en el càlcul de l’evolució del pes del municipi en un àmbit territorial major del
qual es disposin projeccions i projectar-ne l’evolució. En el cas de Valls ‘ha emprat la comarca de l’Alt
Camp, la qual disposa de les projeccions realitzades per l’IDESCAT fins l’any 2021.
50
Cal matisar aquesta afirmació: els creixements no són constants en el temps i anualment poden haver
variacions acusades ara bé, en unes estimacions de població resulta molt difícil preveure aquests canvis
anuals amb el que els creixements estimats segueixen una corba continua. A la realitat es poden produir
puntes, tant en sentit positiu com negatiu, similars a les que hi ha hagut però en la corba queden diluïdes.
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5.1. ESTIMACIONS DE POBLACIÓ
Valls seguirà guanyant població en tots els escenaris de projecció, en una forquilla que pot
oscil·lar entre els poc més de 26.700 habitants als quasi 32.500 habitants segons escenari,
Població

Baix
2012

Mitjà

Alt

25.084

2018

25.280

27.608

29.347

2026

26.709

29.411

32.483

0,45%

0,91%

1,32%

Índex creixement anual
2012-2026

Partint dels supòsits anteriorment indicats, en l’escenari baix Valls al 2018 seguirà notant encara
els resultats de la crisi en el seu creixement amb el que assolirà més o menys el volum de
població que tenia a l’any 2010, que era de 25.158 habitants. No obstant això, al final del
període considerat podria tenir un guany total d’uns 1.600 habitants ja que malgrat les pèrdues
seguirà gaudint dels beneficis que ha aportat a la seva base demogràfica l’anterior període de
rejoveniment: és l’escenari en que més es manifesta 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 i de les
persones grans) com ja s’ha començat a detectar en la seva piràmide d’edats.
En aquest escenari, es considera que els fluxos de mobilitat residencial disminuiran molt i a més
el saldo seguirà sent negatiu ja que, a l’igual del que s’està produint en alguns municipis amb
dinàmiques residencials no menyspreables, es donarà una reducció del flux d’entrada de nova
població (immigració) i el de sortida (emigració) tot i que aquest seguirà sent superior al
d’entrada.
Aquest escenari contempla també la possibilitat que la tendència a l’emigració a l’estranger de
la població amb nacionalitat espanyola segueixi a l’alça, malgrat que percentualment només
suposa un 1’5% de la població vallenca al 2013; tot amb tot no es desestima ja que entre el 2012
i 2013 s’ha duplicat el nombre de persones residents a l’estranger i entre el 2009 i 2013 51 quasi
multiplicat per 4.
Igualment es considera que la immigració d’origen estranger al veure molt disminuït el flux
d’entrada, per reducció de la seva atracció i per tant per disminució dels processos de
reagrupament familiar, alhora que augmenta el de sortida a causa d’una mobilitat molt
vinculada a la recerca de feina, tindrà un menor pes en l’estructura de la població.
La població estimada a l’any 2026 en aquest escenari seria d’uns 26.700 habitants amb un índex
anual de creixement del 0’45%, realment baix i molt inferior al creixement experimentat en
aquests darrers 10 anys i al final del període suposaria que Valls hauria augmentat la seva
població en un 6’5% de creixement relatiu.
En l’escenari mitjà, les tendències apuntades en l’escenari baix es produiran igualment tot i que
amb algunes diferències: els fluxos migratoris aniran disminuint però més suaument, sense que
es produeixi una caiguda tant sobtada del creixement. A l’igual que en l’escenari anterior el
creixement natural tindrà una major incidència però a diferència d’aquell no es notarà tant ja
que la mobilitat residencial tindrà un major efecte sobre les dinàmiques de creixement. Tampoc
51

El primer any del que es té informació és el 2009, prové del padró d’habitants residents a l’estranger. La
informació està publicada al web de l’IDESCAT.
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seran tant evidents els efectes de la maduració de l’estructura d’edats ja que la mobilitat
residencial seguirà suavitzant-los. En certa manera, en aquest escenari es segueixen visibilitzant
els processos d’estancament de la mobilitat residencial tot i que de manera més suau. La
població estimada a l’any 2026 seria d’uns 29.500 habitants amb un índex anual de creixement
del 0,91% igualment molt inferior al creixement experimentat en la darrera dècada però en
conjunt lleugerament superior al dels dos darrers anys. L’escenari mitjà podria suposar un
augment total en relació la població actual d’un 17% amb unes 4.300 persones més.
En l’escenari alt es considera que la mobilitat residencial tot i reduir-se inicialment es
recuperarà malgrat que no als mateixos ritmes que 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 què, tot
i seguir creixent no ho farà en unes proporcions semblants a la natalitat. L’estructura d’edats del
municipi es veurà més rejovenida que en els dos escenaris anteriors tot i que encara no
compensarà la població adulta. La immigració d’origen estranger seguirà incidint en les
dinàmiques demogràfiques del municipi i amb major força que en els escenaris anteriors. La
població estimada a l’any 2026 podria ser de quasi 32.500 i l’índex de creixement anual se
situaria en un 1,32%, inferior en -0’65 dècimes a l’experimentat en la dècada del 2001 al 2011,
tot i que superior a la mitjana dels tres darrers anys. L’escenari alt suposaria un augment de la
població actual del 29%, que en total podrien suposar uns 7.400 nous habitants.
Finalment, atès que la tramitació d’un POUM pot ser relativament llarga, s’ha fet l’exercici de
perllongar les estimacions a l’any 2030. Segons aquestes, Valls al 2030 podria assolir una
forquilla de població que podria anar entre el 26.600 habitants i els 34.200.

5.2. ESTIMACIONS DE LLARS
Les estimacions de llars 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 i un segon, el baix, en que si bé reflecteix també la disminució del nombre de
fills per parella, 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.
A Valls, a l’any 2001 la grandària mitjana de la llar era de 2’84 persones/llar (2’79 a l’Alt Camp
al mateix any), al 2010 ha disminuït fins les 2’66 persones/llar i al 2011 a 2’60 segons el cens. En
un futur immediat no és tant clar que segueixi disminuint per dues raons:
1. Tot i que seguirà augmentant la mortalitat a causa d’una cúspide de piràmide força
ampla, cal recordar que (a) el 46% de les llars grans estan formades per dues o més
persones; (b) el creixement d’aquests darrers anys ha suposat un rejoveniment de
l’estructura d’edats amb el que la natalitat es mantindrà, si més no a curt termini i
augmentarà en el cas que es recuperin els fluxos migratoris, reforçant-se l’estructura
familiar; (c) amb la immigració d’origen estranger augmenta el nombre de fills per
família.
2. L’actual situació de crisi, que no és previsible que remeti a curt termini, incideix en la
població en dos aspectes: (a) reducció del nombre de dissolucions de la llar a causa de la
gran dificultat d’accedir a un habitatge i de poder mantenir dues llars enlloc d’una; (b)
frenada dels processos d’emancipació bàsicament perquè l’atur juvenil ha augmentat
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molt amb el que la feina serà la primera preocupació d’aquest segment de població, a
les quals cal afegir-hi les majors dificultats d’accedir a l’habitatge inclús de lloguer.
És així que, al plantejar les estimacions de les llars es considera que inicialment la grandària
mitjana de la llar augmentarà per a tornar a disminuir en la mesura que l’horitzó econòmic
canviï.
La combinació dels tres escenaris de les estimacions de població amb els dos de llars donen una
forquilla de llars a l’any 2026 que va de les 10.000 llars dels escenaris baix de població i baix de
llars a les més d’11.500 llars dels escenaris alt de població i llars.
Baix
Baix

Llars
2010

Mitjà

Alt

9.511

Grandària
llar

Alt
Baix

2,65

Mitjà

Alt

9.511

Grandària
llar
2,65

2018

9.468

10.340

10.991

2,67

9.504

10.379

11.033

2,66

2026

10.117

11.140

12.304

2,64

10.233

11.268

12.445

2,61

Es considera com a escenari més possible el mitjà de població i baix de llars, el qual podria
suposar unes 11.200 llars al 2026. Aquesta elecció rau en el fet que entre el moment de l’inici de
l’anàlisi de població i llars i el moment de realitzar les estimacions, el creixement de població
per immigració/emigració a Valls ja manifesta pèrdues

52

tot i que la natalitat no s’ha reduït al

mantenir una població jove estable i la mortalitat segueix sent establement elevada. Igualment
es considera que a curt termini es notaran els efectes de la contenció de la dissolució i
fragmentació de les llars, de la reducció dels processos d’emancipació i també augmentarà el
nombre de casos de contracció de llars (compartir pis, emancipats que retornen a casa,
unipersonals adultes que ja no poden mantenir habitatge i llar, etc.), i, tot i que en la mesura
que es vagin superant els efectes de la crisi es recuperaran aquestes tendències, els seus efectes
en l’estructura de les llars no es notaran fins a mitjà termini.
A l’igual que en el cas de les estimacions de població s’ha fet una possible estimació de llars al
2030 i aquestes es podrien moure en una forquilla que aniria de les aproximadament 10.300 a les
també 13.200.
Amb tot, advertir que fins i tot a tant curt termini es poden produir fets que canviïn
completament el signe d’aquestes previsions en qualsevol sentit. Aquesta afirmació és encara
més vàlida quan l’horitzó temporal es tan ampli (15 a 20 anys).

5.3. LÍMITS DE LES ESTIMACIONS
En el càlcul del potencial de població i llars fet en les estimacions demogràfiques no es pot
contemplar la incidència que hi poden tenir factors no demogràfics però que la seva
presència/desaparició i/o execució poden significar un complet capgirament de les expectatives
de creixement, sigui en un sentit o en un altre. Un exemple senzill pot ser el tancament d’una
activitat econòmica que empra mà d’obra local i en que una part molt important de la població
activa del municipi hi treballa 53. Hi ha també l’exemple contrari: un municipi que ha
52

A 1 de gener de 2013 hi havia empadronats 24.649 habitants, quasi 450 persones menys que l’any
anterior.
53
El cas de Lear, que l’any 2002 va tancar a Cervera i el 2009 a Roquetes; Cervera ja havia patit problemes
amb l’escorxador l’Agudana, el qual finalment acabà tancant al 2010. El cas de la Taurus a Oliana serveix
també d’exemple.
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experimentat durant dècades una pèrdua constant de població i en que un dia s’implanta una
empresa que no només es converteix en motor econòmic local sinó també nacional .
54

Per a concloure, cal fer recordatori que a la dècada dels anys 90, Catalunya estava patint un clar
procés d’envelliment i regressió de la població: la natalitat havia caigut dràsticament al llarg
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, era o negatiu o zero 55, 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 XXI. El cert és que actualment estem vivint una nova fase de canvis,
els quals resulten molt difícil de dimensionar i avaluar.

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
Per una altra banda, en el cas de Valls s’han de tenir en consideració les previsions del Pla
Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), definitivament aprovat el 12 de gener de
2010. Aquest li assigna l’estructura nodal de referència de polaritat comarcal, definides les
polaritats comarcals com:
“Les polaritats d’àmbit comarcal són aquells nuclis de cert pes poblacional, fortament
prestadors de serveis i estructuradors d’un sistema d’assentaments. Corresponen,
bàsicament, a les capitals de comarca que no tenen una influència regional.” (PTPCT,
Assentaments. Memòria 5/49)
Se li assigna l’estratègia de creixement potenciat:
“Estratègia de creixement potenciat o estratègic
El Pla proposa aquesta estratègia de desenvolupament en aquelles àrees que haurien d’augmentar
de manera equilibrada la seva capacitat de creixement de població i activitat. L’objectiu de
l’estratègia de creixement potenciat és adreçar la major part del creixement urbà a les àrees en
millors condicions per reforçar l’estructura de ciutats que vertebra el territori de Catalunya i,
d’aquesta manera, facilitar l’accessibilitat als serveis, reduir les necessitats de mobilitat i de
noves infraestructures i evitar la dispersió de la població i l’activitat.
El Pla assigna l’estratègia de creixement potenciat a àrees urbanes amb bones condicions de
connectivitat i disponibilitat de sòl apte per a l’extensió i que ja són ja polaritats territorials
significatives o que, pel seu valor de posició en el territori, haurien de reforçar o assolir una
funció nodal amb relació a les àrees i nuclis del seu entorn.
D’acord amb aquesta estratègia, els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents han de
fer majors previsions de sòl de desenvolupament urbanístic que les que resultarien de considerar
només les seves necessitats internes.” (PTPCT, Assentaments. Memòria 5/55 i 5/57)

En el cas concret de Valls, l’argumentari exposat en el Pla és:
A l’Alt Camp, el Pla territorial aposta perquè la capital comarcal esdevingui una ciutat de molt
major pes que l’actual, capaç de portar serveis de primer ordre a la seva comarca,
d’interconnectar-se amb la conurbació central Tarragona - Reus i de situar-se en el mapa del
transport ferroviari. Si Valls no fa un salt important, quedarà inevitablement despenjada de la
54

Seria el cas de l’Agropecuària de Guissona (actualment Grup Alimentari Guissona), més coneguda com a
AREA, que es va desenvolupar en una època en que el municipi i també la comarca havien perdut molta
població i no es veia cap signe que pogués capgirar la tendència de caiguda.
55
Cal no oblidar que les diferents fases de creixement que ha experimentat Catalunya, sobretot en lles
dècades dels anys 60 a 70, van ser per immigració de població que provenia de la resta de l’estat.
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xarxa urbana i infraestructural principal de la regió. Ara mateix, determinades apostes
ferroviàries a la comarca són inviables i només en un altre escenari de poblament podrien ser
formulades més enllà de l’escenari temporal del Pla. En conseqüència, s’assenyala per a Valls una
estratègia de creixement potenciat i s’insta el planejament urbanístic a fer una aposta
contundent i decidida en benefici del conjunt de la comarca. (PTPCT, Assentaments. Alt Camp,
Memòria 5/61).

L’estratègia de creixement proposada al PTPCT possibilita un canvi substancial en l’escenari
demogràfic final de Valls, amb una població estimada al 2026 de l’entorn de 34.700 habitants 56 i
amb un total d’habitatges estimats de quasi 15.700 unitats. En l’actual situació d’estancament
inclús de regressió no es considera que al curt i possiblement mitjà termini es pugui assolir, això
no obstant a llarg podria ser possible.

6. L’ACCÉS A L’HABITATGE. LA DEMANDA EXCLOSA
En el moment de redactar la memòria social per al document d’aprovació inicial, s’estava
actualitzant la informació de població, llars i demanda exclosa amb el que les modificacions ja
es van incorporar en aquell document. És així doncs, que per a l’aprovació provisional es
mantenen.
En l’apartat 3.5 s’indica que la segona problemàtica més important detectada des dels serveis
socials és l’exclusió econòmica i que aquesta és creixent. En dit apartat ja se’n fa una breu
caracterització. En el present s’identifica específicament els diferents col·lectius necessitats
d’habitatge assequible.
Caracteritza el col·lectiu el fet d’estar format sobretot per parelles joves i adultes (recordem
que en xifres absolutes el creixement de la població es produeix en aquests grups d’edat –de 30
anys a 54 anys-) que l’adquisició de l’habitatge suposava una millora de l’habitatge anterior,
sent més significativa la millora en el moment que es començava a tenir fills.
1. Població jove en edat d’emancipar-se, que no pot accedir a l’habitatge per la manca o
dificultat de feina tot i haver baixat el seu preu i que es veu forçada a restar en el nucli
familiar o a buscar alternatives. La derogació de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) 57 pot
accentuar encara més aquestes dificultats. La seva problemàtica és força específica atès que
en prou casos és una situació transitòria.
2. Llars amb ingressos insuficients i que ja tenen dificultats en el seu manteniment. El
caracteritza el fet d’estar format principalment per parelles en què l’adquisició de
l’habitatge suposava una millora de l’anterior, sent més significativa la millora en el cas de
les parelles joves en el moment que es començava a tenir fills. Inclou també situacions de
llars que tenen dificultats en el pagament del lloguer, indistintament de l’edat i situació
personal (famílies, monoparentals, unipersonals, etc.). Aquest col·lectiu, que en un principi
era poc nombrós, ha anat en augment en els darrers anys, esdevenint una problemàtica que
ha convulsionat fortament la societat.
La principal dificultat rau en que no hi ha massa informació disponible sobre les diferents
casuístiques que es poden produir a escala local, més enllà de la que poden proporcionar els
serveis socials. En aquest sentit, qualsevol intent de projecció és molt compromesa ja que en
56

Aquesta estimació ha estat realitzada pel mètode del pes: a partir de la població potencial per l’Alt
Camp al 2026 i l’estimació de l’evolució del pes de Valls es calcula quina podria ser la població de Valls.
57 Des del 2012 només es tramiten canvis i modificacions d’expedients però no se’n concedeixen de noves.
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realitat es desconeix quines llars podrien trobar-se en aquesta situació en un futur més o
menys immediat (no sabem quantes persones més perdran la feina o els rebaixaran els sous,
no coneixem l’estructura d’ingressos d’una llar, desconeixem els ajuts familiars que poden
rebre, quin és el grau d’endeutament, etc.).
3. La població en situació o risc d’exclusió social - residencial, que tot i tenir habitualment
un baix pes en relació el municipi, es pot trobar necessitada d’habitatge específic. Aquesta
està formada per diversos col·lectius segons les categories establertes en la Tipologia
europea d’exclusió social (ETHOS, European Tipology on Homelessness and Housing
58
exclusion) :
4. Les llars formades per persones grans de 65 i més anys, però sobretot les de més de 70,
les quals tenen dificultats en el manteniment de l’habitatge, molt especialment en el
pagament dels serveis i/o subministraments.
Sol ser identificat com un col·lectiu susceptible de requerir habitatge assequible tot i que no
sempre ha de ser considerat com un grup específic (especialment en municipis petits i
mitjans) ja que habitualment tenen el seu propi habitatge i les seves problemàtiques solen
ser més de dependència o també d’inadequació de l’habitatge a les seves noves necessitats
(per exemple, antics habitatges de dos pisos amb escales en que a més el lavabo estigui
situat en un únic pis); de dificultats per a poder pagar totes les despeses, afectant molt
especialment a serveis i subministraments; d’habitatge deficient ja que no tenen la
capacitat econòmica suficient pel manteniment o millora de les condicions d’habitabilitat;
etc. Amb tot:
-

Les necessitats de les persones grans poden ser cobertes mitjançant altres
mecanismes (de fet són cobertes amb altres tipus d’intervencions) ja que
habitualment tenen habitatge i els ajuts que majoritàriament requereixen solen ser
assistencials i puntualment econòmics;

-

Les persones grans rara vegada volen renunciar al seu habitatge, encara que aquest
estigui en unes condicions d’habitabilitat precàries o tinguin serioses dificultats per a
pagar serveis i/o subministraments, o si no s’adapten a les seves condicions de
mobilitat, ja més minvades;

-

La major facilitat dels municipis petits i mitjans per a poder assistir a la seva
població gran sense necessitat de recórrer a habitatge assequible, ja existent o de
nova construcció.

Altres col·lectius que es podrien identificar: les parelles joves amb fills petits, les llars
formades per adults, amb fills o sense, les llars monoparentals, les llars unipersonals 59, etc.
Són subcol·lectius que poden aparèixer però sobre els què habitualment no hi ha informació
desagregada. Si en algun municipi s’identifica alguns d’ells, esmentar-los està bé però molt
probablement no podran ser identificats amb grup propi. L’habitual és agregar-los a la
categoria de les llars amb ingressos insuficients.

58

Vegeu Diputació de Barcelona (2008): Plans locals d’habitatge. Guia metodològica per la redacció,
pàgines 20 i 21.
59
Recordar però que hi ha llars unipersonals i possiblement monoparentals que en realitat responen a
empadronaments “fiscals” i per tant no a una situació de fragmentació de la llar. Se sap que es produeix
però no s’ha avaluat mai el seu volum.
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En relació la població d’origen estranger, que tot i tenir un menor percentatge presenta una
evolució creixent, 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.
En la quantificació de la demanda exclosa de l’habitatge, els col·lectius de llars monoparentals i
llars joves han estat agrupades sota l’epígraf de llars amb nivell d’ingressos exclosos del mercat
donat que el primer representa un col·lectiu poc nombrós no s’identifica com la principal
problemàtica al municipi amb el que la seva exclusió pot ser recollida a través de l’exclusió
econòmica i del segon no es disposa d’una diferenciació en relació les adultes.

Nombre
llars
Accés jovent primer habitatge
Llars amb nivell d'ingrés exclòs del mercat
Total
Llars en situació o risc d'exclusió social
Habitatge social total necessari

% Total
llars

% Llars
excloses

416

3,9%

18,9%

1.132

10,5%

51,6%

1.547

16,3%

70,5%

647

6,0%

29,5%

2.194

20,4%

100,0%

Les necessitats totals d’habitatge social al 2026 es poden estimar en unes 2.200 llars,un 20% de
les llars en aquell any. El seu elevat nombre ve determinat pel fet de considerar que els efectes
immediats de la crisi també es manifesten en un increment de les dificultats d’accés a
l’habitatge malgrat la caiguda dels preus de venda, atès que l’accés al crèdit hipotecari ha estat
molt restringit i a més ha augmentat l’atur entre la població; alhora es dóna la situació que els
preus de lloguer baixen però lentament a l’augmentar la seva demanda; igualment augmenta el
nombre de llars que tenen dificultats per fer efectius els pagaments dels lloguer i/o les quotes
hipotecàries.
L’estimació de les necessitats 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 augmentant amb la crisi. Ha estat inclòs com a demanda exclosa a causa
dels importants desajustos entre ingressos de les llars i els costos de l’habitatge. Així
mateix, forma part d’aquest grup les famílies monoparentals que tot i no ser molt
nombroses (el 3%) sol ser un subgrup amb clars problemes d’accés i/o manteniment de
l’habitatge. Tot i les actuals tendències de dissolució de la llar el diferent comportament
del municipi fa molt difícil poder preveure les unitats que es poden crear en un futur.
Així mateix d’aquest grup han quedat excloses les llars que actualment ja requereixen
habitatge assequible donat que formen part del col·lectiu de llars en risc d’exclusió
social: per aquestes llars la seva situació actual comença a ser d’emergència amb el que
queden inclosos en el grup de població en risc o situació d’exclusió. Constitueix el primer
grup de la demanda exclosa amb quasi l’11% del total de llars i vora el 52% de les llars
excloses al 2026 i afectaria a més de 1.100 llars en cas de no intervenir-hi.
2.- L’accés dels joves al primer habitatge. En l’estimació d’aquest grup s’ha tingut en
consideració l’actual piràmide d’edats, en que els joves constitueixen gairebé l’11% de la
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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). Igualment s’ha tingut en consideració l’elevat grau d’emancipació
d’aquest grup a Valls, força inèdit a Catalunya. Les previsions que es fan els situen en
gairebé el 19% de la demanda total exclosa i el 4% de les llars al 2026.
3.- 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 estimat que el nombre de llars
en situació o risc d’exclusió social necessitada d’habitatge específic pot seguir
augmentant, si més no a curt termini, però que si es segueix donant resposta a les seves
necessitats com ve fent l’Ajuntament de Valls en l’actualitat, aquest increment no ha de
ser molt fort. 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 familiar i de gènere. Es calcula que
podria afectar al 6% de les llars totals del municipi i representen el 29% de les llars amb
necessitat d’habitatge protegit o social.
Així mateix, per a fer front a les necessitats d’aquest grup, no només s’hauria d’incidir
en les reserves de sòl destinat a HPO en el POUM sinó que serien necessaris altres tipus
d’intervencions adreçades a obtenir habitatge social i/o assequible.
En la taula següent es realitza una proposta de distribució de l’habitatge social segons tipus.

Habitatge amb protecció oficial
Habitatge amb protecció oficial de règims general i/o especial
Habitatge amb protecció oficial de preu concertat
Total habitatge amb protecció oficial
Total altres modalitats d'habitatge social
Total d'habitatge social

Unitats

Sobre
total
social

1.426

65,0%

Sobre
HPO
81,3%

329

15,0%

18,8%

1.755

80,0%

100,0%

439

20,0%

2.194

100,0%

Es considera que el gruix de l’habitatge social, el 65% del total, hauria de ser destinat a
habitatge amb protecció oficial de règims general i/o especial, donat que els de preu concertat
ara com ara ja no són tant competitius. Es considera així mateix que per una part de la demanda
potencialment exclosa del mercat de l’habitatge (de compra i lloguer) haurà de trobar-se
resposta en d’altres modalitats d’habitatge social donat que les seves necessitats (estimades
això si a l’horitzó temporal del pla) poden ser més urgents i immediates i difícilment podran ser
canalitzades mitjançant el POUM. Malgrat no competir a una memòria social de POUM, es
considera oportú recollir-ho.
Cal tenir en compte que a Valls es va crear l’Empresa Local d’habitatge PROVALLS (Promocions
econòmiques Valls, SA), la qual entre d’altres activitats, ajuda a promoure el lloguer d’habitatge
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de titularitat privada a preus assequibles i que aquest pot ser un bon mitjà d’intervenció. Així,
per exemple, a desembre de 2012, des de Provalls s’oferien 12 habitatges protegits en lloguer i
en lloguer amb opció de compra (contracte de lloguer de 10 anys en que es deduirà del preu de
venda el 100% de les quantitats abonades en concepte de renda si la compra s’exerceix durant
els 5 primers anys), amb un preu mitjà un 48% més barat que el preu mitjà de lloguer del lliure
mercat (quasi 230€ més barat).
La promoció d’habitatge amb lloguer assequible, sigui via la incorporació de la propietat privada
en les borses de lloguer d’habitatge, de promoció de lloguer garantit, etc., apareix com una
opció més vàlida que la proposta de construcció d’HPO per damunt del percentatge mínim,
encara més vist que habitualment les reserves queden en reserves i el que es construeix, en cas
que es construeixi, és de lliure mercat.

7. L’OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA (OSU)
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-los. Els càlculs de
l’OSU per al municipi de Valls 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.
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-

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 pública−privada 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.

-

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, en el nou Pla per al Dret de l’Habitatge (Decret 75/2014), en el seu annex
inclou Valls com a municipi de demanda forta i acreditada, cosa per la qual s’opta per calcular
l’OSU a assolir.
Habitatge principal al 2011

Font: Cens de població i habitatges (web de
9.523 l’IDESCAT)

15% habitatge social

1.428

Habitatge social existent al 2012

Font: Annex IV Pacte nacional per l'habitatge, web
1.007 d'INCASOL i PROVALLS

Dèficit d'habitatge social al 2011
Habitatges principals al 2026
Increment d'habitatges principals a 2026

421
Font: Projeccions de població i llars, escenari mitjà
11.140 de població i baix de llars
1.617

OSU sobre projecció noves llars

243

TOTAL OSU al 2026

664
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Dèficit de l’habitatge social al 2012: Diferència entre el 15% de l’habitatge principal al
60
61
2012 i l’habitatge social al 2012
15% de 9.523 habitatges principals = 1.428 habitatges
1.428 habitatges – 1.007 habitatges socials = 421 habitatges de dèficit
Increment d’habitatges principals al 2026: Diferència entre les estimacions de llars al 2026 i els
habitatges principals al 2010
11.140 – 9.523 = 1.617
OSU sobre la projecció de nous habitatges principals: la mateixa fórmula emprada per l’obtenció
de l’OSU de l’habitatge principal actual.
1.617 x 0’15 = 243
Total OSU per al 2026: Addició de del dèficit a eixugar amb l’OSU dels nous habitatges principals.
421 + 243 = 664

8. PROPOSTA DEL POUM EN MATÈRIA D’HABITATGE
8.1. PROPOSTA DE QUANTIFICACIÓ D’HABITATGE DEL POUM
Al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona a Valls se li assigna l’estratègia de creixement
potenciat i en la memòria s’especifica que el POUM ha de fer una major previsió de sòl de
desenvolupament urbanístic que la que resultaria de considerar només les seves necessitats
internes, amb el que és així que tot i que les estimacions resultants, fetes en base a la previsió
d’unes dinàmiques demogràfiques que queden condicionades a l’actual situació d’involució (en el
subapartat 5.3 s’indiquen els seus límits) les previsions de sòl residencial que fa el POUM té en
consideració dita estratègia de creixement. De fet, en la memòria del PTPCT, s’indica que Valls
podria tenir un increment d’entre 2.380 nous habitatges principals (escenari de referència) i un
màxim de 8.628 (escenari anomenat nod 4) un nombre total estimat de 15.672 habitatges
principals al 2026, finalment proposats (memòria del PTPCT, apartat 2.3, escenaris econòmics i
demogràfics, pàgines 2.24 i 2.25).
Amb tot, el pla ha estat dimensionat en coherència al resultat de participació ciutadana, en què
hi ha un ampli consens en un model de creixement moderat i una oferta de nou habitatge
suficient però continguda i diversificada tot mantenint una proporció similar en relació
l’habitatge principal a l’actual.
Recuperant les estimacions de llars 62 al 2026, aquestes podrien moure’s en una forquilla que
aniria de les 10.100 a les 12.500 unitats, amb una previsió de noves llars que podria moure’s
entre les una mica més de 600 en un escenari de mínims 63 a les quasi 2.950 unitats en un
60

No es disposa de la dada al 2012
No es disposa de la dada al 2011
62
S’assimila llars a habitatge principal.
63
Recordar que aquest escenari significaria que la situació de regressió derivaria en una d’estancament
sense haver aconseguit capgirar les repercussions de la crisi en les dinàmiques demogràfiques.
61
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escenari de plena recuperació i dinamització econòmica i, per tant, demogràfica.
Si a aquestes noves unitats se’ls aplica un marge de cobertura entre oferta i demanda, amb
coeficients de mercat suficients (sempre es situen entorn a 2,00 o 2,50) que garanteixin, si és
possible, que no es produirà un rescalfament del mercat per la major escassetat de sòl destinat a
la construcció i producció immobiliària d’habitatges, les noves unitats d’habitatge necessàries
(incloses les noves llars estimades) podrien oscil·lar entre les 1.500 i les 7.000 si el termini
considerat és el 2026, i les 1.900 i les 9.300 si es considera el 2030 com a termini final, si es
mantenen els escenaris de mínim i de màxim anteriorment exposats com a marcs de referència.
En la taula resum s’han posat les principals dades sobre sostre residencial, nombre d’unitats i
superfície mitjana de l’habitatge segons tipus. El total d’habitatge que es podria obtenir amb el
POUM cobreix abastament les necessitats identificades, ròssec inclòs, si l’horitzó temporal de
referència és el 2026, en qualsevol dels escenaris (aquí només s’han posat els extrems d’una
forquilla que ofereix fins a 6 possibilitats). Si l’horitzó temporal de referència fos el 2030,
l’escenari alt de població i alt de llars es veuria compromès.

Sostre residencial
m²
Habitatge lliure

%

Habitatges
Unitats

%

Superfície
mitjana
habitatge

499.466

72,48%

4.529

66,79%

100

63.516

9,22%

706

10,41%

90

Habitatge de règims general i/o especial

126.174

18,31%

1.483

21,87%

85

Habitatge total

689.152 100,00%

Habitatge de preu concertat

6.718 100,00%

En qualsevol cas, i pel que al nombre d’unitats d’habitatge, el POUM preveu l’optimització
d’aquest sostre, amb l’aplicació d’un concepte dinàmic de la densitat, això és, optimitzar el
sostre d’unitats d’habitatge de forma que les unitats residencials que s’obtinguin, siguin el
resultat d’assignar 100 m²/hbtg als habitatges lliures, 90 m²/hbtg als habitatges de preu
concertat i 85 m²/hbtg als habitatges en règims general i/o especial, ja que majoritàriament la
dimensió mitjana de la composició familiar dels principals destinataris d’aquesta habitatges, són
segons s’ha descrit anteriorment, unitats familiars de menor nombre de membres.
En relació amb les reserves d’habitatge amb algun tipus de protecció, amb el POUM es podrien
obtenir una mica més de 2.240 unitats, quasi cobrint les estimades com a necessàries si no es té
en consideració aquelles unitats que s’haurien d’obtenir mitjançant altres tipus de polítiques
d’habitatge social i/o assequible(vegeu punt 6); en cas d’incloure-les, el superàvit que es podria
generar amb el POUM seria de més de 400 unitats. És així que es considera que la reserva mínima
obligatòria, del 20% + 10% del nou sostre residencial per habitatge amb algun règim de protecció
oficial, pot resultar suficient.
Afegir que s’han delimitat quatre polígons d’actuació urbanística (vegeu llistat) que no contenen
sostre residencial de nova implantació, amb el que no poden ser inclosos entre els sòls que han
de reservar sòl per habitatge amb protecció oficial:
Sector

Nom

PAU-10

PLANA DE BERGA

PAU-17

CA MAGRANÉ
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PAU-23

PLAÇA DE L'OLI

PAU-24

CARRER DE SANT ANTONI

S’han delimitat quatre sectors d’activitat que no inclouen sostre residencial (PAU-13 Palau de
Reig S1 fase 2, PAU-15 Cooperativa de Valls, PAU-16 Islasol i Porta Pla de Santa Maria, en SUND) i
que per tant no estan inclosos en les taules on es detallen els sectors.
S’han inclòs tres sectors en què la tipologia dominant de l’habitatge (unifamiliar aïllat amb una
densitat menor a 20 habitatges per hectàrea) desaconsellen completament fer-hi reserva de sòl
per HPO ja que podria suposar generar unes petites zones tipològicament i socialment
diferenciades que podrien conduir-les a la seva estigmatització a l’allotjar població que no pot
accedir a l’habitatge de lliure mercat. És el cas del PPU-05 Coll de Mola, a Picamoixons;, del
PAU-09 (urbanització residencial Sol i Vent); i del PAU-22 (tennis Bon Sol).
En relació el PAU-01 Antiga Fàbrica Dasca, aquest polígon es correspon amb l’àmbit de la unitat
d’actuació U.A.7 Antiga fàbrica Dasca delimitada per l’anterior PGOU .En tant que el projecte de
reparcel·lació de la UA-07 va ser aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia 366/2004, l’1 de
desembre de 2004, no es considera sostre de nova implantació d’aquest POUM, d’acord amb
l’article 57.4.b) del TRLU.
En relació el PAU-06 Santa Gemma, aquest és un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà
consolidat que es correspon amb l’àmbit de la unitat d’actuació UA-14 Santa Gemma delimitada
per l’anterior PGOU. La finca de titularitat privada inclosa dins d’aquest àmbit de sòl urbà
consolidat és la resultant del projecte de reparcel·lació de la UA-14 delimitada per l’anterior
PGOU i aprovat definitivament en data 9 de juny de 2008, i manté el sostre residencial màxim
que va ser adjudicat. Per aquesta raó, i d’acord amb l’article 57.4 del TRLU, no es considera
sostre residencial de nova implantació i no ha de fer reserva per a la construcció d’HPO.
En relació el PPU-05, El sostre total de protecció pública que correspondria al pla parcial
urbanístic Coll de Mola (subsectors 1 i 2), tenint en compte el sòl pendent de reparcel·lar en el
subsector 1 cedit a compte de les posteriors cessions, seria el 30% dels 8.437 m²st de sostre
residencial total, és a dir: 1.476,39 m²st. En tant que es va acordar conjuntament amb l’Entitat
Descentralitzada de Picamoixons i la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, traslladar
1.000 m² de sostre destinat a habitatge de protecció pública al sector El terreny dels hereus,
segona fase, aprovat definitivament en data 28.10.2011 (DOGC 5876 del 11.05.2011) quedaria en
el subsector 2, un sostre destinat a habitatge protegit de 476,39 m²st.
Al PAU-22 el nombre d’habitatges que es poden obtenir és tant baix (per raons geomètriques de
la parcel·la, únicament se’n poden fer tres) que, tot i ser nou sostre residencial, la funció real
d’aquest àmbit és més propera a la de compleció que no a l’extensió urbana.
Així, en les taules s’ha realitzat una doble totalització, la que inclou el sostre residencial
d’aquests, i en que en el còmput del percentatge de reserva de sostre per HPO assoleix el 9’7% +
19’4%, i el total real, el que exclou aquests tres sectors, en què s’assoleix el mínim legal.
Si el càlcul es realitza tenint en consideració el nombre d’habitatges que es podrien obtenir, en
tots dos casos se supera el 20+10, tot i que el diferencial entre ambdues totalitzacions és menor
en relació a les del sostre residencial donat que els sectors exclosos generaran poc nou
habitatge.
Per una altra banda, en la proposta de distribució de l’habitatge amb protecció oficial segons
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tipus en l’apartat 6 d’aquesta memòria, en què es donava un major pes a l’habitatge en règims
general i/o especial, amb la proposta feta en el POUM se li dóna també cobertura.
Les reserves s’han distribuït entre tots els sectors, llevat de les excepcions anteriorment
comentades, tal i com mostren les dues taules següents amb la intenció de no crear sectors de
concentració excessiva i, per tant de potencials guettos i problemes de futur.
Sostre residencial (m²)
Lliure

SUND

SUD

Sectors

PMU de transformació

RG i RE

Total

Lliure

17.674

2.525

5.050

25.248

70,0%

10,0%

20,0%

19.720

2.817

5.634

28.171

70,0%

10,0%

20,0%

PPU-03 RUANES

16.305

2.329

4.659

23.293

70,0%

10,0%

20,0%

PPU-04 CAL GAIA

20,0%

22.618

3.231

6.462

32.311

70,0%

10,0%

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

2.035

476

0

2.511

81,0%

19,0%

0,0%

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

2.408

677

1.355

4.440

54,2%

15,2%

30,5%

PORTA DE NULLES

85.176

12.168

24.336

121.680

70,0%

10,0%

20,0%

PORTA ALCOVER

11.309

1.616

3.231

16.155

70,0%

10,0%

20,0%

125.874

17.982

35.964

179.820

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-01 VALLENSE

4.173

596

1.192

5.962

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

9.017

1.288

2.576

12.882

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-03 MOLINS

4.830

690

1.380

6.900

70,0%

10,0%

20,0%

18.866

2.695

5.390

26.951

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-05 HORT DE PANDO

7.866

1.124

2.247

11.237

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-06 LES PARELLADES

7.591

1.084

2.169

10.844

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

2.368

338

677

3.383

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

5.697

814

1.628

8.139

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

9.445

1.349

2.699

13.494

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-10 PROVENÇA

9.783

1.398

2.795

13.975

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-11 CASERNA

4.802

686

1.372

6.859

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-12 CARRER BISBE MORA

9.958

1.423

2.845

14.225

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

2.079

297

594

2.970

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

1.006

144

287

1.437

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-15 CARRER NOU

7.541

1.077

2.155

10.773

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-16 FILADORS

5.686

812

1.625

8.123

70,0%

10,0%

20,0%

PMU-17 RAMON BARBAT

1.986

284

568

2.838

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

16.212

0

0

0,0%

0,0%

466

67

133

666

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

2.363

338

675

3.375

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

1.507

215

431

2.153

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

3.770

539

1.077

5.385

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-07 L'ESCORXADOR

5.256

751

1.502

7.509

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-08 LA FRATERNAL

1.481

212

423

2.115

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

Transformació

Concertat

Amb protecció (%)
RG i
Concertat
RE

PPU-02 RETO

PORTA PICAMOIXONS

PAU-09 SOL I VENT

16.212 100,0%

12.081

0

0

0,0%

0,0%

PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES

1.092

156

312

1.560

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-12 LA CANDELA

2.484

355

710

3.548

70,0%

10,0%

20,0%

PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

12.081 100,0%

896

128

256

1.280

70,0%

10,0%

20,0%

2.349

336

671

3.355

70,0%

10,0%

20,0%

331

47

95

473

70,0%

10,0%

20,0%

3.168

453

905

4.526

70,0%

10,0%

20,0%

220

0

94

314

70,0%

0,0%

30,0%

PAU-22 TENNIS BON SOL

1.770

0

0

1.770 100,0%

0,0%

0,0%

PAU-06 SANTA GEMMA

6.826

0

0

6.826 100,0%

0,0%

0,0%

PAU-18 GASSÓ NORD
PAU-19 CINEMA VALLS
PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA
SUC

%

PPU-01 FREIXA

PMU-04 CONVENT DEL CARME

PAU

Amb protecció
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18.364

0

0

18.364 100,0%

0,0%

0,0%

831

0

0

831 100,0%

0,0%

0,0%

1.348

0

0

1.348 100,0%

0,0%

0,0%

844

0

0

844 100,0%

0,0%

0,0%

Total

499.466

63.515

126.172

689.152

72,5%

9,2%

18,3%

Total exclosos els sectors que per no generar nou sostre o per
tipologia no es pot fer HPO

448.017

63.515

126.172

637.703

70,3%

10,0%

19,8%

PMU

PAU-10 PLANA D'EN BERGA
PAU-17 CA MAGRANÉ
PAU-23 PLAÇA DE L'OLI
PAU-24 CARRER SANT ANTONI

Per la tipologia dominant de l'habitatge no es pot generar HPO
No generen nou sostre residencial
Habitatges

SUND

SUD

Sectors

PMU de transformació

RG i RE

Total

%

Amb protecció (%)

Lliure

Concertat RG i RE

170

28

59

257

66,1%

10,9%

23,0%

PPU-02 RETO

190

31

66

287

66,2%

10,8%

23,0%

PPU-03 RUANES

156

26

55

237

65,8%

11,0%

23,2%

PPU-04 CAL GAIA

23,0%

218

36

76

330

66,1%

10,9%

PPU-05 COLL DE MOLA (aprovat definitivament)

14

4

0

18

77,8%

22,2%

0,0%

PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament)

16

8

16

40

40,0%

20,0%

40,0%

PORTA DE NULLES

849

135

286

1.270

66,9%

10,6%

22,5%

PORTA ALCOVER

112

18

38

168

66,7%

10,7%

22,6%

1.255

200

423

1.878

66,8%

10,6%

22,5%

PMU-01 VALLENSE

41

7

14

62

66,1%

11,3%

22,6%

PMU-02 FÀBRICA DEL GAS

90

14

30

134

67,2%

10,4%

22,4%

PMU-03 MOLINS

47

8

16

71

66,2%

11,3%

22,5%

187

30

63

280

66,8%

10,7%

22,5%

PMU-05 HORT DE PANDO

80

12

26

118

67,8%

10,2%

22,0%

PMU-06 LES PARELLADES

76

12

26

114

66,7%

10,5%

22,8%

PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT

23

4

8

35

65,7%

11,4%

22,9%

PMU-08 FONT D'EN BOSCH

56

9

19

84

66,7%

10,7%

22,6%

PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA

57

15

32

104

54,8%

14,4%

30,8%

PMU-10 PROVENÇA

55

16

33

104

52,9%

15,4%

31,7%

PMU-11 CASERNA

46

8

16

70

65,7%

11,4%

22,9%

PORTA PICAMOIXONS

PMU-12 CARRER BISBE MORA

113

16

33

162

69,8%

9,9%

20,4%

PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT

22

3

7

32

68,8%

9,4%

21,9%

PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA

7

2

3

12

58,3%

16,7%

25,0%

PMU-15 CARRER NOU

52

12

25

89

58,4%

13,5%

28,1%

PMU-16 FILADORS

53

9

19

81

65,4%

11,1%

23,5%

PMU-17 RAMON BARBAT

18

3

7

28

64,3%

10,7%

25,0%

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA

Transformació

Concertat

PPU-01 FREIXA

PMU-04 CONVENT DEL CARME

PAU

Amb protecció
Lliure

162

0

0

0,0%

0,0%

PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR

5

1

2

8

62,5%

12,5%

25,0%

PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA

24

4

8

36

66,7%

11,1%

22,2%

PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ

15

2

5

22

68,2%

9,1%

22,7%

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC

38

6

13

57

66,7%

10,5%

22,8%

PAU-07 L'ESCORXADOR

53

8

18

79

67,1%

10,1%

22,8%

PAU-08 LA FRATERNAL

6

2

5

13

46,2%

15,4%

38,5%

31

0

0

31 100,0%

0,0%

0,0%

6

2

4

12

50,0%

16,7%

33,3%

16

4

8

28

57,1%

14,3%

28,6%

PAU-09 SOL I VENT
PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES
PAU-12 LA CANDELA
PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR

162 100,0%

9

1

3

13

69,2%

7,7%

23,1%

PAU-18 GASSÓ NORD

23

4

8

35

65,7%

11,4%

22,9%

PAU-19 CINEMA VALLS

3

1

1

5

60,0%

20,0%

20,0%

32

5

11

48

66,7%

10,4%

22,9%

2

0

1

3

66,7%

0,0%

33,3%

PAU-20 GASSÓ SUD
PAU-21 CA PORTA
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PMU

SUC

PAU-22 TENNIS BON SOL

3

0

0

3 100,0%

0,0%

0,0%

60

0

0

60 100,0%

0,0%

0,0%

PAU-10 PLANA D'EN BERGA

8

0

0

8 100,0%

0,0%

0,0%

PAU-17 CA MAGRANÉ

9

0

0

9 100,0%

0,0%

0,0%

13

0

0

13 100,0%

0,0%

0,0%

PAU-06 SANTA GEMMA

PAU-23 PLAÇA DE L'OLI

8

0

0

0,0%

0,0%

Total

PAU-24 CARRER SANT ANTONI

4.529

706

1.483

6.718

8 100,0%
67,4%

10,5%

22,1%

Total exclosos els sectors on per la tipologia dominant no es pot fer
HPO, excepte PPU05

4.295

706

1.483

6.484

66,2%

10,9%

22,9%

Per la tipologia dominant de l'habitatge no es pot generar HPO
No generen nou sostre residencial

8.2. MECANISMES PREVISTOS PER L’OBTENCIÓ DE L’HABITATGE PROTEGIT
Per assolir l’objectiu d’obtenció de l’habitatge protegit, s’empraran dos mecanismes. En el
primer, es destinarà una part del 15% de l’aprofitament urbanístic dels SUD de nova delimitació i
el 10% en SU a habitatge amb protecció oficial. L’habitatge restant serà de promoció privada.
Els mecanismes previstos per l’obtenció del sòl destinat a habitatge amb protecció oficial serà a
través de la gestió urbanística. Les figures de planejament previstes en cada àmbit d’actuació
garanteixen la seva obtenció.
Les previsions temporals per a l’inici i acabament de la construcció dels habitatges assequibles
es distribueixen en dos sexennis. El que és segur és que és difícil que abans de 4 anys s’hagi
construït habitatge amb protecció donat que s’haurà de redactar i aprovar el planejament
derivat. Un cop fet, s’iniciarà la urbanització i, en paral·lel, l’edificació de l’habitatge amb
protecció oficial.

8.3. ANÀLISI DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Tal i com s’indica a la memòria d’informació, a Valls actualment existeix un total de 593.050 m²
de sòl destinat a equipament. D’aquests, 203.597 m² responen a solars potencials sense
compromís i ofereixen la possibilitat de donar cobertura a futures necessitats pel que fa a
equipaments.
La distribució dels equipaments en el municipi es concentra, majoritàriament, en l’àrea
residencial tot i que, degut al creixement del polígon industrial, han aparegut grans peces
d'equipaments a les afores.
En el nucli històric s'hi concentren la major part del equipaments, fent ús d’edificis de reduïda
dimensió o inclús, en algun cas, ocupant només la seva planta baixa, alguns d'ells amb problemes
de capacitat, com l'arxiu, els jutjats o l'hospital. Més allunyats del centre s’hi emplacen
equipaments amb necessitat de grans superfície, com la zona esportiva del Fornàs, o bona part
dels equipaments docents.”

El POUM proposa (apartat 4.3 de la memòria d’ordenació):
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“a) Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de creació de
nova ciutat que contenen els diferents tipus d’equipaments. Identificar aquells que, per la seva
naturalesa, tenen un caràcter i un abast de servei general per a tota la ciutat i per al territori de
l’entorn, en el que podríem definir com els equipaments de referència i aquells altres que
tenen un abast més reduït i que, majoritàriament, venen a atendre les necessitats d’un
col·lectiu identificat per la proximitat a l’equipament i que, sovint, coincideix amb un barri o
amb un conjunt de barris de la ciutat.
- El Pla preveu que els equipaments de referència es situïn de forma equilibrada en el
territori, tant en la ciutat consolidada com en els nous àmbits de creixement. Amb aquest
objectiu, identifica vàries finques del nucli antic de Valls que, per les seves característiques
de dimensió i posició poden ser aptes per a la localització d’algun d’aquests (el Museu
Casteller, que properament obrirà les seves portes, un nou emplaçament per a l’Escola de
Música Robert Gerhard, una possible nova seu per al Consell Comarcal, ...).
Estableix que els diferents sectors de sòl urbanitzable residencial a desenvolupar, situats a
llevant i a ponent de la vila, han de reservar el sòl suficient per a possibilitar la nova ubicació
d’equipaments de referència existents actualment (l’Hospital, els Jutjats, el Palau de Fires,
...) o d’altres de nous (campus universitari, pistes poliesportives, parc aquàtic recreatiu...).
- També te present la necessitat de disposar d’espais suficients de reserva per acollir altres
possibles i futures demandes d’equipaments de significació territorial i supramunicipals que li
corresponguin per la seva posició de capitalitat de l’interior del Camp de Tarragona, així com
els necessaris per la renovació i remodelació integral d’altres equipament de ciutat que en el
futur vagin completant el seu cicle de vida útil (auditori, teatre, centre cultural, centre de
les arts....).
b) Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats
que es generaran a partir de les possibles escenaris de població. Aquestes previsions han de tenir
especial cura en la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves
demandes, si no també i molt especialment, d’aquells aspectes sectorials que es defineixen en
funció de les franges d’edat més significatives d’aquesta nova població juntament amb l’evolució
de la població ja existent.
- Es proposa un desplegament potencialment generós de les noves necessitats escolars, que
atenguin als diferents nivells, des de l’escola bressol, fins l’ensenyament del batxillerat,
passant pels centres d’educació infantil i primària.
- Altrament, els serveis sanitaris de proximitat, com els centres d’assistència primària per la
cobertura de les necessitats futures, en concordança amb el nou dimensionat de la ciutat.

c) Establir la localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de
correcció dels actuals desajustos que es donen en determinats àmbits de la ciutat i al mateix
temps, disposar aquestes noves localitzacions amb la voluntat expressa d’aprofitar la seva
capacitat de reforç dels nous teixits urbans. La localització d’aquestes noves peces ha de
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centrar-se sobre nous àmbits de màxima centralitat i major accessibilitat, per damunt de
possibles criteris d’oportunitat en la major facilitat per l’obtenció del sòl.
- La important dotació d’equipaments esportius localitzats a la zona esportiva del Fornàs i a
la zona esportiva del Vilar són un element d’alta qualitat pel municipi de Valls. No obstant
aquesta condició de qualitat, la ciutat presenta un desequilibri territorial en tant que tots ells
estan situats a la part de llevant, deixant desatesos els barris de les Comarques, Santa
Magdalena i Mas Clariana. El Pla proposa corregir-lo mitjançant la reserva d’un ampli espai a
ponent, destinat a la construcció d’un nou complex esportiu vinculat als nous creixement
que es donin en aquesta part i en relació directa amb el parc urbà que es realitzi en els
terrenys propers al torrent de Sant Pou.
S'aconsella actualitzar i desenvolupar el MIEM per poder programar amb encert la futura zona
esportiva que es proposa a ponent i garantir la viabilitat de les instal·lacions esportives a
construir-hi en el futur.
- Per la resta d’equipaments d’atenció a les persones (centre cívics, centres per joves,
casals de la gent gran, ludoteca etc.. ) la ciutat de Valls i el desplegament dels nous sectors
de desenvolupament han de garantir una oferta de sòl suficient que permeti amb garanties la
cobertura total d’aquestes necessitats del futur.”
D’acord amb el recompte efectuat, el total del sostre residencial admès pel POUM de Valls en el
sòl urbà consolidat és de 2.028.806 m². La superfície de sòl qualificat com a sistema
d’equipaments en la mateixa classe de sòl és de 347.185 m². Això comporta 17,11 m² de sòl
destinat a equipaments per cada 100 m² de sostre residencial.

8.4. AVALUACIÓ I DIAGNOSI DE L’IMPACTE DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
El Pla proposa apostar per una mixticitat d’usos en el nou entramat urbà, en que tot i que el
teixit residencial serà la peça principal, es reserva una part significativa destinada a l’activitat
(comerç, terciari, hotels, etc.) com un contrapunt als sectors monofuncionals tradicionals.
Aposta igualment per uns sectors en que es prioritza les cessions de sòl per espai públic
(equipaments, serveis i espais lliures) i també per l’establiment de places de relació i identitat
de cada sector, espais de relació i convivència i espais d’intercanvi, que atengui tant els
equipaments de proximitat com els equipaments de referència que es puguin emplaçar en els
nous sectors.
S’adopta igualment un model de creixement en els teixits residencials compacte i equilibrat, de
densitats mitjanes, amb construccions d’alçada mitjana (planta baixa i tres o quatre plantes)
preferentment relacionades amb el pla del sòl, amb comerç de proximitat, amb preferència pels
tradicionals respecte les grans superfícies, i que tendeixi a ocupar una menor superfície de sòl,
on donar cobertura a les futures necessitats d’habitatge en les seves diferents tipologies.
Pel que fa al barri antic, la intenció és consolidar el procés de recuperació iniciat amb el Pla de
millora urbana i l’execució del projecte de la Llei de barris, configurant un marc de referència
més propici i de preferència per les actuacions que envolten el barri ja que la seva recuperació i
posada en valor incidirà positivament en la recuperació i rehabilitació del propi barri.
Pel que fa al conjunt de la ciutat actual s’estableixen àrees de reestructuració i/o reforma,
àrees de reordenació i àrees de rehabilitació, delimitant sectors de dimensions relativament
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reduïdes i que integren sòls de la mateixa naturalesa o condició, amb el que així es facilita la
seva gestió.
En relació els nous sectors la seva ordenació arquitectònica integra el respecte per les
perspectives visuals més característiques de Valls. Amb aquests s’aconsegueix també una oferta
equilibrada i suficient de sòls d’extensió residencial que permetrà cobrir amb suficiència un
futur mercat de l’habitatge. Els nous creixements a llevant i a ponent del barri antic, es
delimiten atenent a tres característiques bàsiques:
-

La incorporació del sòl d’espais lliures associat als torrents i que han de garantir la
potencial urbanització dels nous pars urbans que s’estableixen en aquest document de
planejament general.

-

La cessió dels sòls dels equipaments de proximitat i els de referència que possibilitin la
construcció d’un creixement harmònic i ordenat, amb elements i espais significatius
repartits en el conjunt del sòl urbanitzat.

-

Garantir l’execució de l’anell viari entre la carretera d’Alcover i la carretera de
Picamoixons definit pel POUM per tal de dotar d’una millor circulació a la vila per la part
de ponent.

-

La reserva del sostre destinat a habitatge protegit en la quantitat i en les modalitats que
s’assenyalen en la present memòria i que han de garantir l’accés a l’habitatge pel
conjunt de la població amb menys capacitat econòmica.

Aquests nous sectors es concreten en el PPU-01 Freixa, PPU-02 Reto (inclou els sòls necessaris
per a l’execució dels sistemes urbanístics generals), ambdós situats a l’oest del nucli de Valls, el
PPU-03 Ruanes i PPU-04 Cal Gaia, ambdós situats a l’est del nucli de Valls. En els quatre sectors
es fa la reserva de sòl per habitatge protegit corresponent al 30% del sostre residencial, un 20%
del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règims general, i/o
especial.
Els plans de millora urbana de transformació 64, tenen com objectiu principal l’ordenació i
transformació d’usos reforçant el seu caràcter residencial (per exemple del PMU-04 Convent del
Carme al PMU-10 Provença, i del PMU-14 Torrent de la Xamora al PMU-17 Ramon Barbat, tots
ells inclosos), emplaçats bàsicament al sud, nord i oest del nucli de Valls, tot i que hi ha PMU de
transformació d’usos (PMU-11 Caserna, PMU-13 carrer de Montserrat), o d’ordenació de buits
urbans donant-li caràcter residencial (PMU-01 Vallense i PMU-02 Fàbrica de Gas, ambdós al sud
de Valls).
Els polígons d’actuació urbana de transformació, bàsicament tenen per objectiu la compleció i
ordenació dels àmbits per acollir usos residencials (per exemple dels PAU-01 a 08 inclòs), tot i
que també es delimiten sectors de transformació d’usos (PAU-12 la Candela), de cessió de sòl
destinades a carrer (PAU-19 Cinema Valls i PAU-20 Gassó Sud) o de connexió de carrers (PAU18 Gassó Nord), o també d’esponjament de la trama urbana (PAU-21 Ca Porta).
En tots aquests sectors es determina l’establiment d’una densitat adequada i ajustada, que
garanteixi un nivell de compacitat confortable, amb una suficient cessió de sòls destinats a
equipaments i espais lliures, que facin dels nous sectors espais de referència tant en els serveis
64

Aquí es refereix únicament als sectors delimitats al nucli de Valls. Més endavant es detallen els PMU i PAU
dels diferents assentaments dels municipis de Valls.
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que disposaran, com en la qualitat i quantitat dels nous espais lliures associats als nous sectors
de creixement residencials.
El Pla preveu les mesures oportunes i necessàries que garanteixin, en el conjunt de l’oferta
general del mateix, el foment i la promoció d’actuacions destinades a l’habitatge protegit en les
seves diferents modalitats, amb la finalitat de poder atendre, amb garanties, l’ampli ventall de
necessitats i d’opcions presents en la realitat social actual de la ciutat així com la
implementació de mesures que afavoreixin la reforma i posta en valor del conjunt residencial
existent.
El POUM delimita, també, quatre àmbits de sòl urbanitzable no delimitat, tres dels quals
destinats a ús residencial. Així, a l’oest del nucli de Valls s’emplacen els àmbits Porta de
Picamoixons i Porta d’Alcover, mentre que a l’est s’hi emplacen els àmbits Porta del Pla de
Santa Maria (destinat a l’activitat productiva en contigüitat amb l’actual polígon industrial) i
Porta de Nulles.
Amb aquests àmbits es pretén garantir unes reserves de sòl de futur que puguin donar resposta a
les previsions demogràfiques, evitant així crear tensions en el mercat de l’habitatge: davant la
dinamització del creixement demogràfic que es pot produir, la manca de previsió de reserva de
sòl per a ús residencial acaba generant fortes tensions ja que el temps que requereix el procés
de tramitació de la modificació del pla, i la tramitació del planejament derivat –PPU, projecte
d’urbanització i projecte de reparcel·lació- la pressió que s’acaba exercint sobre el mercat de
l’habitatge és molt forta i afecta els preus. En els tres àmbits destinats a acollir usos residencials
es preveu la reserva de sòl per habitatge amb protecció oficial corresponent al 30% del sostre
residencial, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de
règims general i/o especial.
En relació als nuclis de més entitat, a banda de Valls mateix, el POUM proposa per a:

Picamoixons
Les grans opcions que es plantegen es poden concretar en el següent:
1. Una voluntat manifesta de créixer i facilitar l’extensió de l’actual conjunt edificat que
possibiliti assolir en el futur nous reptes i serveis. Un creixement que ha d’anar associat a una
millora de la qualitat de vida dels seus habitants. El creixement en termes de taca i extensió
s’ajusta a les determinacions del planejament territorial, que pel nucli de Picamoixons,
n’estableix una estratègia de creixement moderat, amb l’objectiu que es puguin atendre les
necessitats endògenes i fins i tot atreure una petita quantitat de població forana. Aquesta
determinació comporta que el nou sòl a integrar en el nou planejament urbanístic, no pugui ser
superior a un 30% de la superfície actualment urbanitzada.
2. Una orientació del creixement global diversificat geogràficament i tipològicament, que
cobreixi de manera generosa les potencials demandes del futur, ja sigui de construcció de nous
habitatges unifamiliars com plurifamiliars.
3. Una aposta en el conjunt, per la preservació dels elements patrimonials. Patrimoni en el
sentit més ampli, d’allò que forma part de la memòria col·lectiva, ja sigui la preservació del
patrimoni natural o el patrimoni cultural i arquitectònic, amb la catalogació dels elements més
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significatius d’aquesta memòria col·lectiva.
Les opcions del Pla, respecte l’oferta residencial està suportat sobre les següents línies:
* Respecte el sòl urbà ja consolidat: La modificació de l’ordenança edificatòria actual en
coherència amb els teixits edificatoris existents en el nucli, de forma que les noves construccions
harmonitzin pel que fa a les volumetries i formes amb les preexistències arquitectòniques de
Picamoixons.
* Respecte el sòl de creixement en extensió: l’establiment de les actuacions d’extensió
residencial en coherència amb les determinacions del planejament territorial i localitzades sobre
4 àmbits territorialment diferenciats i amb finalitats específiques per cadascun d’ells:
- Al nord, l’actuació de Coll de Mola (PPU-05) que té per objecte consolidar i acabar la fase 2
d’una actuació ja iniciada anteriorment que ara s’ha d’acabar per aportar els sols públics
necessaris i que ja s’establien en anterioritat.
- Al centre i vora els terrenys ferroviaris, l’actuació de Carrer Nou (PMU-15) que ha d’acabar
d’ordenar aquesta part central existent entre el sòl urbà ja consolidat i la línea fèrria, en base a
situar-hi usos residencials en coherència amb els teixits urbans existents tot reforçant el seu
caràcter residencial i garantir l’obtenció de les cessions destinades a espais lliures.
- Al sud, l’actuació de l’hort dels Hereus (PPU-06 Terreny dels Hereus 2F) que ha de completar la
segona fase d’una actuació residencial d’unifamiliars ja iniciada i que ara es preveu d’acabar i
consolidar. En aquest sector l’objectiu és ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos
residencials, d’acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d’aquest POUM, i en
coherència amb els teixits urbans existents al seu entorn; obtenir les cessions de sòl destinades a
espais lliures que delimitaran el sol urbà i obtenir les cessions de sòl destinades a equipaments.

Masmolets i Fontscaldes
Les actuacions pel que fa als assentaments de Fontscaldes (PAU-11 Cooperativa de Fontscaldes,
que té per objectiu ordenar la façana de l’antiga carretera del coll de l’Illa, completant els usos
residencials existents i garantir la cessió d’un espai lliure per a l’esbarjo dels residents) i de
Masmolets són coherents amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de
Tarragona, pels quals es proposa l’estratègia de millora i compleció amb l’objectiu que es puguin
atendre les petites necessitats endògenes d’aquests nuclis, sense desnaturalitzar el seu caràcter
i sense generar situacions d’ineficiència, insostenibilitat i sobrecost al conjunt del sistema.

Les urbanitzacions ja existents i identificació de dos nous assentaments
Per a les urbanitzacions de Plana d’en Berga (PAU-10) l’objectiu que es marca el POUM és el de
millora de la vialitat i completar les xarxes de serveis dels àmbits.
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Dins la urbanització Bon sol el POUM proposa possibilitar la transformació d’ús d’una parcel·la de
la ciutat jardí, qualificada d’equipament privat, en la que hi ha unes pistes de tennis en desús
així com ajustar els paràmetres d’ús i d’ordenació de la parcel·la (PAU-22 Tennis Bon sol), en
coherència amb les del seu entorn, amb el que el nou creixement proposat és molt petit.
Per a la urbanització Sol i Vent (PAU-09), el POUM proposa completar la urbanització dels vials i
les xarxes de serveis de l'àmbit i ordenar aquests terrenys ja que acullen algunes edificacions
aïllades d'habitatges unifamiliars. En aquest sentit, l’ordenació proposada s’ha d’entendre més
com a compleció d’un teixit urbà existent però inacabat, que pròpiament un creixement per
extensió.

8.5. AFAVORIMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I IMPACTE SOBRE ELS COL·LECTIUS ESPECIALS
Al municipi de Valls no han estat detectades problemàtiques que incideixin negativament en
l’accessibilitat, mobilitat i seguretat dels diferents col·lectius que conformen la seva població.
L’ordenació dels futurs sectors a desenvolupar que es proposi haurà de crear espais segurs per la
mobilitat de les persones així com per la seguretat personal dels col·lectius més vulnerables
(dones, persones grans i nens).
Els nous creixements proposats es produiran com una compleció de l’actual estructura urbana.
Les previsions de les vialitats, equipaments urbans i zones verdes permeten que aquests nous
creixements no resultin en problemes de mobilitat ni repercuteixin en la capacitat d’absorció
dels equipaments comunitaris ni redundin negativament en la capacitat de gestió.
En la redacció del planejament derivat es tindrà especial cura en facilitar l’accessibilitat i
mobilitat de les persones, fent especial atenció als col·lectius amb majors dificultats (persones
grans, persones amb mobilitat reduïda, infants, etc.) i en la creació d’espais segurs mitjançant la
correcta il·luminació i la creació de visuals òptimes, adreçats especialment als col·lectius més
vulnerables (dones, infants i persones grans).

9. CONSTITUCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE
La Llei 3/2012 modifica l’apartat 2 de l’article 163 sobre constitució del patrimoni municipal del
sòl i l’habitatge, mantenint els apartats 1 i 3 iguals. En l’apartat segon se suprimeix
l’obligatorietat que el producte obtingut de l’alienació del sòl que no tingui la qualificació
d’habitatge protegit passi a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i sigui
destinat obligatòriament a la finalitat especificada a l’article 160.5.b (fer efectiu el dret dels
ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat) mitjançant un règim de protecció pública.
Així, segons l’article 163, constitució del patrimoni municipal de sòl i habitatge:
“1. Els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits
d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb
aprofitament han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge (...)”
“2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta,
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tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge.”
“3. El volum del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge s’ha d’ajustar tant a les necessitats
previstes pel pla d’ordenació urbanística municipal (...)”.
D’altra banda, en l’article 164, Patrimoni separat, en l’apartat 2, també modificat, es determina
que els ingressos obtinguts s’han de destinar a conservar, administrar i ampliar el patrimoni de
sòl i habitatge per a tal d’assolir qualsevol de les finalitats determinades a l’article 160.5
En tot cas, és per aquesta raó que es crearà la figura específica encarregada de crear i gestionar
el patrimoni municipal del sòl i habitatge, tant del que s’obtingui de la gestió dels nous sectors
com del patrimoni actualment existent.
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