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1.3 EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ 

1.3.0 Les fonts d’informació 

Dues han estat les fonts principals d’informació. D’una banda està la proporcionada per L’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) a través de la seva pàgina web, de la qual s’ha extret 

informació sobretot a escala municipal i comarcal, i de l’altra la proporcionada per la Unitat 

d’Estadística del Departament de Sistemes d’Informació i Comunicacions i Qualitat dels Serveis 

Municipals de l’Ajuntament de Viladecans, la qual ha fornit informació per les unitats estadístiques de 

secció censal i illa. 

Ocasionalment s’ha emprat com a documents de consulta els del Pla d’Acció Municipal (PAM) i els 

del II Pla Estratègic de Viladecans. 

La combinació de les diferents fonts si bé ajuden a obtenir una imatge més nítida i precisa de la ciutat, 

presenta el problema dels diferents moments temporals de les dades fornides, amb el que la 

comparació entre les diferents unitats estadístiques no sempre és possible. 

 

1.3.1 Evolució recent de la població 

Viladecans és un municipi que va créixer sobretot entre els anys setanta i principis dels vuitanta com 

a conseqüència de les darreres onades migratòries. La seva posició respecte Barcelona i la seva àrea 

metropolitana immediata afavoria aquest creixement. A partir d’aquí, el creixement de Viladecans ha 

estat positiu però més aviat modest. 

En certa manera, es podria dir que el Viladecans actual és regeix per unes pautes semblants a la de 

les ciutats mitjanes-grans relativament properes a Barcelona; ara bé, la diferència més notable és que 

Viladecans no ha experimentat el creixement negatiu que han tingut aquestes. 

No es pot dir tampoc que Viladecans actuï com una ciutat de desconcentració residencial, malgrat 

que en els darrers anys i en un futur immediat pot tenir creixements associats a ella. 

Aquest darrer aspecte caracteritza també a Viladecans: malgrat el saldo modest en la mobilitat 

residencial, les entrades i sortides de població han enregistrat un volum notable (vegeu següent 

apartat). 

Així doncs, aquest primer important creixement i la següent estabilització han resultat en una piràmide 

d’edats en que s’ha anat reduint progressivament la base alhora que engruixien els grups formats 

adults-joves i resta d’adults. Aquest darrer aspecte es nota sobretot en un important augment de la 

població activa ocupada (vegeu apartat 1.3.7). Les generacions del baby-boom s’han incorporat al 

mercat de treball. Es comença a notar també en un cert augment de la natalitat. 

Així mateix ha anat creixent el grup de persones grans i, tot i que no assoleix unes taxes d’envelliment 

similars a les de les ciutats mitjanes, sí que el seu pes es comença a fer sentir en un augment de la 

mortalitat que esmorteeix els efectes de l’augment de la natalitat que s’ha produït en els darrers anys, 
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en un augment del nombre d’habitatges unipersonals i, possiblement, en un una disminució de la 

renda mitja del municipi. 

També caracteritza a Viladecans, de manera semblant a d’altres ciutat mitjanes, una progressiva 

substitució de la població del municipi que emigra per població dels municipis del voltant que cerca 

habitatge més assequible i també per població d’origen estranger, que també cerca un habitatge 

assequible i situat el més proper possible al lloc de treball donat que tenen més dificultats en la 

mobilitat obligada (mobilitat residencial associada a la mobilitat laboral). 

Aquestes noves entrades estan suposant un rejoveniment de la població del municipi. Ara bé, de 

moment resulta en una major masculinitizació d’algunes seccions de la ciutat (vegeu apartat 

corresponent) i en una natalitat que si bé s’està recuperant no manté una proporció amb l’entrada de 

població que s’ha produït. 

 

1.3.2 Evolució del conjunt del municipi 

Viladecans és un municipi que va créixer com conseqüència dels forts corrents migratoris dels anys 

60 i 70. De fet, és un municipi que ha tingut els seus grans creixements de població en base a les 

diferents onades migratòries que han caracteritzat l’evolució de moltes de les nostres ciutats, 

especialment les properes a Barcelona. 

Ara bé, el creixement del municipi ha estat en els darrers 20-25 anys relativament moderat. És positiu 

(només en el quinquenni 1981-86 està per sota de l’1% anual), però si es compara amb les 

dinàmiques d’altres municipis de la regió metropolitana (Alella, Lliçà d’Amunt, Tiana, Sant Andreu de 

Llavaneres, etc), al municipi es dóna un creixement relativament modest. 

En comparar-lo amb el creixement del Baix Llobregat, s’observa clarament dos moments en l’evolució 

del municipi: una etapa, que va del 1981 a 1996, en que Viladecans té uns ritmes de creixement 

lleugerament superiors als de la comarca, i una segona etapa, que va del 1996 al 2005 en que 

s’inverteixen els papers, en que el Baix Llobregat té uns creixements més elevats que no el municipi, 

especialment en el darrer quinquenni, malgrat que el municipi segueix augmentant la seva població 

(vegeu taula). 

 
 
Viladecans Baix Llobregat 

 Total Absolut Anual Total Absolut Anual 
81-91 4.825 11,1% 1,06% 36.171 6,3% 0,61% 
91-01 8.658 18,0% 1,67% 83.260 13,7% 1,29% 
81-86 1.713 4,0% 0,78% 9.893 1,7% 0,34% 
86-91 3.112 6,9% 1,34% 26.278 4,5% 0,89% 
91-96 5.052 10,5% 2,01% 33.787 5,5% 1,08% 
96-01 3.606 6,8% 1,32% 49.473 7,7% 1,49% 
01-05 4.202 7,4% 1,80% 64.922 9,4% 2,26% 

Font: elaboració pròpia a partir dades de © Institut d'Estadística de Catalunya 
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En el cas de Viladecans és de destacar que el major creixement l’ha tingut en el quinquenni 1991-96. 

Després segueix mantenint un ritme proper al 2% anual (amb lleugeres oscil·lacions) amb el que no 

es pot dir que hagi retrocedit, ni tant sols que hagi quedat estancat, però si que d’altres municipis li 

han pres relleu (vegeu taula). 

 
  

Població 
  

Creixement 
1998 54.840   Total Absolut 
1999 55.575  98-99 735 1,34 
2000 56.112  99-00 537 0,97 
2001 57.132  00-01 1.020 1,82 
2002 58.213  01-02 1.081 1,89 
2003 59.343  02-03 1.130 1,94 
2004 60.033  03-04 690 1,16 
2005 61.043  04-05 1.010 1,68 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

Altrament dit, la mobilitat residencial (i per tant el creixement de població) segueix sent hores d’ara 

força activa, com ho indica el fet que la comarca tingui actualment uns índexs de creixement més 

elevats que el municipi. 

L’anàlisi dels components de creixement poden ajudar a escatir en bona mesura quin tipus de 

creixement s’ha donat i s’està produint actualment (tot i que ja han estat apuntats), però caldrà 

recórrer a les dades de producció d’habitatge i les de transformació d’usos de l’habitatge (primera i 

segona residència i habitatges buits) per poder copsar millor aquest alentiment. 

Components del creixement 

En analitzar els components del creixement hom observa que Viladecans té unes dinàmiques pròpies 

prou marcades, malgrat regir-se per les tendències generals en relació a la formació de llars, 

l’expulsió de població per dificultat d’accés a l’habitatge, etc. i també pot tenir uns paral·lelismes amb 

ciutats de grandària i posició similar en l’entramat metropolità (progressiu envelliment de la població, 

creixements moderats quan no negatius, etc.). 

En relació al creixement natural (naixements i defuncions) es pot apuntar que: 

Després d’un llarg període de constant disminució de la natalitat, comença a repuntar en el 

creixement tot i no assolir les taxes dels anys 70: mentre a l’any 1975 els naixements eren 5’3 

vegades les defuncions (6’9 el 1976), al 2004 eren 2,6. 

- La recuperació es pot situar a principis dels anys 90, i es caracteritza per no tenir massa 

oscil·lacions o puntes. És a partir de la segona meitat d’aquesta dècada en que es dóna un 

augment que es manté força constant en el temps. 

Per contra, les defuncions han anat incrementant any rera any, amb un ritme menor que els 

naixements i amb més oscil·lacions que no pas la natalitat, però ascendent malgrat tot. 
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Si es mira què passa a la comarca, es pot veure que malgrat tenir unes tendències similars en quant 

a disminució de la natalitat i augment de la mortalitat, al Baix Llobregat aquestes són més esmortides 

tant en relació la natalitat com la mortalitat (vegeu taula). 

- En ambdós casos la mortalitat augmenta d’any a any, amb lleugeres oscil·lacions, però 

progressivament més elevada; ara bé, la comarca es manté en uns percentatges que poden 

oscil·lar fins un 7% en un any (amb algunes puntes que el situen en el 13%), però per regla 

general es mou entre el creixement mínim (i ocasionalment negatiu) i el moderat de 2 o 3%. 

- El municipi segueix la mateixa tendència en quant a augment de la mortalitat però presenta unes 

majors puntes d’augment i no és ocasional veure que aquest se situa proper al 10% amb unes 

puntes d’augment que assoleixen el 32% i no són tant ocasionals com a la comarca. Presenta 

també, a l’igual que la comarca, moments de disminució de la mortalitat o creixement baix. 

- En relació a la natalitat, la comparació és molt semblant, tot i no assolir uns percentatges tant 

rellevants en cap dels dos casos. 

 

 Viladecans Baix Llobregat 
 Naixe Defun Saldo N/D Naixe Defun Saldo N/D 

1976-80 4.545 820 3.725 5,543 53.668 13.811 39.857 3,886 
1981-85 3.034 851 2.183 3,565 36.924 14.839 22.085 2,488 
1986-90 2.632 1.019 1.613 2,583 31.443 17.921 13.522 1,755 
1991-95 2.790 1.347 1.443 2,071 30.620 20.229 10.391 1,514 
1996-00 3.295 1.467 1.828 2,246 34.415 22.753 11.662 1,513 
2001-04 3.157 1.261 1.896 2,504 35.235 19.447 15.788 1,812 

Font: elaboració pròpia a partir dades de © Institut d'Estadística de Catalunya 

El segon component de creixement, el moviment migratori, és el que ha actuat de manera més 

important en el creixement de molts municipis. En el cas de Viladecans, aquest ha estat actiu en els 

darrers 20 anys, però tant per entrades com per sortides de població. 

Per la importància d’aquest factor en el creixement i dinamisme de la ciutat, aquest component serà 

analitzat més atentament en el subapartat 1.3.4 de la present memòria. 
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1.3.3 L’estructura de la població 

La reducció de la natalitat, l’augment de la mortalitat i les dinàmiques migratòries s’han reflectit de 

manera clara en la piràmide d’edats del municipi. 

La reducció de la natalitat ha suposat que el grup d’infants (0 a 19 anys) passi de tenir un pes el 1991 

del 32’4% el 1991 a tenir-lo del 20’9 el 2005. Tot amb tot, manté un volum similar des de l’any 1991. 

No obstant això, aquesta perllongada reducció de la natalitat no ha suposat una reducció del grup de 

joves, atès que partia d’una piràmide amb base ampla. Així, el grup de joves (20 a 34 anys) passa de 

tenir un pes del 25’6% el 1991 a tenir-lo del 28’5% el 2005. S’ha diferenciat aquest grup atès que 

actualment és el que es mostra amb més dificultats per accedir al mercat de l’habitatge i una 

important part de les polítiques d’habitatge a ells són destinades. 

En aquest sentit es vol destacar el seu increment (encara que només sigui en gairebé 3 punts) alhora 

que des del municipi ha estat endegada la borsa d’habitatge jove. 

El grup de població jove−adulta (35 anys a 49) augmenta també el seu pes (20’8% el 1991 a 23’5% el 

2005), en una proporció relativament semblant a la dels joves, així com la resta de grups d’edat. 

El que és significatiu és la important pèrdua de població infantil que es produeix al municipi. De fet, 

l’evolució anual de la piràmide (del 2001 al 2005) mostra com any rere any aquest grup disminueix el 

seu pes. Altrament dit, l’augment de la natalitat no es trasllueix en un augment de la població infantil. 

 

 1991 2001 2005 
 homes dones Total homes dones Total homes dones Total 

0-19 16,60 15,78 32,38 11,14 10,87 22,02 10,71 10,21 20,92 
20-34 13,05 12,51 25,55 15,54 14,64 30,18 14,61 13,90 28,51 
35-49 10,55 10,26 20,81 11,18 10,76 21,94 12,15 11,34 23,49 
50-64 7,08 6,58 13,66 8,02 7,81 15,84 8,06 8,05 16,10 
65-79 2,64 3,39 6,03 3,90 4,26 8,16 4,12 4,62 8,75 
80 i + 0,54 1,03 1,57 0,57 1,30 1,87 0,74 1,48 2,22 
Total 50,45 49,55 100,00 50,36 49,64 100,00 50,40 49,60 100,00 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

S’apunta com a hipòtesi que la població que marxa pot estar formada en part per joves parelles amb 

fills que possiblement canvien de municipi per a poder millorar les condicions de l’habitatge (accés a 

la propietat i inclús a lloguer més barat), indistintament de si aquesta mobilitat va associada a 

mobilitat laboral, alhora que tot i entrar també parelles joves amb criatures, no s’arribi a compensar la 

reducció del grup d’infants. 

D’altra banda, es pot observar que la resta de grups (a excepció dels majors de 79 anys) creixen en 

unes proporcions similars, oscil·lant entre els 2’44 punts del grup de 50 a 64 anys als 2’96 del grup de 

joves. Així doncs (i com queda explicat en el subapartat corresponent), l’entrada de nova població 

s’ha produït en els segments de joves i joves−adults, però no sembla que tingui una gran incidència 

en els grups d’edat. De fet, en l’estructura d’edats del municipi tenen ara com ara més influència els 

propis contingents (i la pèrdua d’aquests) que no la immigració. 
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D’això en resulta una piràmide d’edats encara jove però que està en procés continuat d’envelliment. 

Finalment, es vol posar de relleu que si bé el component d’immigració i el d’immigració d’origen 

estranger tenen un pes important en les actuals dinàmiques demogràfiques de Viladecans, l’herència 

de la ciutat relativament recent (la dels anys setanta) es continua sentint en la seva estructura però 

també en la distribució de la població segons sexe, atès que homes i dones en gairebé tots els grups 

d’edat presenten uns índexs semblants. 

Amb tot, en els grups de 25 a 29, 30 a 34 i 35 a 39 anys la presència masculina és major, fet degut 

amb força probabilitat a la immigració d’origen estranger, especialment la que prové d’Àfrica, les quals 

segueix unes pautes migratòries diferents a les d’altres origens. 

Tot amb tot i malgrat les actuals tendències, es vol destacar de nou que la piràmide d’edats de 

Viladecans és força equilibrada en quant a grups i en quant la distribució segons gènere. 

 

 

1.3.4 Els moviments migratoris 

Tal i com ha estat anteriorment apuntat, és el moviment migratori l’element clau per entendre les 

dinàmiques de creixement del municipi. 

Així doncs, Viladecans es caracteritza per tenir en els darrers 20 anys un important moviment 

d’entrades i sortides de població (mobilitat residencial). Ara bé, i d’entrada es podria dir que 

sorprenentment, en els darrers anys es dóna un saldo migratori negatiu; altrament, marxa més gent 

de la que no entra (vegeu taula). 
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Saldo migratori de Viladecans 
 comarca província Catalunya Espanya Total 
1988 -48 270 -64 54 212 
1989 144 288 -47 2 387 
1990 256 333 -71 13 531 
1992 383 510 -91 -122 680 
1993 325 350 -94 -79 502 
1994 273 448 -114 -182 425 
1995 314 418 -85 -69 578 
1997 78 429 -58 -69 380 
1998 46 280 -88 -94 144 
1999 -126 172 -132 -106 -192 
2000 77 390 -187 -67 213 
2001 23 288 -192 -67 52 
2002 33 359 -265 -114 13 
2003 97 342 -349 -118 -28 
2004 126 379 -455 -128 -78 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya 

Això no obstant, no es pot considerar que aquest saldo marqui l’actual tendència del municipi atès 

que les dades corresponents a l’any 2005 tornen a parlar d’un saldo positiu per al municipi, tot i que 

molt moderat si es pensa en la grandària de la ciutat; de 228 persones. 

Migracions segons grups d’edat 

Si s’analitza el moviment migratori per grup d’edat, el percentatge més elevat, tant d’entrades com de 

sortides es correspon amb el grup de joves, de 22 a 35 anys, seguit a més distància del grup d’adults 

(vegeu taula). 

 

 Fins 16 17-21 22-35 36-64 65 i + Total 
Altes 16,36 5,61 47,05 25,75 5,23 100,00 
Baixes 16,61 4,45 44,48 29,30 5,16 100,00 
Saldo 14,48 14,48 66,67 -1,37 5,74 100,00 

Font: Unitat Estadística de l’Ajuntament de Viladecans i elaboració pròpia  

Hi ha més entrades de persones joves que sortides (saldo positiu), i del saldo total representen els 2 

terços. Ara bé, la diferència entre els que entren (1.484 persones l’any 2005) i els que surten (1.240) 

és molt minsa (244 persones). 

També es considera significatiu que, malgrat no representar un volum tan gran en relació el grup de 

joves (812 altes i 817 baixes el 2005), el fet que en el grup d’adults (36 a 64 anys) el saldo sigui 

negatiu. 

El fet que un 14% del saldo es correspongui amb infants, està indicant que una part del perfil 

d’immigrants que atrau Viladecans és de famílies joves amb 1 o 2 fills a càrrec. 

Només un 6% es correspon amb població major de 64 anys (165 altes contra 144 baixes) però en 

aquest cas és difícil de dil·lucidar si es corresponen a parelles o bé a persones soles que bé venen o 

marxen a viure amb els fills o bé venen o marxen a viure en una residència. 
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La conclusió sobre les altes i baixes apunten dues conclusions que poden semblar contradictòries i 

possiblement vistes com a negatives, però que en veritat mostren un gran dinamisme del muncipi. 

- El fet que el saldo sigui moderat i ocasionalment negatiu podria fer pensar que és un municipi en 

retrocés. 

- Ara bé, que en volum hi hagi tant de moviment està parlant d’una ciutat viva, amb un mercat 

immobiliari dinàmic. 

- El fet que el volum majoritari de moviment es correspongui amb població jove (tant d’entrada com 

de sortida), indica que Viladecans està sotmès a les mateixes tensions que està sotmesa la 

població del país en general; altrament, un mercat de l’habitatge massa car per la població del lloc 

i relativament accessible per la població d’altres municipis. 

- El fet que arribi població jove, pot ser indicadora d’unes futures necessitats en quant equipaments 

escolars (per exemple). 

En definitiva, es pot entendre que Viladecans és una ciutat madura, encara no esgotada (actualment 

s’estan produint nous creixements urbans i en un futur immediat se’n poden produir més), però és 

important que comenci a pensar-se en ella no com a ciutat de “creixement” sinó de 

“desenvolupament”, la qual cosa no ha de suposar un estancament o involució de població atès que 

hi ha barris que poden atraure nova població en compensació al buidat que s’ha donat i encara es 

produeix. 

Migracions segons orígens i destinacions 

En relació als orígens i destinacions de la població, es considera significatiu que el saldo resultant 

indiqui que la major capacitat d’atracció de Viladecans se situa en la resta de la província, molt per 

damunt de la pròpia comarca. Ara bé, si es mira els volums d’entrada i de sortida, els majors fluxos de 

població es produeixen dins la mateixa comarca. 

Igualment significatiu és que Viladecans tingui un saldo negatiu amb la resta de Catalunya (hi marxen 

més persones que no en venen) i l’estat espanyol, malgrat que si es mira el volum de població per 

aquestes dues destinacions és molt menor que la pròpia comarca i resta de província. 

El comportament de la comarca, en quant a moviments migratoris, és semblant al del municipi: tanta 

entrada com sortida i un augment progressiu de l’emigració. Potser la diferència és que l’emigració de 

població que es situa per damunt la immigració no es nota tant fins l’any 2004. És de destacar que els 

moviments dins la mateixa comarca augmenten força en els darrers anys, sobretot a partir de finals 

dels anys 90 mentre que els intercanvis amb d’altres regions bé es compensen mútuament (gairebé 

tantes entrades com sortides des de i vers la resta de Catalunya, moviment que ha anat en augment 

amb els anys) mentre que ha disminuït notòriament en d’altres (de fet ja fa anys que l’intercanvi amb 

la resta de l’estat espanyol és negatiu). 
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Migracions segons secció censal 

En relació a la situació interna del mateix Viladecans (es disposa d’informació per 2 anys diferents per 

les seccions censals corresponents a l’any 2000), es pot apuntar que: 

- En els anys 2000 i 2005, hi ha un seguit de seccions censals que presenten un saldo negatiu i 

que l’han mantingut en els 2 anys o bé inicialment han tingut un creixement molt minso per passar 

a tenir-lo negatiu o bé a la inversa (per exemple les seccions 1003, 1006, 1007, 1010, 2003, 

2009, 2014, 2015). 

- Hi ha seccions, poques, que creixen (1001, 1002, 2007). Cal dir que la secció 1001 es va 

subdividir en 2, creant-se la 1014, i que és sobretot aquesta darrera la que ha crescut. 

De fet, el creixement moderat total, en analitzar-lo per seccions mostra uns àmbits de nou creixement, 

probablement per promocions immobiliàries de major magnitud, i uns àmbits que es podrien 

anomenar més vells i que encara no han capgirat la tendència de pèrdua de població. 

Tot amb tot, inclús considerant aquests àmbits de nou creixement, és de destacar que en general 

aquest ha estat moderat. 

Població d’origen estranger. Incidència en el creixement 

Tanmateix, alhora que es produeix una disminució en el saldo de migracions interiors, es produeix un 

augment d’entrada d’immigrants d’origen estranger: es passa d’un pes del 2’4% de l’any 2000 a un 

pes del 7’6% l’any 2005. L’increment és important si es té en compte que estem parlant d’un període 

de 6 anys. 

De fet, sembla que a Viladecans li pugui succeir quelcom de semblant al que s’ha produït a les grans 

ciutats (Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, etc): pèrdua de població (creixement negatiu) 

que amb els anys ha estat substituïda per població d’origen estranger. Ara com ara les xifres són 

modestes si es comparen amb els exemples citats però caldrà no perdre de vista aquesta possibilitat. 

Per origens, a Viladecans té una major presència la població que prové d’Àfrica (1’7% el 2000 i 3’0% 

el 2005 respecte la població total del municipi, però el 47’5% respecte la població total estrangera). 

Amb els anys ha anat augmentant el seu volum, però per contra ha disminuït el seu pes respecte la 

població total estrangera, passant de representar el 72’0% dels estrangers el 2000 a l’actual 47’5% 

(vegeu taula). 

Això és així perquè altres origens estan adquirint un major pes, destacant els que provenen d’Amèrica 

del sud, que ja a l’any 2000 eren el segon grup, amb un 29’3%. A molta distància apareix com a tercer 

grup els que provenen de la resta de la Unió Europea (9’2% el 2005). Els que provenen de la resta 

d’Europa apareixen com a quart grup però és interessant veure com en pocs anys han incrementat la 

seva presència passant de l’1’3% del 2000 al 6’0% del 2005. 
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 Espanyola Estrangers Total UE EUR Àfrica Amèr S 
2000 54.773 1.339 56.112 7,92 1,27 71,99 10,08 
2001 55.527 1.605 57.132 7,10 1,99 69,84 12,21 
2002 56.096 2.117 58.213 6,71 2,93 65,19 17,57 
2003 56.575 2.768 59.343 6,94 4,95 57,37 23,70 
2004 56.878 3.155 60.033 8,27 5,23 50,24 28,37 
2005 57.199 3.844 61.043 9,21 6,04 47,50 29,34 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

Al Baix Llobregat, la població estrangera representa un volum lleugerament major que al municipi 

(8’6% el 2005). La distribució segons nacionalitats també varia. A l’any 2000 el primer grup era 

d’Àfrica (44’5%) i el segon de la resta de la Unió Europea (24’7%) mentre que el tercer era d’Amèrica 

del Sud (16’9%). El 2005 aquesta distribució ja ha canviat. El primer grup és el d’origen Amèrica del 

Sud amb un 39’8%, el segon és el d’Àfrica (29’7%) i el tercer el que prové de la Unió Europea 

(14’5%). A l’igual que succeeix al municipi, els que provenen de la resta d’Europa s’han convertit en el 

quart grup amb un increment prou notable pel curt període considerat. 

Immigració de població d’origen estranger segons seccions censals 

El major volum de població d’origen estranger es troba, l’any 2005, a les seccions censals 1002 (312 

persones),1014 i 2002 (amb escassa diferència entre ambdues, de 298 i 274 persones) i la 1001 (252 

persones). 

Això no obstant, si es calcula el seu pes en relació a la població resident en cada secció, l’ordre 

canvia, passant a ser la primera la 1001 amb un pes del 19% respecte la població total i que va 

presentar un saldo positiu en quant a migracions l’any 2005, de l’ordre de 93 persones, seguida de la 

secció 2001 amb un pes del 18% i que l’any b2005 també presenta una entrada de nova població de 

103 persones. 

- Amb tot, es vol demanar atenció atès que ambdues seccions presenten un saldo total de 

creixement moderat i això possiblement estigui parlant d’una problemàtica en relació l’habitatge i 

la població resident. 

A les seccions 1002 i 1014 el pes de la població estrangera és també important, amb un 17% de la 

seva població total, amb la diferència que ambdues seccions presentaren el 2005 un saldo migratori 

netament positiu. 

En relació la resta de seccions, totes tenen residents d’origen estranger però les diferències són 

notables. 

A banda de les 4 seccions anteriorment esmentades, les seccions (per aquest ordre) 2010, 2007, 

2009, 2013, 1004, 2006, 1010, 2015, 1003, 1015, 2017, 2004, 1008, 2012, 1007 i 2021 tenen més de 

100 habitants d’origen estranger, ara bé, el seu pes en relació la població total oscil·la entre el 6% 

(secció 1003) i el 15% (secció 1015). 

Hi ha dues seccions en que la presència de població d’origen estranger és testimonial: la 2001, amb 

un 1% de la seva població i que a l’any 2005 va presentar un saldo de creixement moderat (de 21 

persones) i la secció 1013, amb un 3% del pes total i que tant el 2000 com el 2005 va presentar una 
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situació estable, gairebé es podria dir que estancada, en quant a entrades i sortides de nova població 

tot i que el saldo resultant va ser positiu en ambdós anys. 

 

1.3.5 Formació de llars 

La qüestió és com s’ha traduït el creixement de població en la formació de llars, que al cap i la fi és la 

que es pot assimilar a demanda potencial d’habitatge. 

En comparar el creixement de població i llars pels quinquennis 1991-1996, 1996-2001,  i 2001-2005 

s’observa que Viladecans manté unes pautes semblants o iguals al que està succeint en molts 

municipis de Catalunya: la formació de llars es produeix a un major ritme que el creixement de 

població (vegeu taula). 

 Viladecans Baix Llobregat 
 Població Llars Població Llars 

91-96 2,01% 3,88% 1,08% 2,76% 
96-01 1,32% 3,06% 1,49% 3,11% 
01-05 2,10% 2,72%   

Font: elaboració pròpia 

Les claus d’aquest diferent ritme rauen en les actuals tendències de formació i composició de la llar 

familiar. 

No és només que s’hagi reduït la grandària mitja de la llar (a Viladecans passa de 3'5 membres el 

1991 a 2'84 el 2005) per una disminució del nombre de fills per parella, sinó que es produeix una 

major fragmentació d’aquesta: des de “l’emancipació” de les persones grans respecte els fills, fins les 

ruptures de les llars familiars passant per l’augment de les persones que opten per viure soles. 

Així, en el cas de Viladecans, mentre que l’índex de creixement anual de població pel 1991-96 estava 

en un 2’0%, el de formació de llars era del 3’9%. Pel següent quinquenni ambdós índexs 

disminueixen: 1’3% el de població i 3’1% el de llars (vegeu taula anterior). 

Ara bé, i aquest fet sí que marca una diferència notable amb el succeït anteriorment, pel darrer 

període analitzat, 2001-2005 (no pot ser anomenat pròpiament quinquenni), es produeix un augment 

en el creixement de població en un índex igual al del primer quinquenni, el de formació de llars, 

malgrat seguir sent superior al de població segueix la tendència a la baixa. 

En relació a la comarca, sent més moderats ambdós índexs al Baix Llobregat, presenten una 

tendència diferent al municipi. L’índex de formació de llars és superior al de creixement de població a 

l’igual que el municipi en el primer quinquenni (2’8% i 1’1% respectivament). Contràriament al que 

succeeix a Viladecans, ambdues variables segueixen creixent en el següent: 1’5% per la població i 

3’1% per les llars. Pel Baix Llobregat no es disposa de dades sobre les llars a l’any 2005. Tot amb tot, 

hom s’atreveix a apuntar sense massa temor a errar que l’índex de formació de llars segueix sent 

elevat, per damunt del del municipi. Aquesta afirmació es basa en el fet que a la comarca hi ha 

municipis que actualment presenten unes tendències de creixement força importants. 
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Grandària mitja de la llar 

A l’igual que en el cas anterior, municipi i comarca segueixen les mateixes tendències que s’estan 

donant a la resta de Catalunya, és a dir, una disminució de la grandària mitja de la llar. 

Però, a l’igual que en el cas anterior, es detecten diferències entre ambdós: Viladecans passa de tenir 

3’5 membres per llar el 1991 a 2’94 el 2001; el Baix Llobregat passa de 3’38 el 1991 a 2’88 el 2001. 

 Població Llars Grandària 
1991 48.183 13.775 3,50 
1996 53.235 16.660 3,20 
2001 56.841 19.366 2,94 
2005 63.059 22.142 2,85 

Les diferències no són, en principi, massa substancials però el cert és que estan parlant d’una 

estructura relativament distinta. 

- A Viladecans segueix predominant la llar familiar tipus mentre que al Baix Llobregat comença a 

ser més evident la presència d’altres tipus de llar. 

Tot amb tot, les dades de l’any 2005 indiquen que a Viladecans segueix produint-se una disminució 

de la grandària de la llar (vegeu taula anterior). 

Grandària mitja de les llars per secció censal 

La distribució de les llars segons grandària no és homogènia a l’interior de la ciutat. L’índex de 2’85 a 

l’any 2005 parla del conjunt de la ciutat però no de les seves seccions. Indiscutiblement hi tendeixen, 

però no és ben bé el mateix d’un lloc a l’altre. 

Hi ha seccions que actualment tenen una grandària mitja de la llar propera a la de l’any 1996 (vegeu 

taula anterior), com la 1012, 2024, 2023, 2011, 2002 i 1013, totes elles amb unes pautes sobre 

entrades i sortides de persones el suficientment diferent com per a què es pugui arribar a una 

conclusió clara. 

Per contra, hi ha seccions que tenen un grandària mitja de la llar per sota de la del municipi, com ara 

la 2028, la 1011 i la 2001. En aquest cas, es pot apuntar que aquestes són seccions en que les llars 

unipersonals i de dues persones són les que tenen un major pes. 

Tipus de llars 

La incidència de la immigració de població d’origen estranger es fa sentir, a més del creixement de 

població i fins cert punt en l’estructura d’edats, també en el tipus de llar familiar. 

Tant en volum com en percentatge, el seu pes és baix, però certament sí suposa uns canvis que 

caldrà tenir en consideració. 

Així, a l’any 1991 a Viladecans les llars unifamiliars representaven el 93’1% del total de llars mentre 

que al Baix Llobregat eren el 90’4%. Per al 2001 a Viladecans havien baixat fins el 86’%, una 

disminució considerable (vegeu taula), i a la comarca eren el 83’1%. 
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Es produeix un augment de les llars plurifamiliars (altrament dit, dues famílies diferenciades o més 

compartint una única llar), malgrat ser en ambdós un percentatge ínfim del total de llars. 

No es pot parlar de tendència encara atès que pot estabilitzar-se i inclús capgirar-se. L’augment de 

les llars plurifamiliars en realitat està parlant d’una situació en principi transitòria per als propis 

membres de la llar. Per regla general se sol correspondre a famílies immigrades amb grans dificultats 

d’accés a l’habitatge que es veuen obligades a compartir-lo. En la mesura que poden regularitzar la 

seva situació legal i laboral cerquen tenir el seu propi habitatge. 

D’altra banda, es produeix també un augment de les llars no familiars tant a Viladecans com al Baix 

Llobregat, sent però major en el cas de la comarca que en el del municipi: 6’9% a Viladecans i 9’6% al 

Baix Llobregat el 1991 i 13’6% i 16’5% el 2001 respectivament. 

 
 Unipers Unifam Plurif 

1991 6,93 93,07 0,01 
1996 9,93 90,05 0,02 
2001 13,59 86,14 0,27 

 

En la composició de les llars unifamiliars es comencen a notar importants canvis: disminució de les 

llars amb 2 o més nuclis (“emancipació” tant de les persones grans respecte els fills com major 

tendència de les joves parelles a formar la seva pròpia llar) a l’hora que es detecta un augment de les 

llars sense nucli familiar. En aquest cas municipi i comarca es comporten de manera molt similar, 

sense que les diferències entre ells siguin massa apreciables. 

Però és que també en la composició de les llars no familiars es comencen a donar altres pautes. El 

pes de les llars unipersonals en aquest tipus de llars és en tots dos anys i àmbits aclaparador: 95’6% 

a Viladecans (vegeu taula) i 95’7% al Baix Llobregat el 1991 i 93’8% i 94’7% el 2001 respectivament. 

Però no deixa de ser notori que, si més no a Viladecans, el percentatge de llars no familiars amb dues 

persones o més augmenti. 

 

 Llars no familiars Llars unifamiliars  
 unipers 2 o + pers sense nucli un nucli 2 o + nuclis 

1991 95,60 4,40 0,79 95,82 3,39 
1996 96,86 3,14 0,92 96,43 2,65 
2001 93,84 6,16 2,01 96,02 1,97 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

S’apunta com a hipòtesi que a Viladecans s’està produint la situació en que persones sense cap 

mena de vincle familiar es veuen obligades a compartir habitatge donades les dificultats tant d’accés 

com de manteniment; altrament aquesta és una situació que l’acosta molt al que es podria anomenar 

les ciutats madures. 

No es creu que en aquest cas pesi molt el col·lectiu de joves estudiants (tot i que tampoc es 

descarta); s’apunta més la possibilitat que sigui el de persones grans que lloguen alguna habitació per 

poder complementar uns escassos ingressos, o el de persones que viuen soles (tant si hi han optat 
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com si no) però que transitòriament no poden fer front a les despeses. També es pot comptabilitzar 

en aquest grup el de la població estrangera immigrada que ha de compartir pis per compartir 

despeses. 

Malgrat no disposar de dades actualitzades es pot apuntar que l’evolució del municipi i la comarca ha 

anat per un reforçament de les tendències aquí apuntades. Tot amb tot es creu que a Viladecans 

l’estructura familiar tipus (parella amb fills o persones grans a càrrec) es manté força encara amb el 

que la grandària mitja de la llar seguirà sent major en el municipi que en la comarca. 

Nombre de persones a les llars 

Ara bé, que es segueixi mantenint una estructura familiar no significa que aquesta no hagi reduït (i 

substancialment) els seus contingents: el 1991 a Viladecans el 21’2% de llars estava composada per 

5 persones o més, a l’any 2001 només representen el 9% de les llars totals per seguir la tendència a 

la seva reducció (a l’any 2005 ja eren només el 8% de les llars totals). Com es pot observar, els 

canvis en 15 anys han estat molt importants (vegeu taula). 

Per aquest mateix període també es produeix una disminució de llars de 4 membres, passant de ser 

el 28’9% el 1991 a ser el 23’9% el 2001. Aquesta disminució no és tant dràstica com en les de 5 o 

més però s’ha de tenir en consideració. 

 
 1 2 3 4 5 i + 

1991 6,62 19,97 23,39 28,79 21,23 
1996 9,62 24,42 24,04 27,56 14,36 
2001 12,75 27,84 26,46 23,94 9,01 
2005 15.44 29.85 27.75 20.78 8.18 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya, Unitat Estadística de 
l’Ajuntament de Viladecans i elaboració pròpia 

 

Els increments més importants s’han produït sobretot en les llars de 2 membres, passant de 

representar el 20% el 1991 a ser el 30% el 2005, i de 3 membres (23% a 28%). Ara bé, aquests dos 

grups no absorbeixen la important disminució del més nombrós, amb el que l’increment de les llars 

unipersonals ajuden a explicar aquestes transformacions. 

Així, es considera encara més significatiu que les llars unipersonals hagin passat de ser el 7% de les 

llars totals el 1991 a ser el 15% el 2005. 

Viduïtat (cal no oblidar el progressiu envelliment de la població, la qual si segueix la tendència al 

rejoveniment anteriorment apuntada quedarà estadísticament relativitzada, però en termes absoluts 

seguiran representant un contingent de població important) i un major nombre de persones que opten 

o es veuen forçades a viure soles (per exemple en cas de ruptura de les llars) ajuda a interpretar 

aquest considerable augment de les llars unipersonals. 



Pla Local d’Habitatge Municipi de Viladecans.                                                                                                     10/06 
 

  
 68                                                        CCRS arquitectes 

No deixa de ser paradoxal que, en un moment en que l’accés a l’habitatge és realment dificultós per a 

un nombre cada cop més elevat de població (no són només els joves els que no poden llogar o 

adquirir un habitatge), les llars unipersonals segueixin augmentant. 

A la comarca aquests canvis també són notoris tot i que en aquest cas probablement s’iniciaren 

abans. Així, les llars de 5 persones i més passen del 18’5% el 1991 al 8’9% el 2001. Les de 4 

persones també disminueixen (27’9% a 22’9%) i les de 2 i 3 persones augmenten però, i a diferència 

del municipi, l’augment de les llars de 3 persones és molt menys important a la comarca. 

Les llars unipersonals, que ja partien d’un percentatge lleugerament major a la comarca, augmenten 

fins assolir el 15’6% al Baix Llobregat a l’any 2001. No es disposa de dades actualitzades per la 

comarca però es creu encertat apuntar que aquest percentatge haurà anat en augment. 

Nombre de persones a les llars per secció censal 

Si la grandària mitja de la llar ja indicava petites diferències entre seccions censals, el desglossament 

en nombre de persones per llar pot acabar d’afinar-les. 

Tot amb tot, es pot dir que les llars formades per dues persones són les que predominen en gairebé 

totes les seccions i que en cap cas la llar unipersonal és la que tingui major volum. 

Ara bé, les diferències són interessants. Hi ha seccions en que les llars de 3 persones són les que 

tenen un major volum, com la 1012, 2002, 2011 (amb el mateix percentatge que les llars de 4 

membres en aquest cas), 2018, 2024, 2026 i 2027. És possible que algunes d’aquestes seccions 

hagin tingut nous creixements urbans i que el tipus de família que hi hagi anat a residir sigui el de 

parella amb fill, com també és possible que en alguns casos s’hagi mantingut l’estructura tradicional 

de la llar tot i que amb reducció del nombre de fills. 

En uns pocs casos, les llars de 4 membres són les predominants: 1013, 2003, 2008, 2011, 2016 i 

2023. En aquests casos, el segon grup de llars és la formada per 3 membres. En cap cas hi ha un 

major volum de llars de 2 persones. 

De fet, la combinació que majoritàriament es dóna és un major percentatge de llars de dues persones 

seguit pel de 3 persones. 

Ara bé, a les seccions 1002, 1010, 1014, 1015, 2001 i 2007 el segon grup de llars dominant és el 

format per llars unipersonals. 

A l’altre extrem, trobem les seccions 2002, 2024, 2014, 2018, 1011, 2023, 1014, 2004 i 2005 amb un 

percentatge que oscil·la entre el 10 i el 15% de llars de 5 membres i més. 

Es podria concloure, de bell nou, que a Viladecans hi conviuen l’herència de la ciutat de gran 

creixement que va ser als anys setanta, la tendència al buidat de les ciutats grans que es va produir 

entre els vuitanta i els noranta així com l’actual tendència d’aquestes mateixes ciutats d’atraure nova 

població, ja sigui jove que prové d’altres municipis, ja sigui d’origen estranger. 
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Persona principal de la llar 

Recuperació de la natalitat, entrada de nova població (malgrat el migrat saldo dels 4 darrers anys) i 

augment de pes dels grups d’edat de població jove−adulta condueixen a pensar que s’hauran produït 

també canvis en l’estructura d’edats de la persona principal de la llar. D’altra banda, els canvis en el 

paper de la dona tant en la llar com en el món laboral duen a creure que aquests es faran sentir 

també en la persona principal de la llar. 

En relació la primera suposició, la comparació de les dades entre el 1991 i el 2001 indica que, 

efectivament, el grup d’edat de 30 a 34 anys ha pres el relleu, el 2001, al de 40 a 44 anys del 1991. 

Respecte ambdós anys s’observa també una major concentració en els grups d’edat de 30 a 44 anys 

l’any 2001 davant una distribució més homogènia i àmplia el 1991 (dels 30 anys fins els 54). 
 1991 2001 
 homes dones Total homes dones Total 

< 20 0,04 0,02 0,07 0,10 0,14 0,24 
20-24 2,13 0,25 2,38 0,81 1,11 1,92 
25-29 8,44 0,50 8,94 4,86 4,62 9,49 
30-34 11,11 0,71 11,83 8,75 5,54 14,29 
35-39 11,43 0,67 12,10 8,18 4,08 12,26 
40-44 12,29 0,86 13,15 7,51 3,34 10,85 
45-49 10,53 0,81 11,34 6,53 2,67 9,20 
50-54 9,43 0,91 10,34 7,17 2,66 9,83 
55-59 8,50 1,00 9,50 6,26 2,15 8,42 
60-64 5,99 1,07 7,06 4,95 1,93 6,88 
65-69 4,31 1,34 5,65 4,24 1,86 6,10 
70-74 2,60 1,12 3,72 2,94 1,85 4,79 
75 i + 2,35 1,57 3,92 2,75 2,97 5,73 
Total 89,16 10,84 100,00 65,07 34,93 100,00 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

En relació a la segona premissa, a Viladecans s’identifiquen també els processos de feminització de 

les llars. Així el 1991 les dones representaven el 10’8% del total de caps de llar del municipi mentre 

que a l’any 2001 ja eren el 34’9%. 

El grup de població d’entre 25 i 29 anys augmenta gairebé imperceptiblement el nombre de caps de 

llar: passen de representar el 8’9% el 1991 al 9’5% el 2001. Ara bé, el canvi més notori en aquest 

grup d’edat és que la dona passa de ser el 0’5% el 1991 al 4’6% el 2001. De fet, la distribució entre 

ambdós gèneres per aquest grup d’edat és gairebé igual, cosa que no es dóna en cap grup d’edat 

més. 

La comarca del Baix Llobregat segueix unes pautes força semblants però bastant esmorteïdes: el 

grup d’edat de 30 a 34 anys és el que té un major pes però el de 35 a 39 anys té un volum molt 

semblant. Alguna cosa similar passa en la distribució dels grups a l’any 1991: el de 40 a 44 anys és el 

que té més pes, però les distàncies amb els altres grups d’edat són menors. Les pautes són molt més 

semblants en quant els índexs de feminització de les llars. 
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Llars segons nombre de fills i llars amb fills menors de 16 anys 

Entre el 1991 i el 2001 augmenta el nombre de llars sense fills, passant a ser el 19’4% al 28’6% 

(vegeu taula). Es dóna un augment, tot i que no tan fort, en el nombre de llars que tenen un fill, 

passant del 28’3% al 33’6% Per contra, disminueixen les llars amb més d’un fill: amb fills dos passen 

del 33’2 al 30’2, les de 3 del 13% al 6’1% i així successivament. 

Cal admetre que les dades de referència són velles, però no deixa de ser significatiu que malgrat 

haver augmentat la natalitat en paral·lel augmenta el nombre de llars familiars sense fills. 

 
 1991 1996 2001 

cap 19,38 23,59 28,56 
1 28,25 29,65 33,58 
2 33,42 33,34 30,16 
3 12,95 10,07 6,14 
4 4,28 2,48 1,14 

5 i més 1,72 0,88 0,43 

(nota: en el còmput de llars segons nombre de fills no 
queden incloses les llars no familiars i les llars sense 
nucli familiar. Les llars monoparentals queden incloses 
com a llars amb nucli familiar). 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

 

Abans però de treure’n conclusions es vol veure què passa amb les llars amb fills menors de 16 anys. 

D’entrada, s’observa que en el període 1991-2001 es produeix una disminució, gairebé es podria 

afirmar que dràstica, del nombre de llars amb infants (vegeu la taula). 

 
 1991 1996 2001 

cap 44,80 54,95 59,59 
1 27,44 26,88 25,46 
2 21,81 15,78 13,17 
3 4,85 1,87 1,46 
4 0,86 0,40 0,24 

5 i més 0,25 0,12 0,07 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

Augmenta molt considerablement el nombre de llars sense fills petits, passant de representar el 

44’8% el 1991 al 59’6% el 2001. La resta de llars amb fills menors disminueixen en nombre, destacant 

els de 2 i més fills. 

Caldria esbrinar que està succeint actualment atès que la natalitat ha seguit recuperant-se. Es poden 

apuntar dues premisses de treball (a comprovar) que aparentment entren en contradicció. D’una 

banda es creu possible que el nombre de llars amb fills pot haver incrementat lleugerament en els 

darrers 4 anys i que aquests canvis es notaran sobretot en les llars amb 1 fill tot i que també és 

possible que tingui un reflex en la de 2 fills. La segona pot apuntar al fet que malgrat haver augmentat 

la natalitat, les parelles joves amb fill/s petit/s emigrin del municipi per problemàtiques associades a 

l’accés a l’habitatge. 
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La segona possibilitat no es creu que sigui la més probable però caldrà tenir-la en compte. 

Viladecans segueix unes pautes molt semblants al que passa a la comarca: augment del nombre de 

llars sense fills i disminució de les llars amb 2 o més fills mentre que les llars amb 1 fill augmenten 

però no de manera significativa. De fet, la distribució segons grup és relativament similar entre el 

municipi i la comarca (vegeu taula). 

 
 1991 1996 2001 

cap 21,13 23,62 28,82 
1 28,69 31,08 33,64 
2 33,34 32,85 29,99 
3 12,04 9,55 6,13 
4 3,60 2,17 1,07 

5 i més 1,20 0,72 0,35 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

En comparar les dades del nombre de llars amb fills menors de 16 anys és on apareixen les 

diferències (no massa significatives tampoc), entre ambdós: el percentatge de llars sense fills petits 

és major al Baix Llobregat que a Viladecans i, malgrat que es produeix una disminució 

proporcionalment semblant en el nombre de llars amb fills, és lleugerament més gran aquesta a la 

comarca que en el municipi. 

 
 1991 1996 2001 

cap 48,55 57,68 61,88 
1 26,40 25,15 23,40 
2 20,22 14,97 12,86 
3 4,02 1,86 1,51 
4 0,65 0,24 0,25 

5 i més 0,16 0,09 0,10 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

Tipus de llars unipersonals 

Sobre les llars unipersonals i monoparentals es vol fer d’entrada un aclariment. Actualment s’està 

produint el fenomen d’aparició de llars d’aquest tipus associades a la fiscalitat sobre l’habitatge. És un 

fenomen que sense tenir una gran magnitud no es pot obviar. No se sap què passa exactament a 

Viladecans però s’aventura la possibilitat que en aquest municipi la seva incidència sigui ara com ara 

baixa. 

Les llars unipersonals han de ser diferenciades segons sexe. Altrament dit, tot i que cada cop més 

són més properes les tendències entre l’home i la dona, segueix havent-hi un diferencial entre 

gèneres (vegeu taula). 

Així, entre les dones, el tipus de llar unipersonal predominant inclús el 2001 era el de dona vídua de 

més de 70 anys, mentre que en els homes el grup predominant era de solter amb una edat compresa 

entre els 20 i 44 anys, però especialment en el grup d’edat de 25 a 29 anys. 
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Ara bé, entre el 1991 i el 2001 s’observa un acostament entre gèneres: disminueix el percentatge de 

llars per viduïtat (malgrat que en xifres absolutes augmenten una mica tant en les dones com en els 

homes); augmenta el percentatge de dones solteres pels mateixos grups d’edat que els homes alhora 

que es produeix una lleugera regressió en els homes; i augmenta el percentatge de dones i homes 

separats o divorciats, tot i que és lleugerament superior en els homes (11’7% dones i 21’2% homes). 

 

 Dona 
2001 soltera casada vídua separada divorciada Total 
< 20 0,45 0,08 0,00 0,00 0,00 0,53 
20-24 2,70 0,68 0,00 0,38 0,00 3,75 
25-29 5,85 1,13 0,15 0,75 0,30 8,18 
30-34 5,10 1,28 0,15 1,50 0,53 8,55 
35-39 3,00 0,23 0,00 0,30 0,90 4,43 
40-44 2,18 0,30 0,08 0,45 0,45 3,45 
45-49 0,98 0,00 0,38 0,60 0,75 2,70 
50-54 1,28 0,53 1,95 0,90 0,53 5,18 
55-59 0,53 0,08 2,85 0,75 0,68 4,88 
60-64 0,60 0,53 5,33 0,68 0,23 7,35 
65-69 0,45 0,38 8,63 0,23 0,23 9,90 
70-74 0,68 0,30 13,35 0,23 0,08 14,63 
> 75 1,13 0,15 24,91 0,30 0,00 26,48 
Total 24,91 5,63 57,76 7,05 4,65 100,00 

 Home 
 solter casat vidu separat divorciat Total 

< 20 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 
20-24 3,61 0,18 0,00 0,00 0,00 3,78 
25-29 14,16 2,37 0,00 1,23 0,53 18,29 
30-34 10,91 3,08 0,00 2,73 0,88 17,59 
35-39 7,39 1,58 0,00 2,81 1,85 13,63 
40-44 3,69 0,88 0,09 1,50 1,14 7,30 
45-49 2,20 0,70 0,18 1,23 1,06 5,36 
50-54 3,43 0,26 0,26 0,62 0,35 4,93 
55-59 2,81 0,62 0,88 1,14 0,70 6,16 
60-64 1,58 0,35 1,32 0,88 0,53 4,66 
65-69 1,50 0,18 2,81 0,35 0,26 5,10 
70-74 0,70 0,53 2,55 0,70 0,35 4,84 
> 75 0,18 0,44 6,42 0,26 0,09 7,39 
Total 53,12 11,17 14,51 13,46 7,74 100,00 

Font: © Institut d'Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

Famílies monoparentals a Viladecans 

Entre l’any 1991 i el 2001 s’ha produït un gran augment de les famílies monoparentals, de l’ordre del 

56% (vegeu taula). 

Ara bé, respecte el nombre total de llars, aquest augment passa més desapercebut. Així, el 1991 les 

llars monoparentals representaven el 8% de les llars totals del municipi, mentre que el 2001 

augmentaren fins el 8’9%. 

Segons gènere, ha augmentat considerablement el nombre de dones amb fill/s a càrrec, de l’ordre del 

62%. 
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 Nombre de fills   
 1 2 3 i + Total 

1991 Total % Total % Total % Total % 
Monoparentals pare 187 17,0 44 4,0 37 3,4 268 24,3 
Monoparentals mare 488 44,3 226 20,5 119 10,8 833 75,7 
Total 675 61,3 270 24,5 156 14,2 1.101 100,0 

2001         

Monoparentals pare 235 13,7 99 5,8 35 2,0 369 21,5 
Monoparentals mare 849 49,4 392 22,8 109 6,3 1.350 78,5 
Total 1084 63,1 491 28,6 144 8,4 1.719 100,0 

Font Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i elaboració pròpia 

 

A més, es detecta un augment del nombre de llars en que el cap de família és la mare. Així, l’any 

1991 el 76% de les llars monoparentals tenien la mare com a cap de família i el 2001 eren ja el 79%. 

Respecte la comarca, els percentatges a l’any 2001 són relativament semblants (80% al Baix 

Llobregat), la diferència rau en que a la comarca el 1991 el 81% de les famílies monoparentals tenien 

la dona com a cap de família. 

Segons el nombre de fills, augmenten les llars amb un i 2 fills (91’6% de les llars el 2001 i 85’8% el 

1991), mentre disminueixen les de 3 i més fills, de manera semblant al que succeeix a la comarca. 

Per edats, i de manera semblant al que succeeix a la comarca, els grups d’edat amb major presència 

entre les llars monoparentals, estan compresos entre els 30 i 59 anys, representant el 65% de les 

llars monoparentals. 

No es tenen dades actualitzades, però des dels serveis socials de l’ajuntament de Viladecans s’ha 

detectat un notable augment d’aquest grup, en que es combina els factors d’immigració d’origen 

estranger (bàsicament sudamericana), la feminitat i els fills i/o persones grans (normalment les mares 

de les immigrants) a càrrec. 

D’aquí en resulta un augment de la fragilitat d’aquests grups de població, no només cara l’accés a 

l’habitatge sinó també amb les despeses de la llar (bàsicament subministrament de serveis) o 

activitats complementàries a l’escolarització, etc. 

A partir de la informació disponible, s’intentarà fer una projecció de les famílies monoparentals 

susceptibles de necessitar habitatge social. 
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1.3.6 Renda familiar 

Sobre la renda familiar hi ha molt poques dades, tant a nivell municipal com comarcal. Per a 

complementar aquest buit, es realitzaran una sèrie d’entrevistes i enquestes que hauran de permetre 

ajustar la informació que s’exposarà en aquest subapartat. 

Ara bé, d’entrada es vol emmarcar la situació de Viladecans en relació a la comarca del Baix 

Llobregat i el de la província de Barcelona. 

Per aquesta raó s’han emprat primer les dades corresponents a la Renda Familiar Disponible Bruta 

(RFDB) en que pren la província de Barcelona com a índex 100, pels anys 1996 i 2000 (no es disposa 

d’informació més actualitzada). 

La comarca del Baix Llobregat es caracteritza per presentar dues situacions relativament oposades: 

municipis amb un índex de riquesa per damunt la província (Sant Just Desvern, Corbera de Llobregat, 

la Palma de Llobregat) i municipis amb un índex bastant per sota del de la província (el Prat de 

Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat). Viladecans pertany a aquest segon grup de 

municipis (vegeu taula). 

 
INE Municipi 1996 2000 
001 Abrera 93,18 92,35 
020 Begues sd 109,57 
056 Castelldefels 112,68 111,67 
066 Castellví de Rosanes sd 109,59 
068 Cervelló 121,50 120,42 
069 Collbató sd 109,57 
072 Corbera de Llobregat 125,32 124,20 
073 Cornellà de Llobregat 82,40 81,66 
076 Esparreguera 93,61 92,78 
077 Esplugues de Llobregat 96,84 95,97 
089 Gavà 91,09 90,28 
114 Martorell 97,28 96,42 
123 Molins de Rei 103,61 102,69 
147 Olesa de Montserrat 93,04 92,21 
157 Pallejà 103,47 102,54 
905 Palma de Cervelló, la sd 120,41 
158 Papiol, el sd 109,58 
169 Prat de Llobregat, el 79,48 78,77 
196 Sant Andreu de la Barca 88,49 87,70 
200 Sant Boi de Llobregat 82,05 81,32 
204 Sant Climent de Llobregat sd 109,58 
208 Sant Esteve Sesrovires sd 109,58 
211 Sant Feliu de Llobregat 88,49 87,70 
217 Sant Joan Despí 96,11 95,26 
221 Sant Just Desvern 137,40 136,18 
263 Sant Vicenç dels Horts 84,43 77,33 
244 Santa Coloma de Cervelló sd 109,58 
289 Torrelles de Llobregat sd 109,57 
295 Vallirana 109,67 108,69 
301 Viladecans 84,21 83,46 

Font: base de dades Hermes, Diputació de Barcelona 



Pla Local d’Habitatge Municipi de Viladecans.                                                                                                     10/06 
 

  
 75                                                        CCRS arquitectes 

En tots els municipis del Baix Llobregat dels que es disposa dades es pot observar que l’evolució en 

la RFDB és negativa; altrament dit, que la capacitat econòmica de les llars de la comarca s’ha anat 

reduint. En la major part dels casos la diferència no arriba a 1 punt, però si que hi ha hagut evolucions 

francament negatives, com la de Sant Vicenç dels Horts. 

La RFDB de Viladecans entre 1996 i el 2000 s’ha vist reduïda en 0’75 punts i la diferència respecte 

l’índex 100 que representa la província és de 16’54 punts. 

Una altra font complementària en l’estudi de la renda la proporciona l’enquesta sobre nivells 

d’ingressos nets mensuals efectuada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

l’any 2000. 

Aquesta enquesta presenta diversos avantatges. D’una banda concorda amb el darrer any del que es 

tenen dades de RFDB pel municipi, està estructurada per trams de renda, està feta sobre les 

persones ocupades i està referida al conjunt de la comarca. 

A partir d’aquí no resulta difícil projectar aquestes dades al que passa a Viladecans. Es recorda que 

els resultats finals seran corregits per una enquesta selectiva, tot i que es creu que no resultaran en 

grans diferències respecte l’estimat. 

D’entrada es preveu que l’evolució de Viladecans ha seguit sent primer negativa (això és, segueix 

havent-hi una pèrdua en la capacitat econòmica de les famílies). Aquesta afirmació es basa sobretot 

en el fet que l’entrada de població d’origen estranger ha anat incrementant i que en conjunt la 

població (no només del municipi sinó també de l’àmbit metropolità) ha començat a donar signes de 

dificultats econòmiques (per exemple, l’increment de les llars en que conviuen dues persones o més 

sense vincle familiar és un indicador infalible de l’anterior afirmació). 

Així doncs, per a Viladecans s’estima que a l’any 2005 l’estructura de renda és la que mostra la taula: 

 
Renda % 
fins 1.200 € 58,0 
fins 1.500 € 19,2 
fins 1.800 € 11,6 
fins 2.100 € 6,5 
fins 2.400 € 3,6 
més 2.400 € 1,1 
Total 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir dades IERMB 

 

El grup de població ocupada amb una renda que només arriba fins els 1.200 € nets mensuals és molt 

gran, de gairebé el 60%, mentre que el grup amb una renda de més de 2.400€ mensuals nets és 

realment testimonial. 
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1.3.7 Mobilitat obligada 

La imatge que els forans tenim de Viladecans és la d’un municipi amb importants polígons industrials 

amb el que la població resident ocupada cobrirà el treball generat. 

Ara bé, l’anàlisi de la mobilitat obligada per motius de treballs introdueix interessants matisacions a 

aquesta idea. 

Així doncs, és cert que a Viladecans es genera molts llocs de treball i que aquests han crescut en els 

darrers anys (vegeu taula) i també és cert que la població resident ocupada té un important pes. A 

més, aquesta darrera també ha crescut molt. 

 
Any Al 

municipi 
(a) 

Fora del 
municipi 

(b) 

Total 
residents 

que 
treballen 
(c=a+b) 

Forans que 
treballen al 
munic (d) 

Treball 
total 

(e=a+d) 

Especialit
zació 
(e/c) 

Autoconten
ció (a/c) 

Autosufici
ència 
(a/e) 

1991 5.993 11.077 17.070 4.403 10.396 0,61 35,11 57,65 

1996 5.861 13.636 19.497 5.323 11.184 0,57 30,06 52,41 

2001 8.043 18.556 26.599 6.565 14.608 0,55 30,24 55,06 

 

De fet, ha incrementat proporcionalment més la població ocupada que no la població resident total en 

el municipi. Això darrer és expressió de la incorporació efectiva de la generació del baby-boom al 

mercat de treball i a Viladecans es fa notori. 

A partir d’aquí, hi ha un seguit d’imatges prefixades que es desmunten. Primer de tot, malgrat 

l’important pes que té en el municipi l’activitat, Viladecans és per damunt de tot un municipi 

d’especialització residencial. 

Dit d’una altra manera, a Viladecans hi resideix més població activa ocupada que no llocs de treball 

generats. És més, amb els anys aquesta tendència s’ha anat accentuant: de l’índex de 0’61 el 1991 

es passa a l’índex de 0’55 del 20011. 

Segona, els llocs de treball generats en el municipi no són coberts completament pels residents 

ocupats. De fet, només queden coberts en un 55% per població del propi municipi. Això està parlant 

d’una autosuficiència baixa. Si es comparen els diferents anys, es pot veure que aquesta ha anat 

disminuint, tot i que al 2001 té un lleu increment respecte el 1996. 

També presenta una important reducció la capacitat del municipi per retenir a la pròpia població en el 

municipi. Així, l’autocontenció (percentatge de residents ocupats al municipi sobre el total de residents 

ocupats), ha passat del 35% del 1991 al 30% del 2001. Respecte el 1996, l’autocontenció és manté 

igual.

                                                 
1 L’índex posa en relació els llocs de treball generats al municipi amb la població resident ocupada total. Així un 
índex superior a 1 expressa que hi ha més llocs de treball que població ocupada; un índex 1 o proper a ell 
expressa un equilibri entre ambdues; un índex inferior a 1 expressa una major proporció de població resident 
ocupada que de llocs de treball. 
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1.4 PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES 

1.4.0 Treballs disponibles 

A Viladecans, s’ha fet el II Pla Estratègic, realitzat per la Fundació Ciutat de Viladecans a petició del 

Consell Econòmic i Social. 

Aquest pla conté dos estudis sobre població i tendències. Un és més de caràcter més general 

“Estudio de tendencias y población” i un segon en que es fa una anàlisi de l’evolució recent i es fa una 

projecció de la població de Viladecans pel període 2002-2022. 

Per al treball del Pla Local d’Habitatge de Viladecans, n’obstant aquests antecedents s’ha optat per 

realitzar les pròpies projeccions demogràfiques atès que el període temporal emprat és molt més curt 

(2007-2012), tot i que es perllonga en un segon sexenni (2013-2018). 

Els mètodes emprats en ambdós càlculs de projeccions són relativament diferents, tot i que els 

resultats s’apropen prou com per validar-les ambdues. 

 

1.4.1 Metodologia general 

S’ha pres com a marc de referència per la realització de les projeccions del municipi, les projeccions 

fetes per l’IDESCAT a la comarca del Baix Llobregat, tant de població (del 2003 a 2015) com de llars 

(del 2005 al 2010). S’entén que la comarca és el principal marc de referència del municipi i es 

considera que les projeccions de l’IDESCAT estan rigorosament fetes. 

A partir d’aquí s’ha seguit la metodologia de components, en què a cadascun d’ells se’ls ha donat un 

pes específic segons l’escenari. 

Per la projecció de components s’ha tingut en consideració l’anàlisi anteriorment efectuada en quant a 

creixement natural de població, mobilitat residencial i la possible producció d’habitatge. 

En tots els casos s’ha optat per distribuir els efectes dels diferents components al llarg de tots dos 

períodes, amb el que si bé els creixements anuals no són iguals any a any, sí que mantenen una 

certa harmonia. La realitat sol tenir més daltabaixos i més difícils de preveure.  

 

1.4.2 Hipòtesi de treball per les projeccions de població 

Seguint, doncs, els criteris d’IDESCAT es treballa sobre quatre escenaris: baix, mitjà – baix, mitjà – alt 

i alt. Tots quatre escenaris són considerats possibles tot i que no necessàriament probables. 

Els criteris que han regit l’elaboració de les projeccions són els que segueixen: 

- En tots els escenaris s’ha considerat que el ritme de creixement anirà disminuint any a any però 

que es pot produir amb una intensitat diferent segons com s’avaluï l’evolució de les variables que 

composen el creixement. 
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- Per l’anàlisi del creixement es considera que el principal component és el de la mobilitat 

residencial, tant d’entrada com de sortida, mentre que el creixement natural es creu que tindrà 

menor incidència. 

- Tot amb tot, queda inclòs en les diferents hipòtesis de treball el progressiu augment tant de 

natalitat com de mortalitat. La natalitat perquè es produeix un cert rejoveniment de la població. La 

mortalitat perquè es creu que durant aquest període es seguirà sentint el procés d’envelliment 

detectat actualment. 

- Ara bé, en tots els casos es considera que l’augment de la mortalitat seguirà el ritme lent dels 

darrers anys mentre que la natalitat pot presentar unes majors puntes cap a meitat del període, 

conseqüència del manteniment temporal d’entrada de nova població jove, la qual compensarà la 

sortida d’aquests mateixos grups de població. 

- Igualment s’ha considerat que una part important del creixement per mobilitat residencial pot 

quedar determinada per la capacitat del municipi en diverses operacions de producció 

d’habitatge. Aquestes poden determinar que en un any concret pugui haver més altes residencials 

que les enregistrades en anys anteriors o posteriors. 

- Malgrat l’anteriorment dit, s’ha optat per posar un creixement anual “estable” (és a dir, les puntes 

de creixement es distribueixen any a any) donat que la producció d’habitatge segueix un ritme 

(entre que es fa el projecte i s’acaba) que resulta relativament difícil de reflectir correctament en 

les projeccions. 

- Finalment, s’ha tingut en consideració la forta interdependència que es produeix entre creixement 

de població d’un municipi i dinàmiques metropolitanes. 

En definitiva, encara que any a any pot haver variacions més extremes que les que es posen en la 

taula, es considera que el creixement previst per al final de cada període és força creïble. 

 

1.4.3 Hipòtesi de treball per a les projeccions de llars 

Com ha estat explicat en el subapartat 1.3.5, la grandària mitja de la llar a Viladecans segueix 

corresponent a una unitat familiar tot i que en procés de regressió. 

Això no obstant al municipi ja s’observen fenòmens de regressió o disminució de la llar amb el que 

malgrat seguir sent unitats més grans que no el Baix Llobregat, amb els anys les diferències entre el 

municipi i la comarca han anat disminuint. 

Cara les projeccions de llars s’ha partit de la premissa que en un primer període seguirà mantenint un 

nombre mig de persones per llar que es situarà a l’entorn de 3 persones (tot i que ja no tornarà ser de 

3) i un segon període en que la grandària mitja de la llar començarà a disminuir de manera 
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progressiva ja que, malgrat seguir tenint capacitat d’atracció de persones joves amb possibilitat de 

formar família aquestes no podran contrarestar dos fets: (1) la població del municipi ha iniciat un 

procés d’envelliment que en pocs anys serà més evident; i (2) les persones joves nascudes en el 

municipi tendiran a buscar habitatge a d’altres municipis on no els resulti tant costós com al propi 

municipi (de fet es creu que si més no durant encara un temps es seguirà produint aquest doble 

fenomen de sortida i entrada o, si es prefereix de desplaçament de població per accés a l’habitatge). 

 

1.4.4 Escenaris 

En el present subapartat es tractarà els diferents escenaris treballats, els descartat i els que finalment 

han estat escollits com a tendencials. 

 

L’escenari baix 

En l’escenari baix es considera que el ritme de creixement de població començarà a decaure abans i 

de manera més accelerada atès que Viladecans no podrà “competir” amb l’oferta d’altres municipis. 

El creixement natural no compensarà aquesta tendència donat que natalitat i mortalitat seguiran la 

tendència a anul·lar-se mútuament, si bé el saldo resultant serà positiu. 

Aquesta desacceleració del creixement suposarà que vagi perdent la seva població jove, en la 

mesura que iniciarà abans el procés de “maduració i envelliment” alhora que significarà una pèrdua 

de capacitat per atreure població jove. 

No obstant aquestes premisses, aquest escenari no suposa un creixement negatiu sinó un creixement 

final o total molt més modest, especialment en el segon sexenni (vegeu taula). 
 Baix 
2007 59.973 
2008 60.160 
2009 60.295 
2010 60.474 
2011 60.609 
2012 60.721 
2013 60.850 
2014 60.939 
2015 61.064 
2016 61.162 
2017 61.264 
2018 61.353 

  
2007-12 0,21% 
2013-18 0,08% 

Malgrat que es creu un escenari possible, es descarta per improbable en aquest període de temps 

analitzat (de fet la població resultant l’any 2018 ja ha estat superada l’any 2005). 
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Els dos escenaris considerats tendencials, el mitjà-baix i el mitjà-alt 

Es consideren escenaris tendencials aquells que apareixen com a més probables. No s’opta per un 

dels dos atès que s’accepta la probabilitat que es puguin combinar en els dos períodes. 

De fet, l’evolució actual de la població del municipi fa inclinar-se cap l’escenari mitjà-alt. Ara bé, si es 

considera el segon sexenni, és possible que el ralentiment que s’estima que es produirà en els 

propers anys (no entès com a futur immediat), fa pensar també en l’escenari mitjà-baix com a 

probable (vegeu taula). 

 

 Mitjà.baix Mitjà-alt 
2007 62.750 63.736 
2008 63.374 64.570 
2009 63.903 65.312 
2010 64.466 66.097 
2011 64.970 66.827 
2012 65.448 67.540 
2013 65.943 68.276 
2014 66.372 68.950 
2015 66.917 69.750 
2016 67.506 70.529 
2017 68.042 71.339 
2018 68.540 72.163 

   
2007-12 0,70% 0,97% 
2013-18 0,39% 0,56% 

 

En aquests dos escenaris s’ha considerat que la natalitat seguirà augmentant uns anys i es pot 

mantenir estable tant pel manteniment de la immigració interior i pel perfil de la nova població com pel 

manteniment de l’actual tendència d’entrada de població d’origen estranger. En aquests darrer cas cal 

a més esperar la seva estabilització laboral i, per tant, residencial, amb el consegüent reagrupament 

familiar que els sol anar associat. 

S’ha suposat també que la mortalitat seguirà augmentant al mateix ritme lent que ho ha fet en les 

dues darreres dècades. L’estructura de població seguirà sent prou jove com perquè no es noti d’una 

manera molt forta en els propers anys el progressiu envelliment de la població. 

Pel que fa la mobilitat residencial es creu que temporalment aquesta pot seguir l’actual tendència a 

l’alça tot i que acabarà estabilitzant-se.  

Els dos escenaris es diferencien per una distinta intensitat de les variables considerades. Es creu que 

ambdós són possibles i probables i inclús es creu que en els anys es poden combinar ambdós. 
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L’escenari alt 

En l’escenari alt (vegeu taula), els elements anteriorment analitzats es seguiran mantenint dinàmics 

durant un període més llarg de temps. 

Això significa un efecte acumulat: com durant més temps immigri població jove, en els anys es podrà 

perllongar l’augment de la natalitat, per damunt d’una mortalitat que seguirà sent de creixement 

estable, i més trigarà a iniciar-se un nou procés d’envelliment de la població. 

 
 Alt 
2007 65.977 
2008 67.241 
2009 68.415 
2010 69.581 
2011 70.644 
2012 71.652 
2013 72.649 
2014 73.566 
2015 74.611 
2016 75.578 
2017 76.478 
2018 77.376 

  
2007-12 1,38% 
2013-18 0,63% 

 

Tot amb tot, es considera què, a l’igual que en els anteriors escenaris, en el segon període aquest 

procés de creixement iniciarà la desacceleració. Cal no oblidar que l’expansió vers la tercera corona 

metropolitana, que actualment ja s’està produint, tindrà una gran incidència en les dinàmiques 

demogràfiques dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

L’escenari alt es creu possible i inclús podria ser probable. Tot amb tot es descarta perquè hi ha 

indicis que Viladecans està entrant un en procés que es podria qualificar ciutat madura, això és, 

alentiment del creixement per expansió i intensificació del creixement pel propi desenvolupament 

urbà, el qual segueix suposant un creixement demogràfic però més pautat i amb major possibilitat 

d’absorció per l’organisme urbà. 

 

Escenaris en la formació de llars 

S’han calculat les llars potencials segons dos escenaris, el baix en que es considera que la grandària 

mitja de la llar seguirà sent relativament gran i que per tant suposarà una menor demanda 

d’habitatge; i l’alt, en que els processos de fragmentació de la llar es fan més evidents i que en 

conseqüència serà més demandador d’habitatge. 
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 Baix Alt 
 Baix Mitjà baix Mitjà alt Alt Baix Mitjà 

baix 
Mitjà alt Alt 

2007 21342,7 22.331 22.682 23.479 22049 23.070 23.432 24.256 
2008 21485,6 22.634 23.061 24.015 22281 23.472 23.915 24.904 
2009 21611 22.904 23.409 24.522 22414 23.756 24.280 25.433 
2010 21831,7 23.273 23.862 25.120 22649 24.145 24.755 26.060 
2011 21959,6 23.540 24.213 25.596 22785 24.425 25.123 26.558 
2012 22080,3 23.799 24.560 26.055 22914 24.697 25.487 27.039 
2013 22289,2 24.155 25.009 26.611 23049 24.979 25.862 27.519 
2014 22403,9 24.401 25.349 27.046 23171 25.237 26.217 27.972 
2015 22616,1 24.784 25.833 27.634 23307 25.541 26.622 28.478 
2016 22736,6 25.095 26.219 28.096 23434 25.865 27.022 28.957 
2017 22774,5 25.295 26.520 28.431 23473 26.070 27.333 29.302 
2018 22892,7 25.575 26.926 28.872 23597 26.362 27.755 29.760 

Tot amb tot, es considera que Viladecans es seguirà movent en els propers anys en l’escenari baix. 

Certament que, tal com ha estat vist, en el municipi han estat identificats els processos de 

fragmentació de la llar que caracteritza cada cop més la societat actual però es creu que les pròpies 

dinàmiques demogràfiques i socials actuaran encara d’esmorteïdors d’aquests. 

 

1.4.5 Anàlisi de l’escenari “mercat central inoperant i perifèric competitiu” 

A la ciutat de Viladecans, s’està produint un buidat dels barris més antics alhora que un creixement 

dels barris en que hi ha hagut noves promocions immobiliàries de certa magnitud. En certa manera, si 

canviem l’escala d’anàlisi urbana, els majors creixements residencials es produeixen en zones 

perifèriques a les ciutats, tot i que perfectament accessibles als seus centres. 

Al buidat residencial li va associat també bé un canvi en l’especialització (obertura de noves oficines i 

despatxos on anteriorment hi havia residència), bé la substitució per població amb rendes més baixes 

com conseqüència del progressiu deteriorament que suposa aquest buidat. 

No es pot parlar de Viladecans com d’un municipi de desconcentració residencial, malgrat que encara 

pot créixer bastant. Seguirà mantenint la dinàmica de mobilitat residencial en el doble flux d’entrada i 

sortida. 

Alhora, es poden produir dos processos paral·lels i desconnectats entre ells: els barris que han iniciat 

el procés de substitució per població amb menor capacitat econòmica incidiran en una disminució de 

la renda mitja del municipi i en un possible major deteriorament d’aquests espais urbans associats a 

les majors dificultats del manteniment de l’edificació. Per contra, els nous sectors urbans afavoriran 

l’atracció d’una població amb major capacitat econòmica, incidint igualment en la renda mitja del 

municipi. 

Les intervencions de rehabilitació poden deturar el procés de substitució d’un tipus de població per un 

altre, tot i que no suposen en sí una millora en les condicions generals de la població atès que 

signifiquen una revalorització de l’habitatge i, per tant, una expulsió de la població que no hi pot 

accedir (gentrificació). En aquest sentit, a l’escenari de creixement proposat per Viladecans, caldran 

polítiques de promoció d’habitatge públic per contrarestar aquest efecte negatiu de la millora urbana. 
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1.5 ANÀLISI DE LA DEMANDA D’HABITATGE 

 

1.5.1 Condicions d’accés a l’habitatge protegit 

L’accés a l’habitatge protegit i els ajuts al lloguer per a joves i per a persones que es trobin en 

condicions especials, a Viladecans es regeixen per la regulació marcada per la Generalitat dins del 

Pla per al dret a l’Habitatge, 2004-2007. 

A més, a Viladecans estan en funcionament les oficines de Borsa d’habitatge jove i de mediació, les 

quals, movent-se dins els paràmetres marcats pel govern, estan afavorint. 

D’altra banda, la zonificació sobre els preus màxims de venda que es va fer en el marc del Pla per al 

dret a l’Habitatge (Decret 244/2005, de 8 de novembre, DOGC 10/11/05), situa a Viladecans en la 

zona A. 

En aquesta zona, dins el règim general i habitatges protegits, els preu màxim és de 1.779’68 €/m² útil 

d’habitatge i el de règim especial de 1.557’22 €/m² útil d’habitatge. 

La inclusió en la zona A és un reconeixement dels preus elevats de l’habitatge al municipi, sobretot 

atès que anteriorment havia estat inclós en la zona B. 

A partir d’aquí s’ha efectuat un càlcul del nombre de salaris mínims necessaris per a accedir a un 

habitatge de 70 m² en règim de protecció (vegeu taula). 

 
Renda Bruta Familiar 

Disponible 
Tipus Zona 

Euros / any Euros / mes 

Nombre 
salaris 
anuals 

Preu m² util Preu 70 m² 

RPO A 11.678,36 973,20 10,67 1.779,68 124.577,60 
RPOE A 11.678,36 973,20 9,33 1.557,22 109.005,40 

Font: Diputació de Barcelona, amb preus i zona actualitzats pel redactor  

 

Malgrat la inclusió en la zona A, caldrien 10’67 salaris anuals en règim general o de 9’33 en règim 

especial. 

Les dificultats inclús en règim de protecció són òbvies: calen dos salaris per a poder fer front a les 

despeses d’habitatge i les despeses corrents, amb el que l’accés a l’habitatge protegit presenta les 

seves limitacions. 

En aquest sentit, polítiques locals paral·leles poden ajudar a l’accés a l’habitatge a persones que ni 

tant sols poden accedir a l’habitatge protegit donades les seves dificultats bé de sous regulars 

(garantia mínima necessària) o inclús amb un sou fix, massa per sota del necessari. 

Aquestes polítiques no han de ser estrictament adreçades a l’habitatge sinó complementàries i 

efectuades des dels serveis socials. Cal dir que a Viladecans ja s’està treballant en aquestes línies 

d’acció. 
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1.5.2 Estructura de rendes i necessitats d’habitatge social a Viladecans 

 
Aquest apartat es basa en dues entrades clarament diferenciades. D’una banda es recull l’exposat en 

l’apartat 1.3.6 sobre la renda familiar al municipi; de l’altra s’ha realitzat un seguit d’entrevistes a 

persones que bé per la seva professió (per exemple, treballadors de la banca) com per la seva pròpia 

situació personal (per exemple, persones vinculades a l’oficina d’habitatge jove i l’oficina de mediació 

o als serveis socials municipals, alguna persona immigrada d’origen estranger, tant d’origen africà 

com sudamericà), han pogut aportar informació sobre les rendes mitges de la població així com les 

dificultats en l’accés i manteniment de l’habitatge. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la comarca del Baix Llobregat es caracteritza per presentar dues 

situacions relativament oposades: municipis amb un índex de riquesa per damunt la província (Sant 

Just Desvern, Corbera de Llobregat, la Palma de Llobregat) i municipis amb un índex bastant per sota 

del de la província (el Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat). Viladecans 

pertany a aquest segon grup de municipis. 

De la mateixa manera que en els altres municipis del Baix Llobregat, es pot observar que a 

Viladecans l’evolució en la RFDB entre 1996 i el 2000 és negativa; altrament dit, que la capacitat 

econòmica de les llars s’ha anat reduint. Així, la RFDB de Viladecans s’ha vist reduïda en 0’75 punts 

durant el període assenyalat i la diferència respecte l’índex 100 que representa la província és de 

16’54 punts. 

D’altra banda, a partir de la informació obtinguda en les entrevistes, es confirma que la renda mitja és 

de 1.200 €. La matisació la introdueix el fet que per regla general s’intenta unir dos sous per a poder 

fer front a les despeses d’accés a l’habitatge, amb el que es podria afirmar que al final la renda pot 

resultar en uns 2.400 €. Tot amb tot, es seguirà mantenint en aquesta memòria aquest nivell mig de 

1.200 € atès que les llars unipersonals i les llars monoparentals estan creixent molt, i atès també que 

les persones joves segueixen tenint moltes dificultats per emancipar-se perquè molts d’ells estan en 

el llindar dels 1.000 € mensuals. Més endavant es farà una breu pinzellada sobre les dificultats per 

l’obtenció de la hipoteca (sovint oblidem que als crèdits hipotecaris solen afegir-se altres tipus de 

crèdits, com per exemple la quota de compra de l’automòbil), el que ens reafirma en el manteniment 

dels 1.200 € mensuals. 

En el quadre següent es mostra el càlcul efectuat per poder veure quina és la demanda potencial 

d’habitatge en els dos períodes treballats en l’estudi segons trams de renda. 
 % 2007-12 2013-18 

Total demanda 100% 1.878 2.366 

Inferiors 1.200 € 59,0% 1.108 1.396 
Entre 1.201-1.500 € 18,2% 342 431 
Entre 1.501 i 1.800 € 11,6% 218 274 
Entre 1.801 i 2.100 € 6,5% 122 154 
Entre 2.101 i 2.400 € 3,6% 68 85 
Més de 2.400 € 1,1% 21 26 
Font: Elaboració pròpia 
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Les llars que s’estima que es formaran amb renda de fins 1.200€ és la més nombrosa, per les raons 

anteriorment exposades. Tot amb tot, les necessitats d’habitatge protegit es creuen inferiors a les 

unitats totals que es formaran en el primer tram de renda. Els mecanismes per fer front a la situació 

d’accés a l’habitatge seguiran funcionant. 

Així mateix, es creu que les necessitats d’habitatge protegit venen més donades per un efecte 

acumulat de desatenció a una problemàtica que ha anat augmentant d’una manera exponencial 

especialment en els darrers anys, més que no pas al volum total de població necessitada d’habitatge 

protegit. 

De fet, a Viladecans és dels pocs municipis en que s’ha fet habitatge de promoció pública: 433 unitats 

acabades en el període comprès entre el 1992 i el 2005. Ara bé, si es calcula el percentatge respecte 

el total d’habitatges acabats en el mateix període, els de protecció pública representen només el 6% 

de l’habitatge total construït. La xifra és força baixa. 

D’altra banda, el cert és que hi ha una problemàtica de difícil resolució i que ha acabat trobant els 

seus propis mecanismes de regulació. 

Resumidament, la necessitat d’habitatge assequible s’ha fet extensiu a capes cada cop més àmplies 

de població. 

El primer grup identificat, per ser el més nombrós és el dels joves, els quals han hagut d’allargar l’edat 

de l’emancipació atès que els sous als quals poden aspirar difícilment els la permet. 

Aquest és un dels problemes i potser el més visible en la nostra societat. El mecanisme regulador al 

que més o menys es recorre és al canvi de municipi per a poder accedir a un habitatge més barat que 

el que pot trobar en el seu propi municipi. D’aquí l’elevada mobilitat residencial del grup de joves de 

Viladecans: els propis no poden quedar-se mentre que entren d’altres que, fins a cert punt, els 

“substitueixen”. Apareix també com un mecanisme per facilitar l’accés a l’habitatge als joves, el fet 

que cada cop més pares avalin la hipoteca dels seus fills, inclús amb el seu propi habitatge. 

El segon grup amb necessitats d’habitatge protegit el constitueix el de població immigrada d’origen 

estranger. 

Aquest és un grup que està creixent a Viladecans tot i que de moment no es fa sentir amb la mateixa 

evidència que el grup de joves. El mecanisme informal d’afrontar la problemàtica en aquest cas sol 

ser el de compartir pis (de lloguer) i despeses amb altres persones en la seva mateixa situació. La 

problemàtica d’aquesta situació és que tendeix a concentrar en uns pocs punts de la ciutat aquesta 

situació i que acaba resultant en unes densitats de població reals molt elevades. 

Ara bé, segons origens la problemàtica acaba sent diferent. D’entrada, quan els immigrants venen 

sols tendeixen, com ha estat dit, a compartir pis. Ara bé, en la mesura que poden regularitzar la seva 

situació el comportament és diferent segons origen. 

Així, els d’origen nord-africà tendeixen a cercar el reagrupament familiar i intenten crear les seves 

pròpies unitats familiars, amb el que deixen de compartir pis. L’accés a l’habitatge de lloguer els és 

molt difícil. Per regla general, fins que l’esposa no ha iniciat un procés mínim d’integració o els fills 
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petits han crescut fins a poder-los escolaritzar, només disposen d’un únic sou, que sol estar entre els 

1.000 i 1.200 €. Els lloguers més baixos a Viladecans estan entorn els 600 €. Per a poder fer-hi front, 

es recorre bé a fer més d’un treball, bé més hores. 

Per una altra banda, està una part de la població d’origen sud-americà, la qual bé formen part dels 

grup de les famílies monoparentals (tercer grup identificat), bé poden comprar un habitatge però 

condicionat a seguir-lo compartint per a poder fer front a la hipoteca. 

Un tercer grup el constitueix les famílies monoparentals. Si bé en els anys pels quals es tenen dades 

representaven el 9% de les llars totals de Viladecans, aquest és un grup que ha anat en augment tant 

per les actuals dinàmiques socials (major nombre de ruptures de les llars) com perquè una part de la 

immigració d’origen estranger de Viladecans està constituït per dones d’origen sudamericà que bé 

venen soles i després porten els seus fills i/o pares (reagrupament familiar), bé ja venen amb almenys 

els seus fills petits. En molts d’aquests casos, els recursos econòmics es veuen notablement reduïts 

mentre que les despeses segueixen sent les mateixes. És un grup especialment vulnerable en termes 

ja no només d’accés a l’habitatge, fins i tot de lloguer, sinó també en el seu manteniment. 

Per regla general, algunes d’aquestes llars poden comptar amb un cert ajut familiar, però són pocs els 

casos. 

El quart grup, menys visible perquè afecta de moment a menys persones és el constituït per persones 

d’edats compreses entre els 35 i 50 anys que malgrat tenir feina i sou fix, per les seves condicions 

personals tampoc poden accedir a l'habitatge ja que només es pot aportar un únic sou. Aquest és un 

grup que va en augment, sobretot degut a l'elevada fragmentació de la llar que s'està produint.  El seu 

mecanisme regulador el constitueix el que es podria anomenar la formació de llars atípiques: 

compartir pis amb alguna altra persona per a compartir despeses, llogar habitacions per a poder 

cobrir despeses, dividir el pis en habitatge i activitat i compartir despeses entre ambdues situacions, 

etc. 

En el cas de Viladecans aquest grup és encara molt petit (vegeu punt 1.5.4 de la memòria) tot i que 

no es descarta que pugui créixer. 

Es creu que si es pot cobrir les necessitats en habitatge protegit d’entre un 25% i un 30% de les 

noves llars estimades (entre 1.061 i 1.273 unitats) alhora que es reforcen les oficines de borsa 

d’habitatge i de mediació, les quals suposen una major implicació del sector privat en la moderació 

dels preus de lloguer, Viladecans podrà fer front a la demanda d’habitatge assequible. 

Es vol aclarir que, tot i que el càlcul es fa sobre les noves llars estimades, realment també s’està 

subsumint les actuals problemàtiques que no han trobat resposta. 

Per acabar de concloure aquest apartat, es vol fer referència a un estudi per Provivienda de 

Viladecans d’ofertes bancàries destinat a posar en marxa el programa Hipoteca Jove. 

El perfil dels possibles compradors d’habitatge va quedar definit com el de dues persones joves, de 

21 i 33 anys, amb uns sous mensuals bruts, fix ella i eventual ell, de 1.200 € i es va entrevistar a 11 

entitats bancàries presents a la ciutat. El capital de préstec era de 150.000 € i el termini d’amortització 

de 300 mesos (25 anys, actualment s’està ja terminis de 30 anys) més comissió d’obertura. D’entre 

aquestes entitats bancàries es van seleccionar les dues millors ofertes. Ambdues entitats 
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contemplaven el finançament de fins el 100% amb avals emparats per propietats en el finançament 

addicional. Finalment, comparant ambdues ofertes es va seleccionar un banc atès que aquest 

vinculava nòmines, rebuts i assegurança de la llar sense exigir a més assegurança de vida, 

assegurança de protecció de pagaments, pla de pensions i targes de dèbit i crèdit. 

Amb uns plantejaments diferents, han estat entrevistats diversos agents bancaris de Viladecans i tots 

han coincidit que el percentatge màxim d’ingressos està en un 35-40%, que les quotes s’allarguen 

fins a 30 anys; hi ha terminis màxims de fins 40 anys amb 5 anys de carència; de fet, els joves 

sol·licitants d’hipoteca intenten reduir la quota allargant el termini del préstec, ja que solen tenir més 

endeutament (per exemple quota del cotxe) i intenten fer agrupació de deute, reduint-ho a una única 

quota. 

S’ha començat a detectar casos en que passats 2 o 3 anys de la concessió del préstec, intenten 

renegociar-lo allargant de nou els terminis per a poder reduir la quota. 

En els darrers temps, algunes entitats bancàries han hagut de denegar la concessió de prèstecs 

hipotecaris donat que els joves intenten assolir el 100% del finançament de la compra, tenen altres 

deutes i els sous de partida són baixos. Hi ha hagut casos que ni tant sols l’aval ha estat un ajut. 

 

 

1.5.3 Anàlisi de l’oferta potencial d’habitatge 

Viladecans encara pot créixer en extensió, però ja de manera limitada. En sòl urbanitzable delimitat 

es poden construir 2.377 habitatges, en sòl urbanitzable no delimitat 703 i el sostre potencial encara 

possible al teixit urbà tradicional del municipi està en 1.257 habitatges (tot i que una població mai 

acaba d’esgostar tot el seu sostre). 

S’ha calculat que es poden formar 4.244 noves llars i, en principi, l’oferta d’habitatge potencial cobreix 

aquestes necessitats. 

Tot amb tot, res resulta tan senzill. Els habitatges en SUD i inclús en SUND podran edificar-se amb 

major promptitud que no pas les corresponents al sostre encara possible. 

Vist així, podria semblar que pot aparèixer un grup de demanda no satisfeta per manca d’habitatge i 

que aquesta es pot veure obligada a canviar de municipi per a poder accedir-hi. Cal no oblidar, però, 

que el mercat de segona mà és molt dinàmic a Viladecans i que, a més, cal comptar amb 

l’alliberament d’habitatge per defunció, el qual bé pot anar a engrossir el mercat de segona mà, bé pot 

ser recuperat per transmissió patrimonial (altrament dit, els hereus passarien a viure en aquest 

habitatge). 
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1.5.4 Anàlisi de la demanda exclosa 

Aquest apartat es basa molt especialment amb la informació obtinguda en les entrevistes, tant de 

persones vinculades als serveis socials municipals, de la xarxa de mediació de lloguer d’habitatge 

social i de l’oficina borsa habitatge jove, com d’alguns ciutadans de Viladecans. 

Un cop vistes les necessitats d’habitatge protegit, es vol fer especial incidència en els grups més 

sensibles a l’accés a l’habitatge. 

Com ha estat dit anteriorment, la demanda exclosa del mercat d’habitatge de Viladecans és sobretot 

la formada pel grup de joves. 

És significatiu que en l’anàlisi dels moviments residencials (altes i baixes), sigui el grup de joves els 

que tinguin un major volum de sortides. 

Certament que aquesta sortida és positivament compensada per l’entrada de joves (vegeu apartat 

1.3.4) que molt probablement han de marxar del seu propi municipi per les dificultats d’accés a 

l’habitatge, però això no vol dir què no s’hagi d’afrontar aquesta problemàtica. 

Recuperant una mica les dades sobre baixes residencials, en el grup de joves (de 18 a 35 anys) a 

l’any 2005 es produïren 3.395 baixes. En aquell mateix any, els joves eren un contingent de 19.965 

persones, amb el que les baixes representen el 17% del total del grup. 

Aquest és un percentatge força elevat en relació al propi grup. No ha estat possible separar aquelles 

baixes residencials associades al trasllat de la família, tot i que en el subgrup de 18 a 20 anys es creu 

més possible que la raó de la baixa sigui aquesta, però tampoc es creu que representin un volum 

massa gran del total. 

Ara bé, s’inclouen en el còmput atès que la borsa d’habitatge jove va adreçat al grup comprès entre 

els 18 i 35 anys. 

L’any 2001 els habitatges de lloguer representaven només el 7% del total del parc d’habitatges. A 

l’any 2005, si hi ha hagut canvis en el règim de tinença, aquests hauran estat per reduir encara una 

mica més el pes de l’habitatge de lloguer. 

El preu de l’habitatge de compra resulta inaccessible per una part dels joves de Viladecans. Cal 

recordar que, per regla general, la compra d’habitatge se sol fer amb la unió de dues economies. 

Aquesta regla és també vàlida pel lloguer ja que a banda d’aquest, hi ha un seguit de despeses que 

sumades al lloguer fan molt difícil l’emancipació del jove. 

A l’any 2002 es va iniciar a Viladecans l’experiència de la borsa d’habitatge jove2, la qual amb el 

temps s’ha anat consolidant i està resultant positiva per aquest grup. 

La informació aquí analitzada prové del treball realitzat pels responsables de la borsa d’habitatge i 

aporten molta llum a les possibilitats d’accés a l’habitatge per part dels joves, el diferencial entre la 

seva capacitat econòmica i l’oferta. 

                                                 
2 La informació d’aquest apartat prové de la Memòria de Gestió, 2005 de la Borsa d’Habitatge Jove de 
Viladecans i ha comptat amb la actualització i plena col·laboració dels seus responsables. 
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Cal dir que els joves (entre 18 i 35 anys) que van sol·licitar accedir a la borsa de treball l’any 2005, 

representaven el 3’23% del total del seu grup d’edat. 

Aquest és un percentatge petit però: 

- S’ha de tenir en consideració que la borsa d’habitatge jove és una experiència que s’inicià a l’any 

2002. 

- Anualment ha anat incrementant el nombre de sol·licitants així com els propietaris contactats, sent 

però el nombre de contractes de lloguer signats i joves allotjats el que ha experimentat un major 

augment. 

- A més, cal tenir en consideració que una part de la demanda queda absorbida pel lliure mercat, 

tant de compra com l’escàs de lloguer existent. 

Perfil del jove que accedeix a la borsa d’habitatge 

Per edat, són els compresos entre els 25 i 28 anys els que majoritàriament hi acudeixen sent 

aproximadament una mica més d’un terç de les demandes, tot i que els de 35 anys tenen prou pes. 

Els joves d’entre 22 i 24 representen el segon grup entre els sol·licitants, per damunt dels d’edat 

compresa entre els 29 i 33 anys. 

Per ingressos bruts mensuals, només el 7’7% tenen una renda de menys de 600 €, ara bé el 47’7% 

la tenen entre els 600 i 1.200 €. Només el 44’8% la tenen igual o superior als 1.200€ bruts mensuals. 

El nivell d’estudis predominant entre els sol·licitants és mig (49’8%) i el 54’3% tenen un treball fix. 

La unitat a formar és predominantment en parella (55’1%), tot i que un no menyspreable 28’5% és 

per estar sol/a. 

Perfil dels joves amb lloguers favorablement resolt 

D’aquests 648 sol·licitants, l’han vist favorablement resolta 299 (46’1% dels sol·licitants). 

Per edats, l’assoliment de l’allotjament manté una proporció semblant a la dels sol·licitants, sent els 

de 26 i 27 anys, seguits pels de 23, 34 i 35 anys els que destaquen. 

I aquesta mateixa proporció entre sol·licitant i allotjat es manté en els ingressos bruts mensuals, tot 

i que el grup de 1.200€ o més, tenen percentualment una mica més de pes (47’5%) respecte el que 

tenia en el grup de sol·licitants. 

Es dóna també el mateix paral·lelisme en relació a la situació laboral: es mantenen unes proporcions 

similars entre sol·licitants i allotjats, malgrat que els que tenen el treball fix tenen un percentatge 

lleugerament major (57’9%). 
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Perfils habitatge sol·licitat i finalment llogat 

El perfil de l’habitatge sol·licitat és de 2 habitacions (44’9%) i també de 3 (40’9%). Davant el 

mobiliari predomina el grup d’indiferent (54’2%) tot i que els que el desitgen moblat tenen un 

considerable pes (30’7%). 

Per barris, les preferències es situen en gairebé tota la ciutat exceptuant, Torrent Ballester, Centre, 

Sales, Montserratina, Unió, plaça de la Hispanitat, poblat Roca, nucli antic, Riera, Torre Roja, 

Roureda, can Preciós i can Batllori. 

La renda mensual màxima que poden pagar se situa entre el 401-450 €/mes (31’6%) i 451-500 

€/mes (17’0%). 

Ara bé, el tipus d’habitatge captat es caracteritza per tenir predominantment 3 habitacions (58’0%), 

estar moblat (55’8%) i estar situat sobretot als barris de la Montserratina (21’0%), Unió (15’2%) i 

Centre (11’6%). 

La renda mensual sol·licitada es mou entre el 451-500 €/mes (36’2%) i els 551-600 €/mes (16’7%). 

Els habitatges finalment llogats es caracteritzen per tenir 3 habitacions (56’0%), estar 

preferentment situats als barris de la Montserratina (23’2%), Unió (15’2%) i Centre (12’0%), amb una 
renda mensual d’entre 451-500 €/mes (28’8%) i 501-550 €/mes (28’8%). 

Diferències entre les rendes mitges de lloguer de lliure mercat i les efectuades des del servei de la 

borsa d’habitatge 

Respecte la renda mitja del lloguer, l’estudi realitzat pels responsables de la borsa d’habitatge, a l’any 

2005 el de lliure mercat estava en 697’50€ mentre que la renda mitja assolida amb el programa era 

de 504’42€. 

Aquesta última és una quantitat relativament alta un cop vist el perfil dels sol·licitants, però malgrat tot 

accessible si es té en compte que la unitat a formar és sobretot en parella. 

La informació quantitativa que es disposa sobre la demanda exclosa és poca. Malgrat tot i a partir de 

la informació qualitativa (i en alguns casos quantitativa) aportada per les diferents persones 

entrevistades, s’ha fet una projecció per als dos períodes de la demanda d’habitatge segons 

motivació principal (vegeu següent taula). 

Es creu que el principal motiu seguirà sent la millora de l’habitatge, bé sigui per persones del propi 

municipi, bé per persones d’altres municipis. 

Aquesta dada es basa en el fet que actualment s’està donant aquesta situació i que tot indica que no 

només va en augment sinó que continuarà creixent. 

De fet, actualment ha estat identificat en alguns barris del municipi (per exemple a Can Sellarés), com 

els antics habitants (molts d’ells treballadors de la fàbrica Roca), actualment s’estan venent el seu pis 

i marxen a municipis propers de la costa (Cubelles, Calafell, etc). La nova hipoteca la mantenen en el 

banc o caixa “de sempre”, però es traslladen a viure fora. Aquests habitatges són comprats bé per 

persones provinents del propi municipi, bé per persones que venen d’altres municipis, en una 
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proporció de més o menys el 50%. Aquest grup més gran, no es considera necessitat d’habitatge 

protegit. En el cas d’aquest barri la substitució de població es produeix indistintament per persones 

joves i persones adultes. 

Aquest procés de substitució de població s’està produint també a altres barris de la ciutat però de 

manera relativament diferent. Així, a l’Eixample Centre, zona en que el mercat de segona mà és 

especialment actiu, les persones adultes que es venen el pis no necessàriament marxen del municipi 

sinó que es traslladen a viure a d’altres zones en habitatges més nous. 

El procés de substitució al barri Sales és també diferent. En la mesura que avança tant la seva 

transformació interna (substitució progressiva de la vella edificació), com va canviant la seva posició 

respecte l’entramat urbà (ha deixat de ser un barri desvinculat de la trama urbana i està adquirint una 

major centralitat pel desenvolupament urbà contigu), la població immigrada que anteriorment es 

concentrava en ell es va desplaçant cap el barri de la Montserratina, mentre hi comença a anar a 

viure-hi persones no vinculades amb el barri. 

Un tercer cas de pautes distintes en la substitució de població es dóna també al barri de la 

Montserratina. No només perquè al ser un barri amb preus d’habitatge relativament més moderat que 

d’altres zones de la ciutat (més endavant es farà un breu estudi del preu de l’habitatge per alguns 

barris de Viladecans) atreu població d’origen estranger sinó perquè és un barri en que encara és 

possible trobar-hi pisos de lloguer, amb el que atrau també persones joves i/o persones amb 

dificultats per accedir a l’habitatge. 

 
   2007-12 2013-18 

Total llars  1.877 2.366 

Accés primer habitatge 563 592 

Millora habitatge anterior 807 983 

Separació, divorci, altres 150 284 

Migracions  225 355 

Accés propietat  131 152 

Demanda segons 
motivació principal 

Altres (1)  0 0 

Font: elaboració pòpia 

El següent grup, el de persones joves (identificat en la taula com accés al primer habitatge), forma el 

segon contingent. Malgrat que, com ha estat reiteradament dit, és un grup amb grans problemàtiques 

per accedir a l’habitatge, no es considera que el 100% d’ells tinguin necessitat d’habitatge protegit. 

Alguns d’ells el poden comprar comptant amb la suma de dos sous fixos i l’aval dels pares. Això no 

obstant, es creu que si es fessin noves promocions d’habitatge protegit seria el grup més nombrós en 

intentar accedir-hi. 

Per aquesta raó s’ha optat per computar el 80% d’aquest grup com a persones susceptibles de 

necessitar habitatge protegit, tot i no considerar-la estrictament com a demanda exclosa (vegeu 

taula). 
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 Llars amb risc d’exclusió 2007-12 2013-18 
Total llars 815 1.094 

Accés primer habitatge 451 473 
Millora habitatge anterior 0 0 
Separació, divorci, altres 150 284 
Migracions 214 337 
Accés propietat 0 0 

D
em
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da
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s 
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Altres (1) 0 0 

Font: elaboració propia 

 

El tercer grup més nombrós és el de les persones immigrades. En molts casos, si que tenen 

problemes d’accés a l’habitatge. S’ha computat el 95% d’aquest grup atès que ara com ara és 

considerat un grup especialment vulnerable a l’accés ja que inclou les monoparentals femenines 

d’origen estranger. 

El darrer grup considerat és el de les llars que es formen o formaran per separació o divorci i que 

acaben constituint les llars monoparentals. Si bé per regla general en aquest tipus de llars sol haver-hi 

suport familiar, la persona que es queda amb els fills sol estar en unes condicions econòmiques molt 

pitjors que l’exparella. Si bé dins les llars monoparentals anteriorment han estat identificades dones 

d’origen estranger amb fills o persones grans a càrrec, aquestes darreres han estat computades dins 

el grup de migracions per una major claredat dels grups. 

Finalment es vol dir que existeix un grup, el format per les persones grans, que no ha estat inclós en 

aquest quadre perquè les necessitats i problemàtiques que tenen en relació l’habitatge són molt 

diferents. Hi ha un nombre relativament petit d’aquest grup que actualment es troben que si bé tenen 

habitatge, les condicions de manteniment són dolentes i han de recórrer als serveis socials perquè els 

ajudin. Per exemple, l’any 2005 des dels serveis socials es van atendre 91 demandes per habitatge 

deficient. 

De fet, l’any 2005 des de Serveis Socials de l’ajuntament de Viladecans es van atendre 484 casos per 

problemàtiques associades a l’habitatge, sent la més nombrosa per amuntegaments(173), seguida 

per la manca d’habitatge (97), l’habitatge deficients (91) i la manca de subministrament de serveis 

(87). 

Malauradament no es disposa d’informació que pugui ajudar a determinar els diferents perfils segons 

la problemàtica. Si que es pot indicar que són persones grans, dones amb fills, població immigrada 

però no en podem dir gran cosa més. 
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Entrevistes realitzades 

Univers 

La població que ha estat entrevistada queda molt determinada pels propis objectius d’obtenció 

d’informació, si era possible, i coneixement sobre l’oferta d’habitatge a Viladecans, les condicions 

d’aquesta oferta, les necessitats d’habitatge, les dificultats d’accés, alguns aspectes de les 

transformacions urbanes que s’estaven produint (per exemple, el cas del barri Sales és molt 

interessant, però també la zona de nou creixement de SACRESA – Vilamarina, en que es va poder 

parlar amb una persona que havia adquirit un habitatge en la primera operació) o també alguns 

aspectes sobre la substitució de població (persones adultes-grans que marxen del barri per millorar 

l’habitatge i són substituïdes en algunes zones bé també per persones adultes-grans o joves-adults, 

però també determinats aspectes de la immigració o la concentració de població gitana en uns pocs 

blocs d’un barri). 

A la taula següent es llista els grups entrevistats i seguidament es passarà a fer un breu repàs dels 

resultats, tot i que aquests han estat incorporats als resultats. 

Grups entrevistats 

API 10 

Arquitectes i promotors 5 

Agents bancaris 5 

Urbanisme ajuntament 1 

Borsa habitatge i mediació 2 

VIMED 1 

Serveis socials 2 

Població immigrada 5 

Altres població (per transformacions) 8 

TOTAL 39 

 

API 

El primer i més important grup queda constituït pels API. És indiscutible que aquests són els que 

tenen una idea més ajustada sobre quin és el mercat de l’habitatge al municipi, tant de compra com 

de lloguer. 

S’ha de dir que els resultats obtinguts han estat desiguals. Si bé la majoria ha estat oberta a 

l’entrevista, pocs han aportat informació més enllà dels tòpics. 

Cal dir, però, que mercès a ells s’ha pogut saber que el mercat de segona mà a Viladecans és força 

dinàmic tot i que en els darrers 3 – 5 mesos s’ha detectat un ralentiment en les compres, amb el que 

algunes empreses han optat per no tenir al venedor en exclusivitat i facilitar-li així l’opció de venda. 
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Indiquen que en els darrers anys el preu de l’habitatge de segona mà ha pujat molt i que tot i no 

superar encara els 45 milions, les noves operacions d’habitatge poden tenir un efecte mimètic en el 

mercat de segona mà. 

També han fet avinent el fet que el mercat de lloguer és molt escàs, que el preu mig de lloguer 

actualment està entre 650 i 800 € i que seguirà pujant, que hi ha persones que explícitament 

demanen que el llogater no sigui una persona d’origen estranger: 

Així mateix afirmen, de manera gairebé majoritària, que els venedors de pisos intenten aconseguir 

uns preus més favorables a les seves necessitats intentant, en alguns casos, forçar un major preu de 

taxació. 

Indiquen que actualment es demana més habitatges de lloguer que no de compra, malgrat els preus 

de lloguer i l’escassa oferta. 

En quant el perfil dels pisos de compra, es demana que siguin seminous, que tinguin ascensor, 2 o 3 

habitacions amb uns preus de 35 – 40 milions. 

La majoria de pisos ofertats tenen més anys, molts no disposen d’ascensor, tenen entre 3 i 4 

dormitoris i els preus actualment estan entre els 40 i 45 milions, més propers als 45 que als 40 i a 

l’alça malgrat la certa aturada detectada. 

Tant en el cas de compra com de lloguer, es fa evident a Viladecans la diferència entre demanda i 

oferta, atès que molts pisos són antics, hi ha encara un gran número d’edificis sense ascensor, la 

majoria tenen de 3 a 4 habitacions i els preus són superiors als desitjats per la gent. 

També indiquen que, malgrat que en general el parc d’habitatges de Viladecans ja comença a ser vell 

(entre 40 i 45 anys de mitja, més o menys), la majoria estan ben conservats ja que els usuaris han fet 

de manera majoritària operacions de reforma ni que sigui només a les cambres de bany i cuines. 

Sobre els preus d’obra nova s’ha trobat una resposta més dispar. En alguns casos fan referència a 

les operacions de Sacresa, per exemple, en que indiquen que els preus estan actualment en 80 – 90 

milions de les antigues pessetes, mentre que d’altres han posat èmfasi en preus que estan entre els 

50 i 55 milions en operacions de menor envergadura. 

No obstant això, coincideixen tots en que les noves operacions immobiliàries tenen repercussions en 

els preus de venda dels habitatges de segona mà. 

El tipus de clients són variats, però més o menys tots han coincidit a dir que les persones joves 

busquen pisos de segona mà en bones condicions i poques despeses de comunitat mentre que les 

persones de mitjana edat tendeixen a buscar pisos en planta baixa, amb terrassa i pocs veïns. 

Diuen que la zona més cara és la de Torrent Ballester i la zona de cines, així com la futura zona 

entorn l’estació per una molt bona accessibilitat (autopista, tren i futur metro) i per les repercussions 

de la seva posició respecte a les promocions de Vilamarina i al parc de negocis. 

Coincideixen també en dir que abans la zona més barata era el barri de Sales, però que tant el PEMU 

com les millores en l’espai públic així com el del passeig de la Marina, la seva nova posició en relació 
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la ciutat (proper a les noves zones de creixement), estan tenint una gran incidència no només en 

l’obra nova sinó també en els pisos de segona mà. Aquests segueixen sent una mica més barats que 

a d’altres barris de la ciutat però que s’ha observat un increment dels preus.  

Aquestes transformacions en el barri de Sales estan suposant un trasllat progressiu de la població 

immigrada a l’avinguda del Molí i al barri de la Montserratina, cosa que el converteix en el segon barri 

més barat del municipi, tot i que afirmen que també ha millorat una mica. 

En relació als locals comercials diuen que hi ha molta oferta però poca demanda ja que l’oferta no 

s’acaba d’adequar als nous negocis. Hi ha més oferta de venda que de lloguer mentre que hi ha una 

major demanda de lloguer que de compra. En general és un mercat molt aturat tot i que introdueixen 

el matís “segons les zones”. En tot cas, en general sembla ser que està força aturat. Diuen que hi ha 

molta demanda per a locutoris i que no tots els propietaris estan disposats a aquests tipus 

d’establiments. 

En relació a l’habitatge de protecció oficial, diuen que s’han trobat amb molta gent que en demana, 

molt per damunt de l’oferta. 

Pel que fa a les qualitats dels acabats diuen que en massa casos són baixes. 

 

Arquitectes i promotors 

S’ha fet 5 entrevistes a arquitectes – promotors. Hi ha, de manera força semblant als API, força 

unanimitat en quant a les seves valoracions, tot i alguna petita discrepància en quant les superfícies 

de les noves promocions. 

D’entrada consideren que els preus, inicials de 70 milions i actuals de 80, es produeixen molt 

puntualment en algunes zones molt específiques de la ciutat (SACRESA i zona d’oci), que el preu mig 

a Viladecans i zones de l’entorn està en 50 –60 milions de pessetes. Aquest preu mig indicat és força 

comú en tots els casos. 

La discrepància, en relació les diferents persones entrevistades, està en la superfície. Uns diuen que 

està entre els 80 i 90 m², tot i que alguns indiquen promocions de 65 i 75 m² (es passa de les 3 – 4 

habitacions a les 2 –3 habitacions). 

Sembla que no hi ha massa problema en vendre els nous habitatges. 

També s’ha detectat alguna petita discrepància en quant a la facilitat de poder construir a Viladecans. 

Alguns d’ells han indicat que s’ha produït un increment massa elevat del preu del sòl i que aquest, a 

més, és escàs. Alguns d’ells han hagut de buscar noves promocions ja no fora del municipi sinó molt 

més lluny (ens han posat l’exemple de l’Ampolla), ja que inclús a Gavà comença a ser difícil trobar 

sòls a un preu “raonable”. Per contra, hi ha qui ha afirmat que a Viladecans hi ha, encara, molta oferta 

d’obra nova i que bé comprant el sòl, bé per permuta és possible construir-hi encara. 



Pla Local d’Habitatge Municipi de Viladecans.                                                                                                     10/06 
 

  
 96                                                        CCRS arquitectes 

En quant el tipus de client tots coincideixen a dir que són sobretot persones adultes que es venen el 

seu pis anterior per a poder comprar aquest nou. En molts pocs casos els han acabat comprant 

persones joves, si bé s’interessen per les promocions. 

Consideren que les actuals qualitats d’acabats són bones. 

 

Agents bancaris 

Han estat entrevistats agents bancaris de 3 punts de la ciutat: Centre, Sales i Ponent. A l’igual que en 

els altres dos grups es troben semblances però també discordances. 

D’entrada sembla que no es pot parlar d’un perfil únic de client ja que concedeixen crèdits hipotecaris 

tant a persones joves com a adultes. Ara bé, les persones adultes gaudeixen d’unes millors 

condicions ja que per regla general solen emprar el seu antic pis per a finançar la compra del nou, 

mentre que en les persones joves aquest fet no es pot produir. 

Són els joves els que intenten obtenir el 100% del finançament del pis així com demanen una 

agrupació dels deutes en una única quota a uns terminis que cada cop més són de 30 anys. De fet hi 

ha ofertes a 40 anys amb 5 anys de carència (que solen ser els 5 primers). 

La discrepància s’ha trobat en que en alguna oficina bancària afirmen que cada cop més sovint es 

veuen obligats a denegar els crèdits a clients joves inclús amb sous fixes i avals ja que el resultat final 

de la quota a pagar és superior al 45% màxim recomanable. En altres entitats han afirmat que no han 

hagut de denegar gairebé cap operació. 

També s’ha detectat alguna discrepància en quant la proposta de renegociació de la quota i el termini 

final de pagament. En la zona centre ens han afirmat que tot i ser pocs casos cada cop més sovint 

algun client demana renegociar mentre que en la zona ponent diuen que no s’han trobat amb aquesta 

situació. 

És possible que, malgrat que els diferents agents bancaris han insistit que no existeix un perfil de 

client, en la zona ponent han parlat de manera clara que els seus principals clients són persones 

adultes que marxen del barri, es compren la casa en un altre municipi però demanen la hipoteca a 

l’agència “de tota la vida”, mentre que en la zona centre no es produeix tant aquesta situació. 

Afirmen tots que l’endeutament ha augmentat molt en els darrers anys, que quan es parla de la 

hipoteca no se sol tenir present que hi ha altres deutes i despeses, no necessàriament vinculades a 

l’habitatge (per exemple quotes de l’automòbil) que fan que la quota final a pagar sigui més forta. 

Així, en alguns casos s’han trobat clients que havien contret el deute hipotecari en alguna altra 

agència i que l’elevat endeutament els ha portat a buscar una nova agència en que es pogués 

negociar el pagament d’una única quota a uns terminis més llargs. 

Una altra discrepància és que en unes agències s’accepten endeutaments sobre el sou que va del 35 

al 40% mentre que en alguns altres casos s’accepta que pugui anar del 40 al 50%. 
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Així com en alguna agència ens han indicat de manera rotunda que la renda mitja està en 1.200 €, en 

d’altres agències diuen que les rendes són molt variables, que efectivament les persones joves tenen 

unes rendes que oscil·len entre els 1.000 € (els més joves) i 1.200, ara bé, el conjunt està en 2.500 – 

2.800 € ja que per regla general s’està parlant de la unió de 2 sous, la qual cosa permet fer front a 

l’endeutament hipotecari. 

Coincideixen que hi ha molt moviment de compra - venda, que en una agència hi poden haver entorn 

a 60 – 70 hipoteques anuals de les quals el 80% i més es corresponen a operacions de compra – 

venda. 

Afirmen que els immigrants d’origen estranger també accedeixen a l’habitatge de compra i que tenen 

clients perfectament solvents. Ara bé, matisen que no són els clients més habituals. 

Coincideixen tots ells a dir que el preu de l’habitatge ha pujat molt en pocs anys. De fet un d’ells va 

posar l’exemple que a Ponent, en 13 anys s’ha passat del preu de venda de 7’5 milions a 37’5 

milions. 

Finalment, tots ells afirmen que, efectivament els joves han de recórrer cada cop més sovint a l’aval 

per a poder finançar la compra de l’habitatge. 

 

Urbanisme ajuntament (llicències) 

A Viladecans en aquests moments s’està actuant des de 2 àmbits: substitució de la vella edificació 

(per exemple barri Sales), noves promocions (a més de les que puntualment es produeixen al Centre i 

Torrent Ballester, per exemple, SACRESA) i rehabilitació (actualment s’estan concedint moltes 

llicències de rehabilitació, tot i que no solen ser unes rehabilitacions adequades ja que s’està molt 

més proper a operacions de maquillatge que no pas a operacions de rehabilitació integral de 

l’edificació). S’estan concedint també moltes llicències de reforma interior de l’habitatge, la qual cosa 

suposa una millora de la qualitat de l’habitatge a Viladecans. 

En quant les llicències de rehabilitació predomina la zona de Ponent (als polígons residencials dels 

anys 70). Moltes d’elles es fan per seguretat però poques d’elles amb criteris tècnics. A la resta de la 

ciutat es van “saltejant”. En els blocs on es concentra la població immigrada hi ha una major dificultat 

en que es facin obres de rehabilitació. D’una banda no en són els propietaris, de l’altra no es dóna 

encara en molts d’ells aquesta nova cultura de manteniment de l’edificació. En aquestes 

circumstàncies costa molt trobar un acord per les obres de rehabilitació. 

Al barri de Sales, d’origen humil i desconnectat de la ciutat, s’estan produint grans processos de 

transformació, impulsats en part pel PEMU però també perquè està adquirint una nova centralitat: el 

projecte del parc tecnològic el converteix en un nou centre, l’operació de SACRESA (i d’altres) li 

garanteix una nova continuïtat urbana, les intervencions en l’espai públic en milloren la qualitat. Tot 

plegat condueix a la regeneració urbanística del barri. 

El barri de la Montserratina seria la primera àrea a rehabilitar. Les actuals condicions de l’edificació 

així com la progressiva ocupació de blocs per població d’origen estranger (no només com 
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conseqüència d’alguns processos d’expulsió del barri de Sales, sinó com a nou pol d’atracció), fan 

aconsellable que s’hi hagi d’intervenir primerament, atès que la rehabilitació pot ajudar a fixar la 

població i reforçar la identitat en relació al lloc. 

Encara es poden donar nous creixements a la ciutat però el sòl comença a estar esgotat. 

El mercat de segona mà a Viladecans és molt important i la majoria d’habitatges estan en bones 

condicions ja que la gent ha anat arreglant els pisos al llarg dels anys. Actualment es concedeixen 

moltes llicències. 

Un procés que s’està donant actualment, a l’igual que a molts d’altres municipis, és que els locals 

s’estan convertint il·legalment en habitatges. Això es produeix tant en edificis vells com en noves 

promocions (els locals són declarats com oficines però l’ús és d’habitatge). 

 

VIMED 

A Viladecans no existeix pròpiament un parc d’habitatge públic. S’han fet promocions d’habitatge 

protegit però eren totes de compra. El parc públic existent és d’ADIGSA i prové dels polígons 

residencials dels anys 70. 

No hi ha una política definida per a l’habitatge social. Les persones amb problemàtiques específiques 

són derivades a serveis socials i aquests, si ho creuen oportú, els deriven als habitatges d’ADIGSA, 

tot i que estan molt ocupats. 

Dels habitatges de promoció pública se’n recuperen molt pocs. Així, per exemple, els construïts a 

l’any 96 no tenien carta de gràcia, amb el que en cas de transmissió, l’ajuntament té poques opcions. 

A les promocions actuals s’ha pogut introduir aquesta clàusula. Ara bé, tot i així se’n recuperen pocs i 

aquests solen provenir de parelles que es trenquen. 

A la zona del Dr. Fleming es troben habitatges amb moltes famílies desetructurades i és possible que 

allà hi hagi una menor qualitat de conservació de l’interior de l’habitatge així com de l’edifici. La resta 

de la ciutat no té aquesta problemàtica. De fet, l’àrea del Dr. Fleming és on es concentren més les 

problemàtiques. 

El nucli antic té poca densitat i s’ha renovat molt poc. És una àrea que podria densificar-se però que 

per les pròpies peculiaritats, associades a mobilitat i peatonalització, es fa difícil. No obstant això, és 

una àrea amb molt potencial de creixement. 

El barri de la Montserratina és el més dens i el que té menys serveis. Té també baixes qualitats 

constructives. No obstant això, els interiors han estat acondicionats a les noves necessitats de la 

població. 

Al barri de Sales els processos de substitució (transformació) està molt avançat i és molt dinàmic. Al 

principi es podia comprar el sòl a uns preus raonables però ara està molt car. Actualment està vivint 

l’efecte Vilamarina. 
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De fet, Vilamarina ha tingut efecte sobre els preus de tota la ciutat. 

Els preus de l’habitatge de segona mà han pujat molt en els darrers anys però encara hi ha la barrera 

molt clara dels 50 milions, als quals es tendeix però que encara no s’ha gosat superar. 

De fet, al 2002 es va adjudicar habitatge protegit per 20 milions. Actualment ja està en 30. 

La zona Centre té la problemàtica de persones grans en edificis sense ascensor. Molts d’ells són 

persones que per les seves feines actualment estan en unes condicions de salut més aviat dolentes. 

De fet, hi ha moltes persones amb invalidesa. 

El problema de l’habitatge a Viladecans no són només els joves sinó també els que estan exclosos 

socialment: persones grans, persones amb invalides, immigrants, etc. 

 

Borsa habitatge jove i mediació 

L’oficina de Borsa d’habitatge jove i la xarxa de mediació són els que major ajut han prestat en la 

identificació de les persones en risc d’exclusió d’accés a l’habitatge (la informació aportada des dels 

serveis socials també ha estat molt útil). 

Molta de la informació i part de l’entrevista ha estat incorporada de manera explícita a la memòria, 

amb el que aquí només s’indicaran aquells aspectes que no podien ser abocats de manera directa. 

Molts joves de 35 anys amb contractes bé precaris o bé autònoms, es queden fora del programa 

d’habitatge jove, ara bé, si se’ls pogués canalitzar a través de la xarxa de mediació podrien trobar 

sortida al seu problema. 

Han detectat problemàtiques en el manteniment de l’habitatge en persones d’origen estranger, 

sobretot població musulmana, que ja porten anys vivint a la ciutat, però que la revisió del contracte els 

ha posat en una situació problemàtica respecte l’habitatge ja que no poden fer front als increments 

que es demanen. Així, molts d’ells queden exclosos malgrat tenir feina fixa ja que no arriben als nous 

increments.  

Aquest està sent el gran problema dels contractes de lloguer que han arribat al seu 5è i darrer any i 

que no afecta només a la població immigrada. 

Els immigrants d’origen sud-americà solen tenir una major capacitat econòmica ja que molts d’ells 

estan plenament incorporats al mercat de treball. Es donen dues situacions possibles, un compra el 

pis i el comparteix amb d’altres per fer front a les despeses de l’hipoteca, bé el compren entre varis. 

L’altre problema que s’estan trobant les persones que intenten llogar un habitatge és que s’estan 

demanant avals d’entre 6 mesos i 1 any i molts d’ells no poden aportar de sobte aquesta quantitat. 

Es dóna assessorament en temes de lloguer i de compra. Es dóna assessorament tant a joves com a 

immigrants. 
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En quant als locals, és cert que s’estan obrint molts locutoris però hi ha també moltes fruiteries i 

restaurants regentats per persones d’origen estranger, sobretot els que tenen un cert nivell cultural i 

estan més europeïtzats. 

 

Serveis socials 

Des dels serveis socials, la situació en que cada cop més sovint es troben és el perfil de la dona que 

gosa separar-se en una greu situació de dependència econòmica envers l’ex-marit i que els fills es 

queden amb ella. Des de serveis socials donen ajut a l’habitatge o als deutes associats (per exemple 

subministrament de serveis). 

En els darrers anys ha increment molt el nombre de famílies monoparentals i a aquest perfil s’està 

afegint el de les dones d’origen sud-americà. La població marroquina té un altre perfil de 

problemàtica. 

Moltes d’aquestes dones de famílies monoparentals podrien entrar dins el programa de borsa 

d’habitatge jove si no fos que moltes d’elles no tenen tampoc nòmina. Els passa el mateix amb la 

borsa d’habitatge social: moltes no hi poden tenir accés per manca de sou. No existeix habitatge 

social per a poder fer front aquesta situació. 

Dels d’ajuts concedits, els de greu necessitats immediates i els d’habitatge són els de major volum i 

similar entre ells. 

Des de l’ajuntament i l’APIP (associació de reinserció social) es fa un programa en que persones amb 

necessitat de reinserció fan petites reformes a habitatges molt deteriorats (bàsicament habitatges de 

gent gran). També hi substitueixen banyeres per plats de dutxes. En aquest programa s’inverteix 

13.000 € (6.500 l’ajuntament i 6.500 el ministeri). 

Hi ha també el problema dels discapacitats atès que l’habitatge de Viladecans en general és vell i no 

es va pensar en aquestes problemàtiques. Des d’APIP i l’ajuntament intenten fer front a aquesta 

situació mitjançant algunes senzilles adaptacions. 

S’intenta que en els habitatges de promoció pública els pisos baixos siguin per als discapacitats. 

No s’han detectat de manera clara casos de dones soles amb dificultat d’accés a l’habitatge tot i que 

algun cas es pot apuntar que sigui una problemàtica de futur. 

Una altra problemàtica detectada ha estat la dificultat d’accés a l’habitatge pels “sense papers”. En 

aquest grup destaquen sobretot les dones sud-americanes amb fills. Des de serveis socials i 

habitatge social estan buscant fórmules per fer-hi front. 

En els reagrupament familiars d’origen musulmà s’han detectat alguns casos en que la necessitat 

d’ajut econòmic porta a fer venir al país fills adolescents, que en el termini de 2 a 3 anys es podran 

incorporar al mercat de treball però que ara estan obligats a escolaritzar-se. L’experiència pot acabar 

sent traumàtica per l’adolescent i problemàtica per l’institut. En molt poc temps han d’adquirir els 

mínims coneixements idiomàtics i escolars. 
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Població immigrada 

S’ha entrevistat a 2 persones d’origen marroquí (membre de la mateixa família) i 3 d’origen 

sudamericà. 

Coincideixen tots ells en que els preus de lloguer són molt cars, d’entre 700 i 800 €. Les 2 persones 

d’origen marroquí es troben en la circumstància que tenen 2 fills petits i l’esposa no s’ha incorporat 

encara al mercat laboral, fins que els nens puguin anar a l’escola, amb el que només disposen d’un 

sou per fer front a lloguer i totes les despeses de la família. 

De les 3 persones d’origen sudamericà, 1 és una monoparental només amb filla al càrrec i les altres 

dues persones no tenen ningú al càrrec però sí dificultats per poder pagar el lloguer. Totes elles es 

veuen obligades a compartir. 

En relació a les persones d’origen musulmà, per regla general només comparteixen pis al principi de 

venir, abans de fer el reagrupament familiar. Ara bé, un cop la unitat familiar està restituïda ja no 

comparteixen pis. No és el cas del segon grup. 

Als únics habitatges que poden accedir no se’ls ha fet reformes i solen estar en males condicions de 

conservació. Tot amb tot, afirmen després que no són tots els casos així. 

Tenen molt clar que difícilment podran comprar una habitatge, ni a Viladecans ni enlloc. No es 

plantegen canviar de municipi per intentar solucionar el problema de l’habitatge atès que és a 

Viladecans on tenen la feina i tenen major dificultats per accedir al transport privat, amb el que en el 

seu cas la residència queda lligada al treball. 

Els agradaria poder tenir alguna opció per poder accedir a les promocions d’habitatge públic però en 

general no estan massa ben informats sobre el que cal fer i on s’ha de recórrer. 

S’ha de dir que tenen coneixement de persones d’origen estranger que podrien comprar habitatge 

però que la seva situació jurídica els ho impedeix. 

 

Altres 

La mostra de població per veure com s’identificaven els processos de transformació no es pot 

considerar significativa atès el seu poc volum, però si que dóna alguna idea de com es viu. 

En general s’està veient amb bons ulls els processos de transformació i adequació de l’espai públic. 

Al barri de Sales els grans canvis són ben vistos però amb un punt de suspicàcia. D’una banda 

s’identifica de manera clara la millora, de l’altra hi ha un cert sentiment de possible pèrdua de la 

població resident. No es diu tant perquè signifiqui una expulsió de la població d’origen estranger ja 

que n’hi ha que s’ha integrat molt bé al barri, com un cert sentiment de pèrdua d’una identitat. Tot 

amb tot, se senten contents. 
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Creuen que els preus d’habitatge han pujat molt en els últims anys i que cada cop és més difícil poder 

comprar a Viladecans, que aquest és un problema molt greu per als joves, que han de marxar i que 

entra nova gent que no se sent tant identificada amb el municipi. 

Cap d’ells han pogut identificar de manera clara altres grups de població que poguessin tenir 

problemes d’accés a l’habitatge. Parlen de les problemàtiques amb que es poden trobar la gent gran 

per manca d’ascensor i dificultats per a poder viure amb les pensions, no els és desconegut els 

problemes que poden tenir la població immigrada perquè algun d’ells coneix un amic que té algun 

immigrant per veí, però no saben gran cosa de les altres situacions de dificultat en relació a 

l’habitatge. 

En conjunt consideren que Viladecans és un bon lloc per viure i que no hi ha grans problemàtiques de 

convivència i que potser els pisos no seran tan bonics com a d’altres llocs, però que estan bé. 

Potser el que més temen és que la vinguda de nova gent de l’àrea metropolitana acabi 

despersonalitzant el municipi ja que creuen que per origen i per feina (no tots treballen a Viladecans) 

la seva vinculació amb el municipi és molt menor. 

 
 

 
 

1.6 ANÀLISI DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT 

 

La informació relativa a aquest punt queda palesa a l’apartat 2.1.2 Avaluació de les necessitats de 

rehabilitació. 
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1.7 ANÀLISI DE L’OFERTA D’HABITATGE 
 

1.7.1 Consideracions prèvies 

Per l’anàlisi de l’oferta de l’habitatge a Viladecans han estat emprats dos mètodes. D’una banda s’ha 

fet una mostra del mercat de l’habitatge al municipi, prenent com a font d’informació l’oferta entre les 

revistes del sector. La mostra és de 244 casos i en la mesura del que ha estat possible ha estat 

identificat el sector on es localitzaven els habitatges (vegeu taula apartat 1.7.3). Complementa 

aquesta base de dades un estudi realitzat pel departament comercial de VIMED, en data 1 de 

desembre sobre una selecció de 200 casos i que pot ajudar a veure quina ha estat l’evolució dels 

preus en aproximadament un any. 

D’altra banda, s’ha entrevistat a persones vinculades en el sector de l’habitatge (API, arquitectes, 

promotors, persones vinculades a la banca, etc) per a tal d’ajustar el coneixement de l’oferta 

d’habitatge tant de segona mà com d’obra nova en relació els preus de venda i lloguer i algunes de 

les característiques de l’habitatge. 

 

1.7.2 Oferta de sostre. Tipologia 

Gairebé tots els casos d’oferta de compra-venda són habitatges de segona mà. Només s’han trobat 5 

casos, a les revistes d’habitatge, d’obra nova. També dir que gairebé tots són habitatges prou antics i 

que només han estat identificats 28 casos de pisos seminous, amb una antiguitat que oscil·lava entre 

els 3 i 5 anys. 

La superfície dels habitatges ofertats varia depenent del barri on s’ubiquen. Així, als barris de la 

Montserratina, al Casc Antic i a Can Batllori es localitzen els habitatges de menor superfície (entre 55 

i 75 m², tot i que al Casc Antic podem trobar algun habitatge de major superfície), mentre que a la 

resta del municipi la superfície mínima dels habitatges ofertats està entorn dels 65-75 m². 

Malgrat l’antiguitat dels habitatges la majoria han estat reformats, especialment en les cuines i 

cambres de bany, i en algun cas, segons afirmen les ofertes, s’ha fet reforma integral. També en un 

nombre important de casos les antigues fusteries han estat substituïdes per fusteria metàl.lica. 

Cal dir també, que no massa edificis disposen d’ascensor atès que en les revistes es destaca bé quan 

en tenen, bé quan estan a poca altura. 

 

1.7.3 Preus de venda de l’habitatge de protecció oficial i de renda lliure 

El sector de compra-venda d’habitatge de segona mà és molt dinàmic a Viladecans. D’aquí ha estat 

possible extreure’n una mostra de 244 casos. 

No totes les ofertes de pisos faciliten la superfície de l’habitatge però sí que està identificat en un 

nombre de casos prou nombrós com per calcular el preu del m2 al municipi. 
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Per barris (vegeu taula), el de Sales segueix sent el que l’habitatge de segona mà és una mica més 

barat, seguit del de la Montserratina. Els pocs pisos d’obra nova anunciats en les revistes no indiquen 

quin és el seu emplaçament. El barri en que l’habitatge és més car és, segons la mostra, el de can 

Guardiola, seguit del de Torre Roja can Preciós. 

 
 Preu Superfície 

Casos Zona Mínim Màxim Mig Mínima Màxima 
15 Barri Sales 218.500 229.100 238.758 75 100 
17 Casc Antic 235.500 306.500 266.523 58 95 
44 Ginestar 245.500 414.700 311.474 65 120 
22 Montserratina (1) 210.360 302.310 247.900 55 75 
5 Can Batllori 237.400 305.500 258.699 65 75 
6 Can Palmer 371.500 395.400 332.350  80 

13 Can Sellarès – Poblat Roca 233.500 275.500 271.020 68 75 
50 Eixample Centre 213.400 393.800 271.534 55 130 
4 Gabrielistes 246.400 377.000 319.631  100 
2 Sant Jordi 285.500 393.000   96 
5 Can Guardiola (2) 362.000 426.700 391.019 85  

14 Torre Roja - Can Preciós (3) 258.400 528.800 331.344 62 120 
28 Torrent Ballester (3) 221.600 417.000 309.447 50 110 

       
5 Zona telefònica 233.800 288.500 263.724 68  
2 Estació 228.100 360.000    
1 Parc tecnològic  375.600    
1 Zona ambulatori  270.500    
2 Zona avda Generalitat 243.400 270.500  70  
1 Zona Miramar 362.000   80  
1 Zona plaça Catalunya 237.400   75  
6 Sense especificar (4) 249.400 357.600 315.170 70 75 

Font: Elaboració pròpia 

(1) No s’ha inclós una casa de 3 plantes i 1 pis de lloguer tot i que formen part de la base de dades 

(2) Gairebé tots seminous 

(3) Alguns seminous 

(4) Gairebé tots d’obra nova 

De la taula també es pot extreure que a Viladecans existeixen dos mercats d’habitatge (cal fer notar 

que en la mostra no ha estat inclós Albarosa, ja que s’ha considerat que podia distorsionar molt el 

resultat final). D’una banda estan els sectors dels barris de Sales, la Montserratina, can Batllori, can 

Sellarès i el Poblat Roca en que el preu de l’habitatge és més assequible, mentre que a l’altre extrem 

es troben can Guardiola, Torre Roja, Torrent Ballester, etc. 

El gruix de l’oferta, però, es situa a l’Eixample Centre (52 casos) i al Ginestar (44), mentre que en la 

resta de zones és una mostra molt més petita. D’aquí es pot extreure que, si més no en aquests 

moments, és sobretot en aquestes dues zones on s’està produint una major substitució de població. 

Si es mira les superfícies mínimes i màximes identifcades per barri, s’observa que, per regla general 

els pisos són tirant a petits, d’entre 65 i 75 m2, destacant la Montserratina i can Batllori. 

En la taula següent es mostra quin és el major nombre de casos segons superfície i es calcula el preu 

mig m2 alhora que es donen els preus mínims i màxims per m2 segons tram de superfície. 
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En aquests moments a Viladecans els pisos que estan al mercat són d’una superfície d’entre 61 i 70 

m2, amb un preu mig de 3.972 p€/m2. Pisos petits a uns preus que es poden considerar més aviat 

elevats. 

 
Preus segons superfície 

  Preus 
Superfície (m²) Nombre Mig Mig m² Mínim m² Màxim m² 
50-60 13 248.677 4.388 3.947 5.940 
61-70 52 267.673 3.972 3.236 5.768 
70-80 38 285.555 3.726 2.870 4.970 
80-90 20 339.377 3.901 3.085 4.822 
90-100 11 324.895 3.458 2.915 4.094 
+ 100 13 380.682 3.132 2.358 3.721 
Es desconeix superfície 97 287.423    
Total 244 304.898 3.763   

 

Quan es compara amb l’informe anteriorment citat, es troben diferències prou importants malgrat el 

poc temps transcorregut entre ambdós. Primer, el preu dels pisos de Viladecans ha pujat força, 

passant dels 194.661 € als sectors més barats als actuals 238.758 €. Segon, la grandària mitja dels 

pisos ha passat dels 80 m2 als 70 actuals. 

Sobre obra nova, malgrat que no es disposa de molta informació, cal dir que els pisos oscil.len a 

l’entorn dels 75 m2 (promotors han confirmat que es tendeix a aquesta grandària tot i que també hi ha 

oferta de pisos de 80 m2), que s’ha superat la barrera dels 50 milions de les antigues pessetes, 

excepte en les promocions de Sacresa-Vilamarina, que supera ja els 70 milions i també en les 

promocions entorn de la zona d’oci de Viladecans que tot i no arribar a aquestes xifres s’hi acosten. 

 

1.7.4 Parc d’habitatges de titularitat pública 

Si bé és cert que a Viladecans s’han efectuat promocions d’habitatge de protecció ofical (entre el 

1992 i el 2005 foren 433 unitats acabades), el parc d’habitatges de titularitat municipal és nul. 

Respecte als polígons residencials, hi ha 118 habitatges al polígon Torrent Palmer, 175 al polígon 

Hospital B, 212 al conjunt residencial Viladecans i 25 a l’edifici Gavà de titularitat d’ADIGSA. Si es 

compara amb d’altres municipis, el nombre és prou important però no el suficient per a cobrir les 

necessitats d’habitatge públic detectades. 

 
1.7.5 Anàlisi del nivell dels sistemes d’equipaments i espais lliures 

La superfície dels equipaments és de 45,2 ha, el que suposa el 9% del sòl i un estàndard de 7,2 

m2s/hab, que és força bo, però que seria oportú situar prop dels 12 m2s/hab. L’aportació del sector de 

les Oliveteres de 6,68 ha no suposa un increment en l’estàndard, ja que és el que pertocaria a la 

pròpia població del sector. Caldrà cercar també equipaments a les vores del nucli actual i en algun 

sector de reforma urbana.  
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La distribució del sistema d’equipaments és molt més repartida. Tot i això, potser hi ha una excessiva 

concentració al voltant de l’Hospital, que pot crear fractures en la continuïtat urbana de les activitats. 

De totes maneres, tant els eixamples, la Montserratina com el barri de Sales xuclen dels equipaments 

perimetrals amb una absoluta manca d’equipament centrals. En el cas del Ginestar caldria 

desenvolupar el sistema al voltant de la Masia de Can Ginestar. 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, la superfície és de 64,2 ha, el que suposa el 12% del sòl i un 

estàndard de  10,2 m2s/hab. Tot i que no és un valor baix en el nostre entorn, seria bo incrementar-lo 

per arribar cap els 20 m2s/hab. Això es pot realitzar amb els nous parcs de vora, amb la remodelació 

de sectors centrals i amb l’aportació del sector de les Oliveretes. Només amb aquesta aportació de 

12,8 ha d’espais lliures i els 6.500 habitants del sector, el nou estàndard seria de 11,1 m2s/hab, 

gairebé un 10% més alt que l’actual. 

La seva distribució és poc homogènia. Hi ha una manca clara d’espais lliures als eixamples, a la 

Monserratina i al barri de Sales. També en altres barris com Alba-rosa i el Mas Ratès, però això és 

menys preocupant pel tipus residencial unifamiliar predominant en aquest dos barris. 

 
 
 



 
 
 
 

 

6.2.- ANÀLISI DE L’ESTAT DEL PARC D’HABITATGES 
 
 
 
 



ANNEX 1. FITXES ESTAT CONSERVACIÓ ARI EIXAMPLE 

PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILADECANS 

Subsector Eixample 2 
 
Superfície (1):  21,91 ha 
Superficie neta mançanes (2): 14,84 ha 
Compacitat (2/1):  68 % 
Població (3): 12.110 hab 
Densitat bruta (3/1):  553 hab/ha 
Densitat neta (3/2):  815 hab/ha 
Habitatges (4):  4.500 
Densitat habitatges neta (4/2):  303 viv/ha 
Ocupació mitja per habitatge (3/4):  2,69 hab/viv 
Mançanes o unitats sòl privat: 35  
 
 
 
 



EIXAMPLE 2 11 setembre, 61 esc A Núm. habitatges: 15   pb+3 (4 hab/replà) + àtic (3 hab/replà)

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Rehabilitació
. Espais comuns

. Vestíbul: en bon estat (s'haurien d'arreglar alguns cops)

. Escales: en bon estat 
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: sí (pel pati)
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Estat general: despreniments de fragments per humitats

. Gruix: 25-30 cm Cambra d'aire: Aïllament:

. Materials, acabats: estuc pintat

. Fusteria: alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidor de marbre, ampit terrat amb humitats

. Balcons: 2a i 3a p Baranes metàl·liques

. Cornises, elements sortints: balcons plantes 2 i 3

. Protecció solar: persianes, toldos

. Reformes espontànies: ampliació àtics
. Coberta

. Tipus: plana i transitable (espai comunitari)

. Humitats: no
. Patis llum: es va reformar fa 8 anys, coberta de metraquilat

Instal·lacions
. Baixants: els baixants pluvials es van canviar fa 8 anys 
. Antena col·lectiva: sí
. Panells solars:no
. Altres:

Els problemes principals que presenta l'edifici són les 
humitats a la façana.
Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: instal·lació de l'ascensor.

Obres generals de manteniment: es va reformar la coberta 
fa sis anys.
No es van demanar ajuts econòmics a l'ajuntament per 
desconeixement de la seva existència.



EIXAMPLE 2 Carles Altés, 55 Núm. habitatges: 10   pb (2 hab/replà) + 4 (2 hab/replà)

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Rehabilitació
. Espais comuns

. Vestíbul: enrajolat, en bon estat

. Escales: falta pintar (coberta fibrociment)
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: no
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Gruix: 25-30 cm Cambra d'aire: Aïllament:

. Materials, acabats: estuc pintat, ceràmica a l'alçada dels forjats

. Fusteria: alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidor de marbre, ampit terrat amb humitats

. Balcons: no Baranes metàl·liques a algunes finestres

. Cornises, elements sortints: no

. Protecció solar: persianes

. Reformes espontànies: coberta fibrociment últim pis
. Coberta

. Tipus: plana i transitable (espai comunitari)

. Humitats: problemes a l'última planta
. Patis llum: en bon estat

Instal·lacions
. Baixants: fibrociment (cuines), PVC (banys)
. Antena col·lectiva: sí
. Panells solars: no
. Altres:

. Estat general: fisures i humitats a l'ampit últim pis, petita 
fletxa al dintell de la finestra dreta 2p

Els problemes principals que presenta l'edific i són les 
humitats al sostre i als laterals de la última planta.
Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: arreglar la façana i pintar l'escala.

Obres generals de manteniment: No s'han fet



EIXAMPLE 2 Salvador Baroné, 31 Núm. habitatges: 9   pb (1 hab/replà) + 4 (2 hab/replà)

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Rehabilitació
. Espais comuns

. Vestíbul: en bon estat 

. Escales: en bon estat 
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: no
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Estat general: fisures a l'última planta

. Gruix: 15 cm Cambra d'aire: no Aïllament: no

. Fusteria: alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidor de ceràmica, ampits amb petites humitats

. Balcons: 2a i 3a p Baranes metàl·liques

. Cornises, elements sortints: balcons plantes 2 i 3

. Protecció solar: persianes

. Reformes espontànies:
. Coberta

. Tipus: plana, no transitable

. Humitats: no

Instal·lacions
. Baixants: baixant pluvial per façana de PVC, baixants banys de fibrociment 
. Antena col·lectiva: sí
. Panells solars:no
. Altres:

. Materials, acabats: estuc pintat, enrajolat a la façana interior 
dels balcons

. Patis llum: petites humitats, caldria treure les cobertes de 
fibrociment de cada planta

Segons els veïns, la finca no presenta cap problema 
prioritari.
Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: no en troben.

Obres generals de manteniment: es va reformar la coberta 
fa un any.
No es van demanar ajuts econòmics a l'ajuntament per 
desconeixement de la seva existència.



EIXAMPLE 2 Salvador Baroné, 81 Núm. habitatges: 16   pb+4 (4hab/replà)

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Rehabilitació
. Espais comuns Segons els veïns, l'edific i no presenta cap problema urgent.

. Vestíbul: en bon estat (reformat fa 1-2 anys per fuita d'aigua) 

. Escales: en bon estat, faltaria pintar 
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: sí (pel pati)
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Estat general: humitats a l'ampit de la coberta

. Gruix: 25-30 cm Cambra d'aire: no Aïllament: no

. Fusteria: alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidor de ceràmica, ampits en bon estat

. Balcons: sí Baranes metàl·liques

. Cornises, elements sortints: voladiu a partir planta 1

. Protecció solar: persianes, toldos

. Reformes espontànies:
. Coberta

. Tipus: plana i transitable (espai comunitari)

. Humitats: no (en bon estat)
. Patis llum: en bon estat

Instal·lacions
. Baixants: PVC
. Antena col·lectiva: sí
. Panells solars: no
. Altres: intal·lació d'aigua de coure

Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: instal·lació de l'ascensor (intenten posar-se 
d'acord), tenen previst pintar l'escala i canviar les plaques 
de fibrociment dels patis.

No es van demanar ajuts econòmics a l'ajuntament per 
desconeixement de la seva existència.

Obres generals de manteniment: fa 10 anys es va reformar 
completament la coberta per problemes d'humitat i l'estiu 
passat es van repassar les juntes.

. Materials, acabats: estuc pintat, enrajolat a la façana interior 
dels balcons



ANNEX 1. FITXES ESTAT CONSERVACIÓ ARI EIXAMPLE 

PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILADECANS 

Subsector  Montserratina 
 
Superfície (1):  5,55 ha 
Superficie neta mançanes (2):  2,73 ha 
Compacitat (2/1):  49 % 
Població (3): 2.128 hab 
Densitat bruta (3/1):  383 hab/ha 
Densitat neta (3/2):  780 hab/ha 
Habitatges (4):  886  
Densitat habitatges neta (4/2):  325 viv/ha 
Ocupació mitja per habitatge (3/4):  2,40 hab/viv 
Mançanes o unitats sòl privat: 11  
 
 
 



MONTSERRATINA Carles Altés, 76 Núm. habitatges: 10 (alguns habitatges buits)   pb+3+àtic (2 hab/replà)      

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Rehabilitació
. Espais comuns

. Vestíbul: enrajolat, falta reformar

. Escales: humitats en pb
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: no
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Gruix: 25-30 cm Cambra d'aire: Aïllament:

. Materials, acabats: estucat pintat

. Fusteria: fusta, alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidors de marbre, ampits en bon estat

. Balcons: en mal estat

. Cornises, elements sortints: despreniments a cornisa 3ª planta

. Protecció solar: pers ianes, toldos

. Coberta
. Tipus: plana, no transitable (només per manteniment)
. Humitats:

. Patis llum: humitats a la última planta

Instal·lacions
. Baixants: PVC (fa 12 anys es van reformar per trossos) i fibrociment. 
. Antena col·lectiva: no
. Panells solars:no
. Altres: escomesa d'electricitat canviada fins l'entrada dels habitatges.

. Estat general: depreniment de l'estuc i la pintura als balcons, 
humitats en pb

Els problemes principals que presenta l'edific i són els 
despreniments a la façana.

Obres generals de manteniment: fa 7-8 anys es va reformar 
la coberta (col·locació de tela asfàltica).
No es van demanar ajuts econòmics a l'ajuntament per 
desconeixement de la seva existència.

Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: s'hauria d'arreglar la façana, però de moment 
no tenen intenció de reformar-la.

. Reformes espontànies: ampliació àtic amb coberta 
fibrociment i tancament vidre.

Baranes metàl·liques



MONTSERRATINA Pere Sala, 79 Núm. habitatges: 9   pb+4 (2 hab/replà i 1 hab en pb)

INFORME PATOLOGIES REHABILITACIÓ

General Finca amb aluminosis. Tenen projecte de rehabilitació Rehabilitació
. Espais comuns

. Vestíbul: falta reformar

. Escales: necessitat de pintar la barana. Coberta de fibrociment
. Ascensor: no Possibilitat d'instal·lació: no
. Aparcament: no

Envolvents Conservació i manteniment
. Façana

. Estat general: depreniment de l'estuc i la pintura, humitats

. Gruix: 25-30 cm Cambra d'aire: no Aïllament: no

. Materials, acabats: estucat pintat

. Fusteria: alumini (en bon estat)

. Ampits: escopidors de marbre, ampits amb humitat

. Balcons: no.

. Cornises, elements sortints: no

. Protecció solar: persianes

. Coberta
. Tipus: plana i transitable (però no la utilitzen), en bon estat
. Humitats: no ho sembla

. Patis llum: humitats (fuites baixants), tancament superior fibrociment

Instal·lacions
. Baixants: en mal estat, s'haurien de canviar
. Antena col·lectiva: no
. Panells solars:no
. Altres: instal·lació elèctrica (comunitària) i contadors d'aigua nous.

Baranes metàl·liques a les finestres 
(dif. a cada planta) i a l'ampit àtic

. Reformes espontànies: ampliació àtic amb coberta 
fibrociment i tancament vidre.

Els problemes principals que presenta l'edifici són la 
façana, l'aluminosis i les fuites dels baixants.
Mancances que els veïns troben que s'haurien de 
solucionar: rectificar la finca d'aluminosi, arreglar la façana 
i els baixants.

Obres generals de manteniment: fa aproximadament 6-7 
anys que es va reformar la coberta. En projecte la 
rehabilitació de la finca per aluminosis.
Fins ara, no es van demanar ajuts econòmics a 
l'ajuntament, però sol·licitaran els ajuts per fer la 
rehabilitació.
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OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE VILADECANS 
 

MEMORIA D’ACTUACIONS 2007  
 
 

Febrer  2006 
 
 



 

 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
 
L’Oficina Local d’Habitatge neix el setembre de 2004, impulsada per l’Ajuntament de 

Viladecans mitjançant un encàrrec a l’empresa municipal Viladecans Mediterrània 

(Vimed).  

 

 

Existeix un conveni marc entre SPM Viladecans Mediterrània S.A. i Associació 

Provivienda, pel qual es desenvolupen els dos programes de la Borsa d’Habitatge 
Jove (en endavant BHJ) i la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social  (en endavant 

XMLLS). El conveni va ser signat el febrer de 2002, per tal de desenvolupar la gestió 

del programa BHJ, i ha estat modificat el novembre de 2005, per tal d’ampliar serveis i 

desenvolupar el programa de la XMLLS. 

 

 

Actualment, Vimed disposa d’un servei d’informació (no de gestió) sobre la normativa 

de rehabilitació d’habitatges (tant municipal com de la Generalitat). Aquestes tasques 

són desenvolupades per una informadora, i dirigides pel coordinador de l’OLH.  

 

 

Aquest conveni permet desenvolupar els dos programes, la gestió dels quals ha estat 

encarregada per acords de la Junta de Govern Local a la SPM Viladecans 

Mediterrània S.A. 

 

 

Mitjançant aquest conveni l’Associació Provivienda aporta un coordinador dels dos 

programes, una administrativa i una informadora. El conveni també recull les tasques 

de gestió, assessorament tècnic i jurídic, i coordinació que requereixen els programes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. ESTRUCTURA ORGÀNICA 
 
 
Dins Vimed, l’OLH actua com un departament independent de l’estructura orgànica de 

l’empresa municipal. D’aquesta manera, l’OLH presenta un coordinador (cap de 

departament), personal propi de Vimed, un tècnic auxiliar encarregat de les tasques 

centrals de l’OLH (finestreta única), així com tres persones de suport als diferents 

programes que es desenvolupen, aportats per l’Associació Provivienda, mitjançant 

conveni amb Vimed. 

 

 

A l’actualitat, l’organització de l’OLH s’estructura de la següent manera: 

 

 

 ESTRUCTURA INTERNA OLH 
 

• Gerència de Vimed 

• Direcció Executiva de Vimed 

• Coordinador OLH 

 

 Oficina d’Habitatge– finestreta única (segons conveni DGH) 
 

 Oficina de Mediació  
- BHJ (segons conveni Secretaria Gral. de Joventut) 

- XMLLS (segons conveni ADIGSA) 

- Tramitació d’ajuts al lloguer 

- Cessió d’habitatges 

 

 Oficina de Gestió del Parc Públic (durant 2007) 

- Registre municipal de sol·licitants d’HP 

 

 Oficina de la Hipoteca Jove (durant 2007) 

 

 Oficina de Renovació Urbana 
 

 



 

 
3. PERSONAL 
 
 

 PERSONAL ACTUAL 
 

Actualment, l’OLH disposa del següent personal per desenvolupar les tasques de 

gestió dels diferents programes: 

 

 

- Coordinador OLH (Cap de Departament) – Vimed 

- Tècnic Auxiliar (finestreta única) – Vimed 

- Coordinador BHJ i XMLLS – Asociación Provivienda 

- Administratiu  XMLLS – Asociación Provivienda 

- Informador-visitador BHJ – Asociación Provivienda 

 

 

 NOU PERSONAL PREVIST DURANT 2007 
 

Durant el 2007 es preveu la incorporació de nou personal per tal desenvolupar els 

nous programes previstos (reglats i no reglats): 

 

 

- Arquitecte Tècnic (Rehabilitació) – Vimed 

- Informador registre únic HPO - Vimed 

- Informador Hipoteca Jove – Asociación Provivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. LOCAL I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 
 
L’OLH de Viladecans està ubicada en un local municipal d’uns 170 m2 (carrer del Dos 

de Maig, 43-45 baixos), emplaçat al centre geogràfic de la ciutat, concretament en el 

seu eixample dels anys 60 del s.XX. La decisió d’ubicar en aquest punt l’OLH és 

estratègica, ja que per un costat adopta un paper rellevant pel que fa a la centralitat 

urbana, i també queda emplaçada en un dels barris on el potencial de les polítiques de 

rehabilitació del parc d’habitatge és més elevat. 

 

L’horari d’atenció al públic és: 

 

- de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores 

- de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores 

 

L’horari d’atenció al públic durant l’estiu és: 

- de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores 

Plànol amb la planta del local on s’ubica l’OLH de Viladecans. 
 

 
 
 

Àrea Atenció Públic

Àrea Coordinació 

Entrada OLH 

Àrea de Reunions



 

5. CONVENIS INSTITUCIONALS AMB LA GENERALITAT 
 
 
Per tal d’oferir els serveis que planteja la normativa vigent a Catalunya, tal i com 

preveu el Pla de Rehabilitació d’Habitatges de Catalunya (Decret 455/2004, 14 de 

desembre – Disposició addicional quarta “Oficines de Rehabilitació”), mitjançant les 

Oficines Locals d’Habitatge els municipis poden gestionar els programes de 

rehabilitació d’habitatges i els ajuts a la rehabilitació. Queda pendent la signatura entre 

l‘Ajuntament de Viladecans i la Direcció General d’Habitatge, amb la voluntat municipal 

que aquest acte de signatura sigui efectiu durant el primer trimestre de 2007. 

 

 

 CONVENIS AMB LA GENERALITAT 
 

Actualment, els diferents serveis conveniats amb la Generalitat que s’estan 

desenvolupant a l’OLH de Viladecans són els següents: 

 

- Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Viladecans i la Secretaria 

General de Joventut, adscrita al Departament de la Presidència, aprovat per 

la Comissió de Govern municipal en data 2 de desembre de 2002, per 

l’execució del programa Borsa d’Habitatge Jove de Viladecans. 

 

- Conveni per la adscripció a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, 

signat en data 16 de novembre de 2005, amb ADIGSA, Direcció Gral. 

d’Habitatge, Secretaria Gral. de Joventut, Ajuntament de Viladecans i 

Vimed. 
 

 

 ALTRES CONVENIS 
 

En aquests moments, l’Ajuntament de Viladecans té signats dos convenis amb 

l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) actual Direcció de 

Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, que s’integra en l’estructura 

orgànica de la Diputació de Barcelona dins l’Àrea d’infrastructures, Urbanisme i 

Habitatge. 

 

 

 



 

- Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Viladecans i l’IUHAL per la 

redacció del Pla Local d’Habitatge, ratificat pel Ple Municipal en data 14 de 

desembre de 2005. 

 

- Conveni marc de col·laboració entre Ajuntament de Viladecans i l’IUHAL, 

ratificat pel Ple Municipal en data 27 de juliol de 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. CATÀLEG DE SERVEIS REGLATS 
 
 

 OFICINA DE MEDIACIÓ  

(en servei) 

 

- Informació i assessorament general sobre habitatge   

- Borsa d'habitatges de lloguer social  

- Tramitació d'ajuts al pagament del lloguer  

- Tramitació d'ajuts al propietari (Xarxa 6000)  

- Programa de cessió d'habitatges desocupats  

- Borsa d’habitatges de lloguer jove  

- Crèdits a l'emancipació  

 
 

 

 OFICINA LOCAL D’HABITATGE 

(pendent signatura conveni Direcció General d’Habitatge) 

 

- Tramitació de Sol·licitud de TEDI  

- Tramitació de sol·licitud de III  

- Gestió de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges  

- Gestió de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial  

- Tramitació de cèdules d'habitabilitat  

- Tramitació d'ajuts a l'accés  

 

 
 

 OFICINA DE GESTIÓ DEL PARC PÚBLIC  

(pendent de desplegament durant 2007) 

 

- Gestió del registre únic d’habitatges protegits i tramitació d’ajuts a l’accés  
 

 
 
 
 



 

7. OFICINA ADSCRITA A LA XARXA DE MEDIACIÓ PEL LLOGUER SOCIAL-  

    RESULTATS PERÍODE 2006 

Borsa d’habitatges de lloguer social  
o Núm. total d’habitatges en borsa1                              31

     
o Núm. de contractes de lloguer mediats                                          31

   

o Núm. de contractes de lloguer supervisats                                                           125 

o Núm. de pòlisses contractades                                           15 

o Núm. d’avals demanats                                             0  

o Núm. de persones allotjades                                                                                  46 

o Núm. de famílies allotjades                                          31 

o Comparativa lloguer mig per euros                          591,40 € Borsa/ 798,13 mercat2 
      habitatge entre borsa i mercat    

 
o Comparativa lloguer mig per euros / m2                      8,30 €/m2 Borsa/ 11,40 € m2 

mercat entre borsa i mercat     

Tramitació d’ajuts al pagament del lloguer  
o Núm. de sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer de col.lectius del grup c)      117

 
o Núm. de sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer de joves del grup d)             39 

 

 

Tramitació d’ajuts al propietari  
o Núm. de sol·licituds d’ajuts al propietari d’habitatges en borsa                                   0 

 
o Núm. de sol·licituds d’ajuts al propietari en cessió                                                      0   

 

 

Programa de cessió d’habitatges desocupats 
o Núm. total d’habitatges cedits en programa                                                           5   

 
o Núm. de contractes de cessió realitzats                                                                 1   

 
o Núm. d’ajuts de la xarxa 6000                                                                                0 

 
 

                                                 
1 Es fa  referència al total de nombre total de pisos “vius” en la Borsa de lloguer social, es a dir, habitatges 
que  actualment estan llogats i son  gestionats des de la nostra oficina. 
2Informació publicada per la DGH a partir de les fiances dipositades per l'INCASOL en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona durant el període de gener a març de 2006, sent el preu mig de lloguer de 
798,13 €, encara que s’han detectat mitjanes de mercat de fins a 850 €. 
  



 

8. OFICINA D’HABITATGE JOVE 
    RESULTATS PERÍODE 2006 

Borsa d’habitatges de lloguer jove  
 
 
 

° Núm. total d’habitatges en borsa 3                                                                             237 
 
° Núm. de contractes de lloguer gestionats                                                                  105 
 
° Núm. de pòlisses multirisc contractades                                                                      30 
 
° Núm. de pòlisses de caució/multirisc contractades                                                     24 
 
° Núm. d’avals demanats                                                                                                  0
 
° Núm. de persones de famílies allotjades                                                                     98 
 
° Núm. de persones allotjades                                                                                      211 
 
° Comparativa lloguer mig per euros                            548,50 € Borsa/ 798,13 € mercat4 
 habitatge entre borsa i mercat      
 
° Comparativa lloguer mig per euros / m2               7,99 €/m2 Borsa / 11,40 € /m2mercat 
  entre borsa i mercat              
 

 

 

Crèdits a l’emancipació  

 
 

° Núm. de sol·licituds trameses                                                                                        4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Es fa  referència nombre total de pisos “vius” en la Borsa d’habitatge de lloguer jove, es a dir, habitatges 
que  actualment estan llogats i son  gestionats des de la nostra oficina. 
4 Informació publicada per la DGH a partir de les fiances dipositades per l'INCASOL en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona durant el període de gener a març de 2006, sent el preu mig de lloguer de 
798,13 €, encara que s’han detectat mitjanes de mercat de fins a 850 €. 
 



 

9. SERVEI TRANSVERSAL D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT  
       RESULTATS 2006 

Consultes en matèria d’habitatge i rehabilitació 

 
 
 

° Núm. total de consultes ateses                                                                       10.146
                                           
- Núm. de consultes desglossades pel mitjà: 

- Presencials                                         6331 

- Telèfon                             3690 

- E-mail                                                125 

° Núm. de consultes d’habitatge desglossades pel contingut:  

 

- Promocions de protecció pública                             671 

- Programes de rehabilitació                                          215 

- Programes de mediació                                                                                     1687 

- Programes de joventut                                                                                       6024

- Qüestions jurídiques d’habitatge                                        451 

- Qüestions arquitectòniques d’habitatge                                        200 

- Plans urbanístics5                                          898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Servei d’informació i comunicació envers els Plans Municipals de millora urbana  



 

10. SERVEIS PROPIS DEL MUNICIPI6. CATÀLEG DE SERVEIS NO REGLATS. 
 
 

 OFICINA DE RENOVACIÓ URBANA 
 
- Informació i assessorament sobre la tramitació d’ajuts a la rehabilitació         

d’edificis i habitatges 

 
- Informació i gestió de la comunicació al ciutadà del Pla de Millora Urbana dels 

Barris de l’Eixample – Pla Eixample 21 

 

- Informació i gestió de la comunicació al ciutadà del Pla de Millora Urbana dels 

Barris de Marina – Pla Marina 21 

 

- Informació i gestió de la comunicació al ciutadà del Pla de Millora Urbana dels 

Barris de Llevant  - Pla Llevant 21 

 

 
 OFICINA DE LA HIPOTECA JOVE 

 
- Posada en marxa del servei “Hipoteca Jove”, destinat a persones entre 18 i 35 

anys, amb l’objectiu de disposar d’un producte hipotecari destinat a la compra 

d’un habitatge, favorable i exclusiu per al col·lectiu jove de la ciutat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Com a Servei propi del municipi fer esment al Servei de l’oficina de renovació urbana, que funciona 
també com a servei transversal d’informació i assessorament en temes de rehabilitació. Els resultats 
d’aquest servei han quedat reflectits al punt 9 



 

 
11. WEB I PUBLICITAT 
 
 
L’OLH disposa d’un apartat en el portal web municipal: www.viladecans.cat 

 

Aquest apartat s’integra dins l’àmbit Urbanisme i Habitatge. Un cop dins l’àmbit apareix 

Viladecans Mediterrània (VIMED) on apareix l’apartat destinat a l’OLH (antiga OHRU). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
En breu, l’empresa municipal Vimed disposarà d’un web propi en el qual s’integrarà un apartat 

destinat a l’OLH. 

 

S’està redactant el pla de comunicació de l’OLH, integrant els aspectes de la nova imatge 

corporativa institucional de l’Ajuntament de Viladecans, així com els requeriments d’altres 



 

institucions i/o administracions col·laboradores (Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, etc.).  

 

Es preveu disposar de la nova imatge de l’OLH, així com del material de publicitat i carta de 

serveis, durant el primer trimestre de 2007. 

A continuació es presenta l’avanç de nova imatge corporativa per l’OLH, encara que està 

subjecta a probables cambis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
12. ANNEX 
 

 Fotografia del local 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
13. CALENDARI DE PROCESSOS A ACTIVAR 
 
 
OLH VILADECANS 
PROGRAMA D'ACTUACIONS 2007 

  
Programes GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

  
Informació transversal                         
OFICINA DE REHABILITACIÓ                         
Rehabilitació                        

informació                         
conveni DGH                         

contractació tècnic                      
gestió                 segons convocatòria 2007

OFICINA DE MEDIACIÓ                      
BHJ   

gestió contractes                         
crèdits emancipació                         

XMLLS   
gestió contractes                         

ajuts lloguer                segons convocatòria 2007
cessió habitatges                         

OFICINA DE GESTIÓ DEL 
PARC PÚBLIC   
Registre únic HPO               segons desplegament durant 2007
OFICINA DE RENOVACIÓ 
URBANA   
Renovació urbana   

informació                         
OFICINA DE LA HIPOTECA 
JOVE   
Hipoteca Jove                         
COMUNICACIÓ OLH   

nova imatge OLH                         
web Ajuntament                         

web Vimed                         
publicitat escrita                         

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.– SÍNTESI 
 



AJUNTAMENT DE VILADECANS

PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILADECANS 2008-2019



ANTECEDENTS

MARC LEGAL

NATURALESA

CONTINGUT I DETERMINACIONS

OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA

TRAMITACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

ASPECTES GENERALS
AJUNTAMENT DE VILADECANS

PLA LOCAL D’HABITATGE



1.- Formació del nucli urbà, fins a 1960
2.- Compactació i Densificació del nucli urbà, 1960-1976
3.- Formalització de la ciutat, 1976-2008

ANÀLISI
1.- REALITAT FÍSICA I PLANEJAMENT

SU.- Sòl Urbà: 186,52 Ha. i 23.682 habitatges existents (26.195 previstos a 12 anys)
SUD-SUND.- Sòl Urbanitzable: 80,68 Ha. i 3.140 habitatges previstos
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ANÀLISI
2.- PROJECCIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA DEMANDA
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ANÀLISI
3.- PARC D’HABITATGES EXISTENT
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4.- OFERTA D’HABITATGES
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DIAGNOSI
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OBJECTIUS I ACTUACIONS
1.- MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE

AJUNTAMENT DE VILADECANS

PLA LOCAL D’HABITATGE

OBJECTIUS

Escenari mínim 50% d’habitatges protegits.

Mobilització de 58,84 Ha en Sòl Urbanitzable.

Mobilització de 32,58 Ha en Sòl Urbà.

Construcció de 4.884 habitatges totals.

Construcció de  2.541 habitatges protegits (52,02% del total) en sòl urbanitzable i operacions 
de renovació en sòl urbà.

ACTUACIONS DESGLÓS HABITATGES (ESCENARI 40%) DESGLÓS HABITATGES (ESCENARIS 50%)
Protegits Lliures Totals Dotacional Protegits Lliures Totals Dotacional

1er. SEXENNI (2008-2013)
1.1 PP Llevant 951 1.426 2.377 200 1.223 1.426 2.649 100
1.2 MPG Plaça de la Constitució 34 50 84 34 50 84
1.3 PE-MPG La Bòvila 40 40 80 0 45
1.4 MPG Comerç - Ponent 32 70 102 32 70 102
1.5 MPG Sant Josep 17 34 51 20
1.6 MPG Poblat Roca  - Ponent 0 35
1.7 PA-PP Can Torrents 180 270 450 50 225 225 450 50

Totals 1.237 1.856 3.093 250 1.531 1.805 3.336 250

2on. SEXENNI (2014-2019)
2.1 PA-MPG La Vileta 246 369 615 60 308 307 615 60
2.2 PMU Les Panes 16 24 40 24 24 48
2.3 PA-MPG Can Sellarés - Ponent 127 113 240 50 167 113 280 50
2.4 PA-MPG Plaça Hispanitat - Ponent 47 43 90 20 62 43 105 20
2.5 La Parellada  - Ponent 40 50 90 20 49 51 100 20

Totals 476 599 1.075 150 610 538 1.148 150



OBJECTIUS I ACTUACIONS
2.- MILLORAR LES CONDICIONS DEL PARC D’HABITATGES

AJUNTAMENT DE VILADECANS

PLA LOCAL D’HABITATGE

OBJECTIUS

Rehabilitació del Parc d’Habitatges:
Programa de rehabilitació dels edificis plurifamiliars construïts abans de 1976.
Programa d’accessibilitat determinant la viabilitat per a la instal·lació d’ascensors.
Programa de sostenibilitat amb la dotació de sistemes d’eficiència energètica.

Renovació d’Àrees Urbanes:
Delimitació de l’AUAE de Ponent.
Delimitació de l’AUAE de Montserratina.

ACTUACIONS

Programa  d’Inspecció per a 895 edificis (12.646 habitatges) en tres anys. Tots aquests 
edificis són plurifamiliars i amb una antiguitat superior als trenta anys.

Redacció de Projectes Marc i aprovació de l’Ordenança de Rehabilitació.

Gestionar i concertar ajuts i tràmits per ala rehabilitació urgent d’aquells edificis amb patologies 
greus resultants del programa d’inspecció.

Impulsar el Programa de la Llei de Barris de Ponent.

Impulsar el Programa URBAN – ARI – ARU i Llei de Barris de Montserratina.



OBJECTIUS I ACTUACIONS
3.- AMPLIAR ELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE

AJUNTAMENT DE VILADECANS

PLA LOCAL D’HABITATGE

Empresa municipal VIMED

Promoció del sòl.
Construcció d’habitatges.

Empresa municipal VIURBANA

Oficina Local d’Habitatge.
Oficina Xarxa  de Mediació de Lloguer Social.

Oficina d’Habitatge Jove.

Gestió d’Habitatges Municipals i Concertats.

Observatori Local d’Habitatge.

Oficina de Renovació Urbana.

Oficina Llei de Barris de l’AUAE de Ponent.

Programa Hipoteca Jove de Viladeans.
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