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1 INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I MARC LEGAL 

1.1 OBJECTIU 

La memòria social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Deltebre és el document 

d’avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes del pla en matèria 

d’habitatge, relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. 

 

L’objectiu de la memòria social és, d’una banda, analitzar les característiques socioeconòmiques 

de la població per tal d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i les previsions 

futures i quantificar-les. I, d’altra banda, també té per objectiu analitzar les necessitats 

d’equipaments comunitaris i l’impacte social i de gènere del Pla. 

1.2 LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l’elaboració de la present memòria social caldrà tenir en consideració el marc legal vigent 

en matèria d’habitatge i urbanisme. Les normatives que s’han tingut en consideració són: 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (d’ara endavant LU) i Llei 3/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica 

aquest Text Refòs. 

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (d’ara endavant LDH).  

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(d’ara endavant RLU). 

 Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009 – 2012 

 Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge 

Igualment, també s’han tingut en consideració els diversos plans i estratègies publicats pels 

diferents departaments involucrats en la política d’habitatge de Catalunya. Aquests són: 

 Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, de 8 d’octubre de 2007. 

 Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (actualment Territori i Sostenibilitat), aprovat definitivament pel Consell 

Executiu el dia 27 de juliol de 2010 

 Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de març 

de 2010. 

En aquest sentit, la LU estableix en el seu article 59.1.h l’obligatorietat d’incorporar als plans 

d’ordenació urbanística municipal una Memòria Social que exposi i justifiqui les necessitats i els 

objectius en relació a la producció d’habitatge de protecció i altres formes d’habitatge 

assequible.Aquest document d’avanç correspont a la fase d’anàlisi de dades demogràfiques i 

econòmiques del municipi que permetran concretar l’anàlisi en el document de Memòria social a 

adjuntat amb el document a aprovar inicialment.  
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1.3 PLANEJAMENT VIGENT 

El PTP Terres de l’Ebre  inclou el municipi de Deltebre dins el que anomena “Sistema Delta”, 

conjuntament amb Sant Jaume d’Enveja i la part deltaica dels municipis d’Amposta i Sant Carles 

de la Ràpita. Concretament per a Deltebre, en reconeix la seva singularitat i en proposa un 

creixement moderat, tenint en compte les característiques del seu nucli i donant especial 

importància a les dinàmiques pròpies del Delta, posant especial èmfasi a les dinàmiques 

deltaiques. 

 

El Pla Territorial sectorial d’habitatge inclou al municipi de Deltebre com a municipi preferent on 

desenvolupar actuacions fora de les àrees de demanda forta i acreditada, justificant els supòsits 

d’inclusió i tot incloent-lo també en el denominat “Sistema Delta”. 

1.4 METODOLOGIA DE TREBALL 

El plantejament metodològic adoptat per l’elaboració de la present memòria social es fonamenta 

en un estudi i anàlisi de la informació estadística a nivell demogràfic (evolució de la població, 

piràmide d’edats, processos migratoris, ...), econòmic (sectors d’activitat econòmica i 

productiva, mercat de treball, atur, ...) i d’habitatge (tipologies d’habitatge, necessitat 

d’habitatge, ...) de Deltebre, amb l’objectiu de disposar de la informació prèvia que permeti 

valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit al municipi i a altres tipus 

d’habitatge assequible que tenen els diferents col·lectius d’atenció específica existents al 

municipi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

MEMÒRIA SOCIAL 

POUM DE DELTEBRE 

 

2 ANÀLISI DE LES DADES SOCIOECONÒMIQUES DEL 
MUNICIPI 

2.1 SITUACIÓ I CONTEXT 

Deltebre és un municipi fortament marcat per trobar-se dins el Delta de l’Ebre. Formà part del 

municipi de Tortosa fins el 1977, any en que les poblacions de Jesús i Maria i La Cava se’n 

separaren per formar el nou municipi. Forma part de la comarca del Baix Ebre, i de la província de 

Tarragona.  

 

Deltebre és format per un nucli composat de dos “barris” principals, Jesús i Maria, i La Cava, i una 

urbanització a la vora del Mar, Riumar. A més, distribuïts per tot el territori que forma el Delta hi 

podem trobar diverses edificacions disperses, envoltades per camps on el cultiu predominant és 

l’arrós. En conjunt, el municipi suma 107,44 km2, i una població a Gener de 2017 de 11.499 

habitants, comptant doncs amb una densitat de població de 107 hab/km2. 

 

Estant situat plenament dins la part nord del Delta del’Ebre, Deltebre es veu influenciat per la 

dinàmica del mateix, constituïnt doncs un municipi pràcticament pla, on la dinàmica del riu ha 

anat configurant el paisatge i és encara protagonista del mateix. La seva altitud mitjana és de 

6m, amb un pendent extremadament suau en tot el territori. Diverses basses (sent la més 

important la Bassa del Canal Vell) s’entrellacen amb els canals que configuren el municipi, i 

condueixen l’aigua del riu arreu del Delta. Allà on el Delta arriba al mar, es configuren platges 

importants, algunes d’elles mantenint un sistema dunar d’alta rellevància. 

 

La connexió més important per accedir a Deltebre és la carretera C-41, que comunica amb la N-

340 i amb els pobles de L’Aldea i Amposta. A més, un pont (lo Passador) situat al nucli del 

municipi connecta amb Sant Jaume d’Enveja, l’altra població important del Delta de l’Ebre. Fora 

d’Amposta (a 20 minuts en cotxe des de Deltebre), que exerceix com a població important 

d’entrada al Delta, Tortosa se situa com a nucli vertebrador del territori (a 30 minuts de Deltebre 

en cotxe). 

2.2 DETECCIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS 

La informació que es presenta a continuació s’ha obtingut mitjançant les dades dels padrons 

municipals i els principals instituts d’estadística del país, entre d’altres fonts d’informació, i es 

tracta sobretot d’un anàlisi quantitatiu del municipi, dels seus habitants i de les principals 

variables socioeconòmiques. Cal tenir en compte, però, que Deltebre neix com a municipi el 

1977, i que per tant l’anàlisi detallat de la informació estadística haurà de començar, 

necessàriament, a partir d’aquell any. 

2.2.1 PERFILS DE LA POBLACIÓ 

La població de Deltebre va mantenir un creixement sostingut, amb alguns anys de decreixement 

puntuals, durant l’etapa del final de mil·lenni. És a partir de finals de la primera dècada de 

l’entrada de l’any 2000 que la població pateix primer un fort augment, i després una progressiva 

davallada a partir de 2013. Actualment la tendència apunta a una estabilització de la població 

entorn als 11.500 habitants, tot i que aquesta tendència és susceptible de canviar segons els 

canvis econòmics que es vagin produint, que influeixen en els fluxos migratoris. L’última 

publicació del cens municipal mostra que a Deltebre hi ha censades 11.499 persones. 
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Figura 1 Evolució de la població de Deltebre, 1975-2017 

 

Font: IDESCAT i padró municipal d’habitants, elaborat per Lavola 

  

El pes demogràfic de Deltebre dins la comarca del Baix Ebre es relativament important, 

constituint entorn de un 15% de la població total de la comarca al llarg dels últims anys. Aquest 

percentatge es va mantenir pràcticament estable en un 16%, fins que sofreix una davallada molt 

pronunciada en els anys 2005 a 2007, probablement degut a l’impacte que la crisi econòmica va 

suposar en el municipi. Actualment, els percentatges mostren una certa recuperació i 

estabilització entorn al 15%, fet que deixa veure que la població censada a Deltebre depèn en 

bona mesura de la conjuntura econòmica. 
 

Figura 2 Percentatge de la població de Deltebre respecte el total comarcal, 1975-2016 

 

Font: IDESCAT i Padró municipal, elaborat per lavola 

 

Població 2017: 

11,499 hab. 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

18,0% 

% Població municipal respecte comarcal Lineal (% Població municipal respecte comarcal) 



 

 

11 

MEMÒRIA SOCIAL 

POUM DE DELTEBRE 

 

Internament, la població de Deltebre presenta una evolució i estructura de la població similar a 

molts municipis catalans i de  territoris desenvolupats: envelliment de la població, increment de 

la població en edat de treballar (baby-boom dels anys 70 i arribada de població d’origen 

estranger), i descens progressiu de la població més jove. 

 
Figura 3 Estructura de la població per gènere i edats (2008-2017) 

 

Font: IDESCAT i Padró municipal, elaborat per Lavola 

 

L’estudi de l’evolució de la població en el darrer decenni mostra una disminució progressiva de la 

població jove respecte els grups de més edat, decreixement que fa que tot i comptar encara amb 

una base de la piràmide de població amb un nombre elevat de persones, la població envellida 

tingui ja un pes important dins la pròpia piràmide. La tendència és similar entre homes i dones, 

tot i mostrar aquestes últimes una disminució més important en les franges de població jove, si 

s’observen les dades dels diferents anys. Si es defineixen tres grans grups d’edat (de 0 a 14 

anys, de 15 a 64 anys i de 65 en endavant), la gràfica resultant ens mostra un lleuger repunt de 

la població jove respecte a la població envellida, que situa la distància entre un i altre grup de 

població als mateixos nivells que estaven a principis dels 2000. A més, també es pot observar 

que el sector de població que més creix en aquestes gairebé dues dècades, és la població 

“intermitja”, que creix de manera més ràpida que no els altres dos grups. 
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Figura 4 Evolució de la població per grans grups d’edat a Deltebre, 2000-2017 

 
 Font: IDESCAT i Padró municipal, elaborat per Lavola 

 

Taula 1 Indicadors demogràfics d’envelliment i dependència a Deltebre, 2008-2017 

 ANY 
ÍNDEX 
ENVELLIMENT1 

ÍNDEX 
SOBREENVELLIMENT2 

ÍNDEX DE 
DEPENDÈNCIA 
JUVENIL3 

ÍNDEX DE 
DEPENDÈNCIA 
SENIL4 

ÍNDEX DE 
DEPENDÈNCIA 
GLOBAL5 

2008 154% 11% 18% 28% 46% 

2011 136% 15% 22% 30% 52% 

2016 155% 16% 22% 34% 55% 

Font: IDESCAT i Padró municipal, elaborat per Lavola 

 

A Deltebre, l’evolució dels índexs es corresponen amb les dades descrites anteriorment. Tot i 

poder observar una disminució dels índexs d’envelliment entre el 2008 i el 2011, aquesta 

tendència s’ha revertit en el període 2011 – 2016, per la disminució de la població en edat de 

treball actiu que s’ha produït a la zona. L’índex de sobreenvelliment, en canvi, ha augmentat un 

punt percentual del 2011 al 2016, de manera similar a l’índex de dependència juvenil, que s’ha 

mantingut pràcticament estable en aquest mateix període. El cas de l’índex de dependència 

senil, que relaciona la població de majors de 64 anys amb la població entre 15 i 64 anys, no ha 

deixat d’augmentar entre el 2008 i el 2016, de la mateixa manera que l’índex de dependència 

global, que se situa el 2016 en un 55%. 

 

 

                                                                            

 
1 Índex d’envelliment: quocient entre la població major de 64 anys i la població de 0 a 14 anys 
2 Índex de sobreenvellliment: quocient entre la població de 85 i més anys i la població de més de 65 anys  
3 Índex de dependència juvenil: quocient entre la població menor de 15 anys i la població entre 15 i 64 anys 
4 Índex de dependència senil: quocient entre la població  major de 64 anys i la població entre 15 i 64 anys 
5 Índex de dependència global: quocient entre la població menor de 15 anys i major de 64 anys respecte la població entre 15 i 64 
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Pel que fa al percentatge de població d’origen estranger, aquest es situa actualment entorn al 9% 

del total de la població, essent la població provinent d’Estats membres de la UE el grup més 

important (48% del total de la població d’origen estranger), seguit de l’Àfrica, (27% respecte el 

total de la població d’origen estranger).  

 
 

Figura 5 Origen de la població a Deltebre, 2011 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

 

Evolutivament, s’observa que la població de la resta de la Unió Europea ha estat el grup més 

procliu a immigrar a Deltebre, especialment a partir del 2006, moment en que es dispara la 

població d’origen estranger empadronada a Deltebre. L’espectacular progressió d’aquesta part 

de la població arriba al seu límit el 2011, any en que comencen a baixar els empadronats 

d’aquest origen a la ciutat. Així i tot, després d’una davallada que ha durat fins el 2016, sembla 

que a poc a poc retorna l’estabilitat i que aquest decreixement s’ha aconseguit aturar o, com a 

mínim, reduir. El segon grup en importància per nombre de residents és avui en dia el 

d’immigrants d’Àfrica. Aquest grup ha anat augmentant la seva presència al municipi a partir de 

l’any 2006, any en que comença a pujar el nombre d’immigrants d’aquest origen. D’altra banda, 

abans del 2006 el grup més nombrés era el format per la resta d’Europeus, que fins i tot era més 

alt que els immigrants de la resta de la UE.  
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Figura 6 Evolució de la població d’origen estranger per continent d’origen a Deltebre, 2000-2015 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

2.2.2 PROJECCIÓ DEMOGRÀFICA 

Per a l’anàlisi de l’evolució demogràfica de Deltebre resulta interessant comprovar com els 

anteriors plans i programes han predit que evolucionaria  la població a Deltebre. Especialment 

rellevant és la memòria social de Deltebre el·laborada el 2007, que preveia l’evolució 

demogràfica des del 2008 fins als 2024. En un escenari que llavors es considerava de màxims, 

es preveia que al 2017 Deltebre tindria 14.906 habitants (quan actualment en té 11.499), 

situant-se als 20.087 habitants el 2025. S’ha de pensar que el 2007, any de redacció d’aquesta 

memòria social, la crisi econòmica estava per aparèixer, i no es preveia un estancament de 

l’economia tan prolongat com ha acabat succeïnt, fet que ha repercutit en la dinàmica 

demogràfica. 

2.2.2.1 MEMÒRIA SOCIAL PER AL POUM DE 2007 

La predicció de l’evolució demogràfica se centra en l’anàlisi de dues variables principals: El 

creixement natural i la evolució dels fluxos migratoris. Tenint això en compte, i els canvis que es 

produiran en el nombre de persones per família, s’acaben definint tres escenaris. Les hipòtesis 

que es realitzen són: 

 

Respecte al flux migratori: 

 La tendència segueix com l’actual. 

 Es produeix una absència de fluxos migratoris. 
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 El saldo migratori és inferior a l’actual. 

 El saldo migratori supera a l’actual. 

Respecte a la fecunditat: 

 Evoluciona de manera similar a l’actual, contant 1,32 fills per dona 

 S’evoluciona cap a una fecunditat creixent, contant 1,5 fills per dona de cara al 2011.  

El protagonisme de cada un dels escenaris proposats és per al flux migratori, que és el que ha 

definit la dinàmica demogràfica durant els últims anys. Preveure aquest flux migratori és 

complicat, ja que en ell hi intervenen multitud de factors tant sociològics com econòmics, i tant 

nacionals com internacionals. Així i tot, es proposen dos escenaris bàsics, un de continuista, on 

se situa la població de Deltebre per al 2017 en 12.780 habitants, i un de maximalista, on 

s’ofereix la predicció de 14.906 habitants per al 2017. 

2.2.2.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

En la planificació territorial també s’ofereixen hipòtesis demogràfiques sobre les que se 

sustenten, en part, les decisions preses en aquest tipus de planificació. El Pla Territorial de les 

Terres de l’Ebre (en endavant, PTPTE), aprovat definitivament el 2010, ofereix també aquest 

tipus de predicció i arriba a proposar cinc escenaris diferents, basant-se en el que proposa el Pla 

territorial general de Catalunya. 

 

Per tal de realitzar les hipòtesis, s’analitzen tres vectors bàsics: La població, el mercat de treball i 

l’habitatge, així com les implicacions que operen a nivell de necessitat de sòl per al 

desenvolupament de l’activitat econòmica, residència, equipaments i infraestructures. La 

projecció demogràfica estudia també com la previsió territorial anterior havia realitzat 

estimacions sobre l’evolució de la població, modificant-ne aquells punts en que considera 

adequat fer-ho, i estableix escenaris futurs amb l’horitzó del 2026 com a referència. En tots els 

casos, les prediccions condueixen a una estabilització de la població de cara al 2026 amb uns 

nivells de població similars als que hi ha actualment. 

2.2.2.3 DADES DE L’IDESCAT 

L’IDESCAT realitza les seves pròpies projeccions demogràfiques a nivell comarcal. Si bé els 

municipis poden seguir dinàmiques diferents que les de les comarques a les quals pertanyen, és 

interessant veure si aquestes dades s’adiuen amb altres models de projecció demogràfica. Les 

dades projecten tres escenaris diferenciats, un de creixement baix, un de creixement moderat, i 

un de creixement alt. Tots tres escenaris contemplen tant l’evolució de la població segons el 

creixement natural de la mateixa, com el creixement o el decreixement resultant dels fluxos 

migratoris. Realitzant la operació de traslladar els resultats comarcals al municipi de Deltebre 

resulten aquestes tres projeccions: 
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Figura 7. Projeccions demogràfiques 2026 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

 

A partir dels valors absoluts projectats per cada any s’obté la variació (increment o disminució) 

de la població interanual i es calcula el percentatge de variació interanual en base a aquests 

valors. Com es coneix la població del 2017 per al municipi de Deltebre, es pot aplicar aquest 

percentatge de variació interanual per tal de projectar de forma estimada l’evolució que tindrà la 

població del municipi d’aquí a l’any 2026 sota els tres escenaris que es contemplen per a la 

comarca. Amb això, segons les dades de l’IDESCAT la població al 2026 en un escenari baix estaria 

al voltant dels 10.680 habitants, en un escenari mitjà sobre els 11.287 i en un escenari alt sobre 

els 12.385.   

2.2.3 DADES ECONÒMIQUES 

Com es pot observar en la següent gràfica, els percentatges de població ocupada en cada branca 

d’activitat ha romangut estable des del 2012, amb un lleuger augment de l’activitat relacionada 

amb els serveis en detriment dels altres tres grans sectors: l’agricultura, ramaderia i pesca; la 

indústria; i la construcció. En comptar només amb les dades des del 2012, no es pot observar la 

tendència prèvia a la crisi, tendència que en observar les dades a nivell de Catalunya, o de la 

Comarca del Baix Ebre, mostren una caiguda important del sector de la construcció des del 2008 

al 2012, havent augmentat en gran mesura la seva importància prèviament. 

 

Les dades ens mostren que el sector predominant de Deltebre és el sector serveis, dins els 

quals aquells orientats al turisme són els que més població ocupada tenen dins el municipi. 

 
Figura 8. Població ocupada per grans sectors d’activitat a Deltebre, 2012 - 2016 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 
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La informació estadística disponible no ens permet conèixer la taxa d’atur6 al municipi i, per tant, 

comparar-la amb altres municipis o entitats territorials superiors. Actualment, només podem 

conèixer el nombre mitjà de persones en situació d’atur, que es presenta a continuació.  

 
Figura 9 Evolució del percentatge de població per gènere en situació d’atur a Deltebre, 2005-2017 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

 

El cas de Deltebre mostra com a partir del 2007 – 2008 augmenta de manera important l’atur al 

municipi, atur que va arribar al seu màxim global el 2013, amb una xifra aproximada de 1.229 

aturats. La tendència es va començar a invertir a partir de llavors, en que l’atur es va començar a 

reduir i no ha parat de baixar des de llavors. Així doncs, es pot establir que la crisi econòmica 

viscuda entre el 2008 i el 2013 -1014 sembla conclòs i s’ha començat un període de 

recuperació, tot i que no es pot determinar en quins nivells d’atur acabarà aquesta recuperació, o 

fins quan durarà. 

 

En la comparativa entre sexes, tot i que ambdós segueixen el patró marcat per la crisi, amb una 

pujada de l’atur a partir del 2007 – 2008, es pot establir que a Deltebre la crisi ha afectat més als 

homes que a les dones, ja que partint d’una situació d’atur favorable al gènere masculí, amb 

menys aturats durant el 2005 – 2006; la situació es va invertir durant els anys de crisi, passant 

a tenir el municipi més aturats de gènere masculí que femení. Arribada la recuperació, però, la 

tendència es torna a invertir i també són els homes els que redueixen en major mesura el seu 

atur registrat, mentre que les dones, tot i reduir-lo, ho fan de manera més suau i comencen a 

reduir-lo a partir del 2013, enlloc dels homes, en que la tendència comença abans. 

 

Estadísticament s’utilitza la Renda familiar disponible bruta (RFDB)7 per habitant com a eina per 

a mesurar els ingressos disponibles pels residents d’un territori per destinar-los al consum o a 

                                                                            

 
6 Pel càlcul de la taxa d’atur és necessari conèixer la població activa, però aquesta inforamció només es publica cada 10 anys. 
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l’estalvi i, per tant, també a l’habitatge. Com es pot observar a la següent gràfica, el ritme similar 

al de la mitjana catalana es trenca a partir de 2011, any en que els nivells de renda familiar es 

comencen a situar per sota de la mitjana catalana.  

 
Figura 11 Evolució de la RFDB de Deltebre i de Catalunya per habitant, 2000 - 2015 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola. S’han emprat diferents bases per calcular la RFDB, segons les calculades pel 

mateix IDESCAT per cada període. 

 

2.2.4 PREUS DELS HABITATGES 

Les dades publicades per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat, 

mostren dades de preu de venda d’habitatge de nova construcció a Deltebre fins al 2010. En 

aquest any, el preu de venda per metre quadrat d’obra nova es situava als 1.440,9€. Per a 

municipis més grans (més de 30.000 hab), aquestes dades arriben a oferir informació fins a 

l’any 2014, any en que s’interromp la sèrie estadística. Per a trobar dades més recents, cal 

augmentar l’àmbit territorial arribant al nivell de comarca. Les dades per al Baix Ebre, disponibles 

a partir de l’any 2013, mostren que al 2016, els preus es situaven als 885,92€/m2. 

 

Un petit estudi de preus sobre el mercat immobiliari a Deltebre mostra uns preus actuals que 

ronden els 870 €/m2 (tenint en compte tant obra nova, com obra vella). El preu per metre 

quadrat  final pot variar molt ja que aquests valors varien en funció de la proximitat al riu o al 

mar, del barri en que es troben,  de si són d’obra nova o vella, de la tipologia edificatòria i fins i tot 

en funció de si el pis té vistes al mar o al riu. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
7 “La RFDB no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l’activitat 

productivea (remuneració d’assalariats i excendent brut d’explotació), sinó que també és influïda per l’activitat de l’Adminstració 

pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la 

diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consuim del capital fix”. 

La memòria social del POUM Direcció General de Promoció de l’Habitatge, Servei de planificació de l’habitatge i sòl residencial 

associat a l’habitatge protegit. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Taula 2. Evolució del mercat de lloguer del Baix Ebre i de Catalunya, 2016-2017 

  

NOMBRE DE CONTRACTES VAR % 
LLOGUER MITJÀ CONTRACTUAL 
(€/MES) 

VAR % 

2016 2017 16-17 2016 2017 16-17 

Deltebre 76 88 
+12 

(+15,7%) 
270,14 285,28 

+15,14 

(+5,6%) 

Baix Ebre 1237 1266 
+29 

(+2,34%) 
328,35 337,91 

+9.56 

(+2,9%) 

Catalunya 142.714 156.936 
+14.222 

(+9,97%) 
595,66 654,83 

+59.17 

(9,93%) 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, elaborat per Lavola 

 

La tendència en el règim de lloguer, tant a Deltebre, com al Baix Ebre com a Catalunya en global, 

és positiva. Així i tot, podem observar com l’augment en el nombre de contractes de lloguer és 

molt més acusada a Deltebre, (15% d’augment), que no pas en els altres dos àmbits considerats. 

L’evolució en el preu del lloguer és a l’alça en tots els àmbits considerats, i tot i que a Deltebre 

l’augment és més important que no a la comarca del Baix Ebre, no es situa en l’augment de preus 

tan acusat com a la resta de Catalunya (molt influenciada per l’augment del lloguer de Barcelona 

i la seva àrea metropolitana). 

2.2.5 PARC D’HABITATGES 

La gràfica que es presenta a continuació mostra l’augment del nombre d’habitatges al municipi 

(passant dels 2.778 habitatges l’any 1981 fins als 6.259 a l’any 2011). Malauradament les 

dades d’anys més actuals no són disponibles, però en el marge de temps considerat es pot 

observar un augment considerable dels habitatges principals, alhora que també augmentaven 

els habitatges vacants i disminuïen, això si, els secundaris a partir del 2001. Amb l’arribada de la 

crisi econòmica, és possible que diversos habitatges quedessin vacants i que, amb la sortida de 

la mateixa, el nombre d’habitatges vacants estigui decreixent actualment. 
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Figura 10 Habitatges segons règim d’utilització a Deltebre, 1991-2011 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

 

En referència al nombre de persones per llar, les dades més recents per a Deltebre són del 2011, 

i indiquen el predomini de la llar en que els ocupants són una parella amb fills. Així i tot, les llars 

en que s’hi estableixen parelles sense fills o en que hi habiten dos nuclis familiars són també 

importants, a nivell general. 

 
Figura 11 Nombre de persones per llar. Enquesta familiar, 2011 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 
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La següent gràfica mostra l’evolució de l’activitat constructiva a Deltebre mitjançant el nombre 

d’habitatges acabats pel període 1981-20178. Aquesta informació no ens permet conèixer el 

nombre d’habitatges presents al municipi, però sí que permet fer-se una idea del fort creixement 

experimentat en la construcció durant el període immediatament previ a la crisi.  

 

La gràfica ens mostra com la construcció romangué sota mínims fins el 1991, any en que 

començà un creixement sostingut que durà fins el 2005. Després d’una davallada en el nombre 

d’habitatges acabats, el nombre augmenta en gran quantitat durant el període 2006 – 2008, 

situant-se en xifres d’habitatges acabats mai vistes i que fins ara, no s’han repetit a Deltebre. Tot 

i que sense arribar als nivells del període anterior, la construcció seguí en nivells importants fins 

el 2010, any en que se certifica la davallada i la construcció es manté sota mínims fins arribar al 

període actual, en que construir es percep una mínima recuperació i es comença a notar un nou 

creixement en el nombre d’habitatges acabats, si bé a uns nivells molt inferiors als de principi de 

segle. 

 
Figura 124 Evolució del nombre d’habitatges acabats a Deltebre, 1981-2017 

 

Font: IDESCAT, elaborat per lavola 

 

Pel que fa a l’antiguitat del parc d’habitatges del municipi, les dades a Deltebre mostren un parc 

d’habitatges relativament nou, amb la majoria d’edificis construïts entre el 1970 i el 2010. Les 

dades entre del període 2011 a l’actualitat no es mostren encara a la sèrie estadística de la que 

provenen les dades. 

 

 

                                                                            

 
8 Es considera un habitatge iniciat quan el projecte obté el visat del Col·legi d’aparelladors, mentre que es considera acabat quan 

l’habitatge obté la certificació final d’obra emesa també pel Col·legi d’’aparelladors 
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Figura 135. Habitatges principals a Deltebre segons l’època de construcció, el 2011. 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 

 

En quant al règim de tinença, el municipi presenta una estructura similar a la mitjana catalana i 

comarcal, amb un predomini important del règim de propietat (que significa fins el 72%) enfront 

del de lloguer. La opció de lloguer, al seu torn, representa el 11% sobre el total d’habitatges del 

municipi. És important remarcar que a Deltebre bona part dels habitatges en propietat (20%) ho 

són provinents de l’herència o la donació, percentatge més elevat que en observar les dades en 

d’altres municipis. Malauradament, la sèrie d’on s’extreuen les dades acaba el 2011, però no són 

d’esperar grans canvis en la distribució del règim de propietat del parc d’habitatges.  

 
Figura 146. Habitatges segons el règim de tinença, 2011 

 

Font: IDESCAT, elaborat per Lavola 
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Les dades mostren com la construcció d’habitatge protegit no es dona durant els períodes en 

que es construeixen més habitatges, sinó que obeeix a una dinàmica pròpia i independent. Això 

es pot observar en veure dos períodes diferents i les seves dades d’habitatges construïts: En el 

període de màxima construcció d’habitatges, durant el 2006 – 2008, es construïren 34 

habitatges de protecció oficial, mentre se’n construïen 2013 de no protegits. Durant el 1995-

1997, tot i construir-se una xifra molt menor d’habitatges no protegits (163), el nombre 

d’habitatges protegits construïts fou major (46). 
 

Figura 157 Relació d’habitatges acabats al municipi de Deltebre i d’habitatges amb protecció oficial, 1981-2017 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, elaborat per Lavola 

 

 

Cal destacar la presència, al nucli de Deltebre, d’un edifici destinat íntegrament a pisos de 

protecció oficial. Aquest edifici, situat al centre del nucli, consta de 20 habitatges de protecció 

oficial en règim de lloguer que ofereixen habitatge al nucli del municipi. 
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3 DIAGNOSI DE LES NECESSITATS D’HABITATGE 
DETECTADES 

3.1 NECESSITATS GLOBALS D’HABITATGE DEL MUNICIPI 

3.1.1 ESTIMACIÓ DELA DEMANDA EXCLOSA 

La quantificació de la demanda exclosa comporta analitzar les possibilitats dels diferents 

col·lectius a accedir al mercat lliure d’habitatge, determinant els segments socials que no hi 

poden accedir. 

 

La manca d’informació, tant quantitativa com qualitativa, dificulta aquest anàlisi, especialment 

en àrees geogràfiques petites o amb característiques econòmiques i geogràfiques pròpies, com 

és el cas de Deltebre. Per aquest motiu, s’han diversificat les fonts d’informació per a l’elaboració 

de l’estudi de la demanda exclosa. 

 

La informació que es presenta en l’apartat 3 d’aquesta memòria quantifica les necessitats 

d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiques de la població tal i com 

estableix l’article 20 de la LDH i l’article 69 apartats 3, 4 i 5 del RLU. 

 

Els càlculs estadístics realitzats mostren que al voltant del 1,9% de les famílies de Deltebre des 

d’ara i al llarg dels propers anys restarien excloses al parc d’habitatges lliure i que, per tant, 

serien susceptibles de demanar ajuda a l’administració en matèria d’habitatge. Això no significa 

però que actualment el 1,9% de les famílies del municipi no disposin d’habitatge sinó que, en les 

condicions a continuació descrites, la nova població que volgués establir-se al municipi, en al 

menys d’un 1,9% dels casos, presentarien algun tipus de dificultat.  

 

Ara bé, és important tenir en consideració que aquests resultats són estimacions ja que la 

manca d’informació estadística i de les fonts d’informació disponible dificulten aquesta tasca de 

càlcul i avaluació de les necessitats d‘habitatge d’un municipi d’aquestes dimensions i amb unes 

característiques econòmiques i socials particulars. 

 

3.1.1.1 CÀLCUL DEL PREU DE L’HABITATGE 

Com ja s’ha comentat en l’anàlisi socioeconòmic de Deltebre, (punt 2.2.4. Preus dels 

habitatges), el preu del metre quadrat construït a Deltebre es situa al voltant dels 885,92 €/m2, 

xifra provinent de l’IDESCAT i que confirma un estudi de mercat elaborat per Lavola. 

 
Taula 3. Preu de l’habitatge lliure amb més de cinc anys d’antiguitat 

2016 PREU TOTAL PREU M2 CONSTRUÏT SUPERFÍCIE ÚTIL 

Comarca del Baix Ebre 75.303,2 € 885,92€/m
2
 85m2 

Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana   
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Segons aquesta informació doncs, considerant una superfície útil de 85m2 a un preu per m2 

construït de 885,92 €/m2, serien necessaris un total de 75.303,2€ per a la compra de la llar 

tenint en compte que només es dóna finançament fins a un 80% del valor de l’habitatge. Així 

doncs, les persones interessades haurien de demanar a les entitats financeres un màxim de 

60.242,56€.  

 

L’euríbor a abril de 2018 es situa a valors del -0.189; un valor inusualment baix i que no es 

considera representatiu del que els sol·licitants d’una hipoteca pagaran en demanar una 

hipoteca a interès variable. Per aquest motiu, s’ha escollit utilitzar el valor de l’euribor mitjà dels 

darrers 15 anys, valors que es poden observar a la taula següent i que resulten en una mitjana 

del valor de l’euríbor del 1,81. 

 
Taula 4. Evolució del valor del’euríbor els darrers 15 anys. 
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2,705 2,216 2,312 2,833 4,064 4,498 2,622 1,232 1,55 1,837 0,575 0,562 0,298 0,042 
-

0,095 

Font: Euribor-rates.eu  

 

 

Considerant que les condicions per aquesta hipoteca fossin de 25 anys a un tipus d’interès del 

2.89, obtindríem una quota mitjana mensual de 279,44€ (vegeu taula següent). 

 
Taula 5. Estimació de la quota mitjana mensual per a la compra d'un habitatge a Deltebre 

DINERS A SOL·LICITAR (80%) 60.242,56 € 

ANYS DE PAGAMENT D’HIPOTECA 25 anys 

EURIBOR MITJÀ DELS DARRERS 15 

ANYS 
1,81 

TIPUS D’INTERÈS (MITJANA DARRERS 

10 ANYS +0.99) 
2,8 

QUOTA MITJANA MENSUAL 279,44 € 

Font: Elaboració pròpia  

 

Generalment es recomana que es destini, com a màxim, un terç dels ingressos familiars pel 

pagament de la llar i que, en aquest cas concret (amb una quota mitjana de 279,44€) suposaria 

que, les famílies, necessitarien uns ingressos mínims anuals de 10.059,84€. 

 

3.1.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS ELS SEUS INGRESSOS 

Per a poder determinar la demanda exclosa és també necessari conèixer quins són els ingressos 

de la població de l’àmbit d’estudi ja que, a partir del llindar mínim d’ingressos a partir del qual no 

                                                                            

 
9 En el moment de redacció d’aquesta memòria l’euroibor estava situat en -0.189; Aquest euribor és extremadament baix i, per tant, 

s’ha optat per utilitzar un interès del 1,81%, fruit de calcular la mitjana de l’euribor dels darrers 15 anys. Sumant el 0.99 habitual que 

ofereixen els bancs en concedir la hipoteca, l’interès final es situa en el +2,88%.. 
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es pot tenir accés a l’habitatge en mercat lliure, podrem saber quin és el percentatge de població 

exclosa. 

 

Al ser necessari poder quantificar quina és la quantitat de població que resta exclosa a l’accés al 

mercat lliure de l’habitatge, s’ha realitzat un càlcul a partir de la distribució de la població segons 

els seus ingressos (vegeu taula següent). 

 
Taula 2. Distribució de la població segons nivell d’ingressos nets anuals  

de tots els membres de la llar, Terres de l’Ebre, 2006 

NIVELL D’INGRESSOS 

DISTRIBUCIÓ DE LA 

POBLACIÓ (EN MILERS) 

DISTRIBUCIÓ DE LA 

POBLACIÓ (%) 

MENYS DE 6.000€ 0 0% 

DE 6.001 A 9.000€ 10,45 7,6% 

DE 9.001 A 12.000€ 12,23(35,3%=4,31719) 8,89%(35,3%=3,13%) 

DE 12.001 A 15.000€ 15,47 11,24% 

DE 15.001 A 18.000€ 12,57 9,14% 

DE 18.001 A 21.000€ 10,88 7,91% 

DE 21.001 A 24.000€ 10,99 7,99% 

DE 24.001 A 30.000€ 14,61 10,62% 

DE 30.001 A 36.000€ 11,15 8,1% 

DE 36.001 A 42.000€ 0 0,0% 

MÉS DE 42.000€ 0 6,0% 

NO CONSTA 39,23 28,51% 

TOTAL 137.58 100,00% 

Font: IDESCAT. Elaborat per Lavola  

(*) S’estima un 35,3%% d’aquesta franja pel càlcul posterior, donat que només es considera la població fins als 

10.059,84€, que és un 35,3%% de la població situada entre els 9.001 i els 12.000€ 

 

Tal i com mostra aquesta taula i tenint en consideració que el llindar d’ingressos mínims 

establerts és d’uns 10.059,84€ anuals, s’estima que al voltant del 10,73% de les famílies de 

Deltebre restaran excloses del mercat lliure d’habitatges. Segons el cens del 2011 existien al 

municipi al voltant de 4.270 llars familiars. Si acceptem que l’evolució en el nombre de llars ha 

seguit el mateix comportament que la població al municipi, actualment a Deltebre existeixen al 

voltant de 3.966 llars familiars. D’aquestes, aproximadament 427  estarien excloses de l’accés 

a l’habitatge en règim de propietat. Tenint en compte que part de la demanda també queda 

coberta per l’habitatge de lloguer, s’estima una xifra al voltant del 75% del total calculat, fet que 

ens dóna una xifra final estimada al voltant de les 320 famílies.  
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3.1.2 COL·LECTIUS D’ATENCIÓ ESPECÍFICA 

A banda de quantificar quina és la demanda exclosa, també és necessari determinar quins són 

els diferents col·lectius exclosos.  

 

Així com en l’apartat anterior, també es vol ressaltar la dificultat en el càlcul i anàlisi d’aquest 

aspecte. La manca d’informació, juntament amb l’exigència de quantificar la demanda per cada 

un dels diferents col·lectius al llarg dels propers anys, fan necessari ressaltar que la informació 

que a continuació es presenta no deixa de ser una estimació a partir de la informació estadística 

disponible.  

 

En aquest apartat es reflecteixen els aspectes socials i poblacionals més rellevants del municipi, 

fent especial èmfasi en la població jove, la gent gran i la resta de col·lectius que requereixen 

alguna atenció específica. 

 

El mateix pacte nacional per a l’habitatge estableix un seguit de reptes per a fer front a les 

problemàtiques d’aquests col·lectius i planteja diferents objectius i accions a aplicar al conjunt 

de Catalunya. Aquests reptes són: 

 Repte 1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves. 

 Repte 3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional. 

 Repte 5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades. 

3.1.2.1 LA POBLACIÓ JOVE 

Encara que la normativa no determina les edats que s’inclouen dins la població jove, es 

distingeixen tres grans grups de població jove: el de les persones entre 18-24 anys; de 25 a 29 

anys i de 30 a 34 anys. 

 

En qualsevol cas, però, en tant que la memòria social ha de poder determinar quina pot ser la 

demanda d’habitatge per part de la població jove actual i també futura, s’ha realitzat una 

estimació a partir dels ingressos de la població jove, sigui a nivell individual com també a nivell 

de família jove, per poder així determinar quina és la demanda estimada. 

 

L’Observatorio Joven de la Vivienda, del Consejo de la Juventud de España, mostra dades de 

renda jove fins al primer trimestre del 2012 a Catalunya. Segons l’INE, el nivell de renda actual és 

equivalent, a Catalunya, respecte al nivell del 2012, així que es creu oportú només haver de 

modificar les dades per tractar d’atorgar un nivell de detall a nivell de municipi. L’IDESCAT sitúa el 

nivell de renda a Deltebre, el 2015 (any més actual disponible) amb un índex de 70, prenent 

Catalunya com a índex 100. Així doncs, els nivells de renda a Deltebre per als joves serien els 

mostrats a la taula següent:  

 
Taula 3. Ingressos dels joves a Catalunya i a Deltebre 

  
Total 18-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 

Ingressos de persona jove 

emancipada a Catalunya el 2012 
18.256,71 € 13.086,32 € 17.502,33 € 19.418,39 € 

Ingressos per llar jove a Catalunya el 

2012 
26.061,43 € 17.186,10€ 24.443,50€ 27.512,90 € 
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Índex de desagregació territorial 

segons nivell de renda del 2015 
0,7 

Ingressos per persona jove a Deltebre 12.779,7€ 9.160,42€ 12.251,63€ 13.592,87€ 

Ingressos per llar jove a Deltebre 18.243€ 12.030,27€ 17.110,45€ 19.259,03€ 

Font: “Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud de España”, complementat amb dades de l’IDESCAT 

 

És destacable assenyalar que la capacitat per disposar d’un preu màxim tolerable es veu 

fortament influït segons l’edat de les persones joves així com de si aquestes viuen soles (llars 

unipersonals) o bé han format un nucli. 

 

En el cas concret de Deltebre, tenint en consideració la taxa d’emancipació10 (per grups d’edat 

s’estima en 3,6% pels joves entre 18 i 24 anys; del 14,8% dels joves entre 25-29 anys; i, del 

29,5% dels joves entre 30 i 34 anys) i els ingressos segons persona jove emancipada o llar jove 

obtenim els següents resultats: 

Taula 4. Estimació de les persones joves emancipades a Deltebre, 2017 

  
TOTAL 

JOVES 

20-24 

ANYS 

25-29 

ANYS 

30-34 

ANYS 

Nombre de persones al municipi 2500 636 789 1075 

Percentatge de joves respecte el total de joves 100% 25,44% 31,56% 43% 

Taxa d'emancipació segons edat11 17% 3,6% 14,8% 29,5% 

Estimació del nombre de joves emancipats 29 23 116 317 

Llars unipersonals12 

 

6 29 79 

% Llars unipersonals amb dificultat d’accés a la 

vivenda 
 

100% (0 

llars) 

20% (0 

vivendes) 
0% 

Joves en llar amb més d’una persona 

 

17 104 238 

Llars amb dificultats d’accés a la vivenda 

 

0 0 0 

Font: IDESCAT, Elaborat per Lavola 

 

A partir d’aquesta informació, juntament amb els ingressos estimats per persona jove 

emancipada i llar jove emancipada (vegeu taula 9) i el llindar d’ingressos mínims d’accés a 

l’habitatge (vegeu l’apartat 3.1.1.1), s’estima que el 100% de la població emancipada entre 18 i 

24 anys i amb un únic ingrés estan exclosos (en negreta a la taula 9). Així mateix, es considera 

que tindran dificultats en l’accés a la vivenda un 20% de les llars amb població emancipada entre 

25 i 29 anys i un sòl ingrés ja que aquests es situen en 12.251,63€ (en cursiva a la taula 9) i, per 

tant, lleugerament per sobre del llindar que es situa en els 10.059,84€. 

                                                                            

 
10 Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud en España corresponent al segon trimestre de 2011 a Catalunya 
11 Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud en España corresponent al segon trimestre de 2011 a Catalunya 
12 El % de llars unipersonals del municipi es xifra en un 25%, valor que es pren com a referència per a determinar la mitja d’habitatges 

que seran unipersonals o els que seran de més d’una persona 
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Per aquest motiu, s’estima que aproximadament un 100% dels joves entre 18 i 24 anys en llar 

unipersonal (6 llars) i un 20% de les llars unipersonals de joves entre 25 i 29 anys (6 llars) 

tindran dificultats d’accés a l’habitatge. Això ens dóna un número aproximat de 12 vivendes.  

3.1.2.2 LA GENT GRAN 

Es considera gent gran aquelles persones que tenen més de 65 anys; i habitualment es 

distingeix entre les persones que tenen entre 65 i 74 anys i les que tenen més de 75 anys.  

 

A diferència del col·lectiu de joves, la gent gran té unes necessitats específiques en relació amb 

l’habitatge i l’entorn. La major antiguitat dels edificis, la manca o baixa accessibilitat dels seus 

habitatges i entorn (inexistència d’ascensors, manca d’escales o accessos còmodes als edificis) 

juntament amb una major manca de recursos i unes taxes més elevades de dependència (índex 

d’envelliment es situava en el 155% mentre que l’índex de sobreenvelliment era del 16%; vegeu 

apartat 2.2.1 d’aquesta memòria) fan necessari l’impuls de mesures per ajudar a aquest 

col·lectiu.  

 

S’ha de tenir en compte que, a diferència de la població jove, un elevat percentatge de població 

gran ja disposa actualment de vivenda en unes condiciones econòmiques que en la majoria de 

casos no variaran en un futur. Per tant, és important que la reserva que es faci de vivenda 

pública tingui en compte les característiques físiques de la persona, ja que aquest fet és el que 

pot generar més demanda de vivenda protegida per part de la població gran.  

 

Val a dir que el municipi compta amb 120 places per a gent gran en residències de naturalesa 

pública, social o mercantil.   

 

S’estima que la demanda d’habitatge públic de les persones grans al municipi de Deltebre es 

situaria entorn al 15% del total d’habitatge públic i dotacional del municipi amb un previsible 

augment de les demandes en polítiques de millora de la pròpia llar i de l’accés d’aquesta degut a 

l’envelliment de la població, així com dels equipaments destinats a assistir a les persones de 

més edat (degut a l’augment dels índex de sobreenvelliment i de dependència senil) i que podria 

arribar a un màxim d’un 25%. 

3.1.2.3 ALTRES COL·LECTIUS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES 

Un altre col·lectiu a considerar és el de les persones d’origen estranger, que en el cas de 

Deltebre representa el 9% de la població al municipi. En aquest sentit és important tenir en 

consideració que les característiques geogràfiques i econòmiques del municipi provoquen que 

un important nombre de població d’origen estranger provinguin de països membres de la UE (de 

fet, representen el 48% del total de la població immigrada i són per tant, un grup rellevant entre 

les persones d’origen estranger; vegeu apartat 2.2.1 d’aquesta memòria). Amb unes 

característiques econòmiques concretes, previsiblement en la seva majoria no siguin 

susceptibles a demandar habitatge públic. En aquest sentit, pels càlculs posteriors, s’estimarà 

la població immigrada que prové de fora de països d’Europa, per la impossibilitat de saber quants 

dels immigrants de països europeus provenen, a Deltebre, de països de dins d’Europa que per les 

seves condicions econòmiques, motivarien que els seus habitants fóssin inclosos dins els 

càlculs d’aquest apartat. 

 

Per aquest motiu, en l’estimació de la demanda d’habitatge públic entre la població d’origen 

estranger, s’ha tingut en consideració al conjunt de la població provinent d’Amèrica (del nord i 
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del sud), Àsia, Àfrica i Oceania que representen un total de 447 habitants13. Aquesta variable s’ha 

relacionat amb la publicació sobre la renda mitjana anual de la població d’origen estranger al 

conjunt de Catalunya, publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’any 201614. 

Segons aquesta dada, un 48% de les famílies d’orígen estranger a Catalunya es situen en un 

nivell de renda inferior als 14.000€/anuals. Creuant aquesta dada, amb l’índex de Renta a 

Deltebre respecte al total de Catalunya, s’assoleix que el 48% de persones immigrades tenen una 

renda inferior als 9800€/anuals. 

 

Tenint en compte aquesta informació estadística, podem observar com el 100% de les famílies 

d’origen estranger amb uns ingressos inferiors a 9.800€ anuals són susceptibles de demandar 

habitatge (en el cas de Deltebre representarien unes 61 famílies15). De la mateixa forma que 

s’ha fet per a la població total, s’estima un 75%, tenint en compte que part d’aquesta demanada 

podria quedar coberta pel règim de lloguer. S’estima per tant, un total de 45 famílies. 

  

Finalment, és també destacable assenyalar que s’ha tingut en consideració en el POUM proposat 

la demanda d’habitatge públic per part de persones divorciades o separades, víctimes de 

violència de gènere i altres col·lectius que, des de la Direcció de Promoció de l’Habitatge també 

es considera pertinent tenir en consideració. Així com en els casos anteriors, es tracta d’una 

tipologia de casos de difícil quantificació (tant per la seva naturalesa com també per la manca de 

fonts d’informació).  

 

En aquest sentit s’estima que la demanda d’habitatge públic de la població en situació de 

separació o divorci segons els seus ingressos es quantifica amb un total de 18 persones o 

famílies monoparentals a Deltebre. Les taules que es presenten a continuació argumenten 

l’obtenció d’aquesta estimació.  

 
Taula 5. Estimació de l’evolució de dissolucions matrimonials a Deltebre 2009-2016 

Any 
Estimació de les dissolucions 

matrimonials a Deltebre 

2009 31 

2010 33 

2011 34 

2012 31 

2013 30 

2014 30 

2015 28 

2016 30 

Mitjana (2009-2016) 31 

Font: Elaborat per Lavola a partir de la Taxa de matrimonis i dissolucions  

matrimonials a la província de Tarragona, segons l’INE. 

                                                                            

 
13 Padró municipal d’habitants de Deltebre. 
14 Font: Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015. Departament de Treball, Afers Socials 
15 En el cas de la població d’origen estranger s’ha estimat 3,5 persones per llar 
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Tenint en consideració la mitjana de dissolucions matrimonials, s’obté una estimació de 31 

casos a l’any. Si es considera que una de les persones manté la residència existent, l’altra podria 

ser susceptible de demanar habitatge públic, resultant en un total de 16 persones. 

 

Al relacionar el nombre estimat de dissolucions matrimonials amb els ingressos d’aquest grup 

de persones (vegeu taula següent) podem estimar que el 27% demanaran habitatge públic a 

Deltebre, ja que s’ha considerat el 100% dels casos de la població divorciada o separada amb uns 

ingressos inferiors als 9.000€, i un 20% dels divorciats en l’interval entre 9.001€ i 14.000€, 

prenent com a referència el llindar de 10.059,84€ establert anteriorment de renda anual per a 

poder comprar una vivenda a Deltebre.  
 

Taula 6. Distribució en % de les llars per ingressos anuals de la llar el 2012 i estat civil  

de la persona de referència a Catalunya 

 % llars 
Fins a 

9.000€ 

De 9.001 

a 14.000€ 

De 14.001 

a 19.000€ 

De 19.001 

a 25.000€ 

De 25.001 

a 35.000€ 

Més de 

35.000€ 

Total 12,1 14,2 15,1 15,4 19,9 23,4 

Casats 7,7 10,7 13,6 15,8 21,7 30,5 

Separats o divorciats 23,3 18,5 16,8 - 18,6 - 

Vidus 26,0 23,0 14,1 11,9 16,2 - 

Solters 11,5 17,3 19,5 16,6 17,8 17,3 

No consta - - - - - - 

% de casos de llars de 

separats o divorciats 

susceptible a demanar 

habitatge públic 

100% 20% 0% 0% 0% 0% 

Font: IDESCAT. Elaborat per Lavola 

 

Si considerem un interval de 12 anys, en aquest període de temps es calcula que es divorciaran 

327 persones a Deltebre. D’aquestes, la meitat necessitaran habitatge, i només el 27% de les 

resultants, en necessitaran de protecció pública per no arribar al nivell de renda necessari. Ara 

bé, un percentatge important de les persones separades, es torna a casar després de divorciar-

se (75%), la majoria abans dels 3 anys d’haver-se separat. Per incloure aquesta última dada a 

l’estudi, es calcularà que el 50% de les persones separades torna a casar-se, excloent doncs la 

temporalitat rebaixant el percentatge de parelles que es tornen a casa. Així doncs, es calcula que 

es requeriran 22 vivendes per a fer front a les que requereixin les persones separades o 

divorciades. 
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3.1.2.4 CONCLUSIÓ 

A mode de conclusió es vol assenyalar que, tenint en consideració els diferents col·lectius 

d’atenció específica en matèria d’habitatge aquí descrits, a partir de les estimacions realitzades 

en aquesta memòria social en funció de la informació estadística actualment disponible i dels 

possibles marges d’error, les previsions d’habitatge públic plantejat al POUM són suficients per 

cobrir la demanda futura de la població amb necessitats específiques d’accés a l’habitatge de 

Deltebre.  
 

Taula 7. Distribució dels habitatges per cobrir les necessitats dels col·lectius d’atenció específica a Deltebre 

COL·LECTIUS D’ATENCIÓ ESPECÍFICA 

NOMBRE D’HABITATGES PER 

COBRIR LES NECESSITATS DELS 

COL·LECTIUS 

Joves 12 

Gent Gran 44 

Altres col·lectius 67 

Població d’origen estranger 45 

Població divorciada o separada 22 

TOTAL 121 

Font: Elaborat per Lavola a partir de fonts vàries 
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4 PROPOSTA EN MATÈRIA D’HABITATGE PER DONAR 
RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES 

4.1 DETERMINACIÓ DE LES RESERVES DE SÒL 

4.1.1 QUANTIFICACIÓ TOTAL D’HABITATGES 

En aquest punt es fa una descripció de les reserves de sòl que afecten el POUM de Deltebre a 

partir de les previsions totals d’habitatges que planteja i el percentatge dels mateixos que 

tindran la consideració d’habitatge públic i dotacional.  

 
Taula 8. Habitatges previstos en Sòl Urbanitzable 

SECTOR ÚS SUP. SECTOR (HA) 
M2 SOSTRE RESID 

NOVA IMPLANTACIÓ 

HABITATGES 

(NÚM.) 

SUD 1 Hot 6,8 0 0 

SUD 2 Res 3,9 7.858,6 59 

SUD 3 Res 3,65 7.319,2 55 

SUD 4 Res 5,11 15347,7 77 

SUD 5 Res 5,09 15.087,6 75 

SUD 6 Res 4,3 8.614,6 65 

SUD 7 Res 3,4 6.808, 51 

SUD 8 Hot 14,64 0 0 

SUD 9 Res 2,92 5,847,8 44 

SUD 10 Hot/Res 18,9 18,897,6 189 

SUD 11 Res 2,96 5.333 30 

SUD 12 Res 1,6 2.898 16 

SUD 13 Res 2,73 4.920 27 

SUD 14 Res 2,91 4.368 29 

SUD 15 Res 2,45 3.678 25 

SUD 16 Res 2,41 3.620 24 

SUD 17 Res 1,77 2.658 18 

SUD 18 Res 3,35 5.036 34 
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SUD 19 Res 1,31 2.361 13 

SUD 20 Res 1,49 2.683 15 

SUD 21 Res 1,3 2.342 13 

SUD 22 Res 1,21 2.187 12 

SUD 23 Res 1,28 2.299 13 

SUD 24 Res 1,2 2.158 12 

SUD 25 Res 3,25 4.877 33 

SUD 26 Res 1,42 2.125 14 

SUD 27 Res 2,3 3.460 23 

SUD 28 Res 0,52 784 5 

SUD 29 Res 0,9 1.352 9 

SUD 30 Res 1,46 2.183 15 

SUD 31 Res 0,9 1.398 9 

SUD 32 Res 0,64 955 6 

SUD 33 Res 0,65 982 7 

 108,72 125.692,7 1.016 

Font: Documentació del POUM 

 

Taula 9. Habitatges previstos en Polígons d'Actuació Urbanística 

POLÍGON 

ACTUACIÓ 
ÚS 

SUP. SECTOR 

(HA) 

M2 SOSTRE RESID 

NOVA IMPLANTACIÓ 

HABITATGES 

(NÚM.) 

PAU 5 Res 1,22 4.673 0 

PAU 6 Res 0,5 2.017,2 6 

PAU 7 Res 1,13 5.084 22 

PAU 8 Res 0,76 3.577 8 

PAU 11 Res 0,77 4.580 14 

PAU 18 Res 0,89 4.929 6 

PAU 19 Res 1,84 9.549 12 

PAU 20 Hot 4,35 8.939,7 0 
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PAU 21 Res 1,81 15.378 30 

PAU 22 Res 0,66 4.741 8 

PAU 23 
Hot / 

Rest 
1,24 943,2 0 

PAU 24 Res 2,13 2.934 12 

PAU 25 Serv 1,58 10.501 0 

PAU 27 Res 0,49 2.459 4 

PAU 40 Res 1,35 7.155 14 

PAU 41 Res 1,42 10.518,6 16 

PAU 42 Res 1,5 7.410 12 

PAU 43 Res 1,03 5.097 8 

PAU 44 Res 0,40 2.175 5 

PAU 45 Res 0,29 1.099,2 5 

PAU 46 Res 0,35 1.467,6 6 

PAU 47 Res 0,28 1.147,8 5 

PAU 50 Res 0,62 3.312,6 6 

PAU 53 Res 0,3 1.236 4 

 26,91 120.927 202 

Font: Documentació del POUM 
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Taula 10. Habitatges previstos en Plans de Millora Urbana 

POLÍGON ACTUACIÓ ÚS 
SUP. 

SECTOR 

(HA) 

M2 SOSTRE RESID 

NOVA IMPLANTACIÓ 

HABITATGES 

(NÚM.) 

PMU 1 Garxal (Riumar 1) Res 1,49 3.271 22 

PMU 2 Riumar 2 Res 1,46 3.218 22 

PMU 3 Riumar 3 Res 0,15 155 1 

PMU 4 Riumar 4 Res 1,99 4.367 30 

PMU 9 Els Salats Res 1,17 2.338 18 

PMU 10 Estació Carrilet La Cava - 1,32 6.622 - 

PMU 12 Nord CEIP St. Miquel Res 0,9 1.633 11 

PMU 13 País Valencià – N Res 1,63 2.943 20 

PMU 14 País Valencià – S Res 1,09 1.966 13 

PMU 15 Madrid Res 1,54 2.784 19 

PMU 16 Tivenys Res 2,24 4.024 27 

PMU 17 Cambra arrossera - 2,28 11.384 0 

PMU 26 Maldonado 1 Res 0,7 1.053 7 

PMU 28 Av. La Pau 1 Res 1,59 2.196 15 

PMU 29 Av. La Pau 2 Res 1,59 2.522 16 

PMU 30 Av. La Pau 3 Res 1,65 2.474 16 

PMU 31 Av. La Pau 4 Res 1,87 2.805 19 

PMU 32 Av. La Pau 5 Res 0,97 1.549 10 

PMU 33 Leopoldo Segarra - N Res 1,14 1.711 11 

PMU 34 Maldonado 2 Res 1,18 1.774 12 

PMU 35 Maldonado 3 Res 1,52 2.280 15 

PMU 36 Rialto Res 0,62 1.864 9 

PMU 37 Béquer Res 0,97 1.462 10 

PMU 38 Joan Miró Res 1,71 2.566 17 

PMU 39 Mas de Pasqual Res 2,83 5.667 28 
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PMU 48 Eq. Jesús i Maria Res 0,46 2.300 18 

PMU 49 Riu Ter Res 1,75 3.504 26 

PMU 51 Molí de Mirons 1 - 0,59 2.959 0 

PMU 52 Molí de Mirons 2 Res 1,15 1.726 12 

TOTAL 34,37 52.913 348 

Font: Documentació del POUM 

 

 

Taula 11. Habitatges previstos en Unitats de reparcel·lació 

POLÍGON ACTUACIÓ ÚS 
SUP. SECTOR 

(HA) 

M2 SOSTRE RESID 

NOVA IMPLANTACIÓ 

HABITATGES 

(NÚM.) 

UR 1 Passatge Genaro Res 0,15 1.902,2 10 

UR 2 Sant Martí Res 0,37 2.970,4 8 

UR 3 
Sant Isidre / Goles de 

l’Ebre 
Res 0,03 945 8 

UR 4 Balmes – N Hot 0,09 668 0 

UR 5 Trinquet Res 0,21 1.664 8 

UR 6 Reinosa 1 Res 0,08 617,6 4 

UR 7 Reinosa 2 Res 0,07 546,4 4 

UR 8 Reinosa 3 Res 0,05 362,4 3 

UR 9 Reinosa 4 Res 0,17 1.396 8 

UR 10 Havana Res 0,28 1.660,8 2 

UR 11 Antoni Gaudí Res 0,04 1152 8 

UR 12 Ntra. Sra. Esperança Res 0,10 723,4 3 

TOTAL 1,7 16.287 66 

Font: Documentació del POUM 
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Amb aquestes previsions d’edificació, es preveu que el parc d’habitatges de Deltebre als sectors 

planificats sigui de 1.632 habitatges. No tots els sectors contemplen edificar nous habitatges, 

sinó que alguns d’aquests s’han deixat fóra del còmput d’habitatges pels motius que es detallen 

a continuació: 

 PMUs de Riumar: Són àmbits ja reparcel·lats, que a les normes socials són UA. Les 

parcel·les han estat ja adjudicades i els sòls públics cedits, mancant només la obra final 

d’urbanització. Es mantenen com a PMU per donar l’oportunitat a una nova ordenació de 

volums, així com d’altres canvis, però s’entén que no es tracta de cap model nou. 

 PMU 14: El planejament vigent el delimita com a SUC. Es delimita com a PMU per forçar la 

urbanització d’un vial pendent, així com per possibilitar una nova ordenació de volums si 

això es creu adequat. 

 PMU 36: És un altre cas en que el planejament vigent classifica el sector com a SUC, però 

que s’opta per classificar com a PMU per tal de possibilitar una reordenació de volums que 

permeti una cessió important d’equipament. 

 PMU 37, 38 i 39: També són SUC en el planejament acutal. No aporten nou sòl residencial 

sinó que es classifiquen com a PMU per a possibilitar la reordenació de volums així com 

una nova vialitat interna, que permeti millors condicions d’accessibilitat. 

4.1.2 QUANTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL 

El POUM proposa un increment de 1.289 habitatges de nova implantació. Seguint la legislació 

vigent, es contempla que en aquells sectors on es preveu habitatge de nova implantació, es 

reservi un 30% dels mateixos per a habitatge de protecció pública. La previsió exacta d’habitatge 

de protecció pública ascendeix a 391 habitatges, situant-se així lleugerament per sobre d’aquest 

30% habitatges per a protecció pública. La reserva d’habitatge de protecció pública es sintetitza 

a les següents taules: 

 
Taula 12. Política d'habitatge de protecció pública - Reserva total prevista d'habitatge de protecció pública en els 

sectors previstos pel POUM 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
SUP. (HA) 

SECTOR 

SOSTRE RESIDENCIAL 

DE NOVA IMPLANTACIÓ (M2) 
HABITATGES 

Sostre resid. Sostre HPP Total HPP 

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) 108,72 125.692,7 19.397 1016 306 

Plans de Millora Urbana (PMU) 34,37 52.913 12.735 273 85 

TOTAL 171,7 315.819,7 32.123 1.289 391 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del POUM  

 

 

 

 

 



 

 

39 

MEMÒRIA SOCIAL 

POUM DE DELTEBRE 

 

Taula 13. Política d’habitatge de protecció pública – Reserva prevista d’habitatges de protecció pública en sòl 

urbanitzable (sectors residencials) 

SÒL URBANITZABLE 

SUP. 

(HA) 

SECTOR 

SOSTRE RESIDENCIAL DE 

NOVA IMPLANTACIÓ 
HABITATGES 

Sostre resid. Sostre HPP Total HPP 

SUD 1 Hot 6,8 0 0 0 0 

SUD 2 Res 3,9 7.858,6 2.358 59 18 

SUD 3 Res 3,65 7.319,2 2.196 55 16 

SUD 4 Res 5,11 15347,7 4.604 77 23 

SUD 5 Res 5,09 15.087,6 4.526 75 23 

SUD 6 Res 4,3 8.614,6 2.584 65 19 

SUD 7 Res 3,4 6.808, 2.042 51 15 

SUD 8 Hot 14,64 0 0 0 0 

SUD 9 Res 2,92 5,847,8 1.754 44 13 

SUD 10 Hot/Res 18,9 18,897,6 5.669 189 57 

SUD 11 Res 2,96 5.333 1.600 30 9 

SUD 12 Res 1,6 2.898 869 16 5 

SUD 13 Res 2,73 4.920 1.476 27 8 

SUD 14 Res 2,91 4.368 1.310 29 9 

SUD 15 Res 2,45 3.678 1.104 25 7 

SUD 16 Res 2,41 3.620 1.086 24 7 

SUD 17 Res 1,77 2.658 797 18 5 

SUD 18 Res 3,35 5.036 1.511 34 10 

SUD 19 Res 1,31 2.361 708 13 4 

SUD 20 Res 1,49 2.683 805 15 5 

SUD 21 Res 1,3 2.342 702 13 4 

SUD 22 Res 1,21 2.187 656 12 4 

SUD 23 Res 1,28 2.299 690 13 4 

SUD 24 Res 1,2 2.158 647 12 4 
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SUD 25 Res 3,25 4.877 1.463 33 10 

SUD 26 Res 1,42 2.125 638 14 4 

SUD 27 Res 2,3 3.460 1.038 23 7 

SUD 28 Res 0,52 784 235 5 2 

SUD 29 Res 0,9 1.352 406 9 3 

SUD 30 Res 1,46 2.183 655 15 4 

SUD 31 Res 0,9 1.398 419 9 3 

SUD 32 Res 0,64 955 286 6 2 

SUD 33 Res 0,65 982 295 7 2 

TOTAL 108,72 125.692,7 19.397 946 306 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del POUM  
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Taula 14.  Política d’habitatge de protecció pública – Reserva prevista d’habitatges de protecció pública en Plans de 

Millora Urbana amb previsió d’Habitatge Protegit 

PLANS DE MILLORA URBANA 
SUP. (HA) 

SECTOR 

SOSTRE RESIDENCIAL DE 

NOVA IMPLANTACIÓ 
HABITATGES 

Sostre 

resid. 

Sostre 

HPP 
Total HPP 

PMU 9 Els Salats 1,17 2.338 701 18 5 

PMU 12 
Nord CEIP St. 

Miquel 
0,91 1.633 490 11 3 

PMU 13 País Valencià – N 1,63 2.943 883 20 6 

PMU 15 Madrid 1,48 2.656 797 18 5 

PMU 16 Tivenys 2,24 4.024 1.207 27 8 

PMU 26 Maldonado 1 0,7 1.053 316 7 2 

PMU 28 Av. La Pau 1 1,46 2.196 659 15 4 

PMU 29 Av. La Pau 2 1,59 2.388 716 16 5 

PMU 31 Av. La Pau 4 1,87 2.805 841 19 6 

PMU 32 Av. La Pau 5 0,97 1.456 437 10 3 

PMU 33 
Leopoldo Segarra - 

N 
1,14 1.711 513 11 3 

PMU 34 Maldonado 2 1,18 1.774 532 12 4 

PMU 35 Maldonado 3 1,52 2.280 684 15 5 

PMU 39 Mas de Pasqual 2,83 5.667 1.700 28 9 

PMU 48 Eq. Jesús i Maria 0,46 2.300 690 18 6 

PMU 49 Riu Ter 1,75 3.504 1.051 26 8 

PMU 52 Molí de Mirons 2 1,15 1.726 518 12 3 

TOTAL 24,05 42.454 12.735 283 85 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del POUM  
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Fig 158. Habitatges protegits previstos per el POUM de Deltebre 

 

Font: Lavola 
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4.2 ATENCIÓ A LES NECESSITATS DETECTADES 

Tal com es pot comprovar en el quadre resum següent, la previsió d’habitatge protegit que es 

realitza pel terme municipal de Deltebre permetrà donar resposta a la demanda provinent de 

col·lectius específics en situació de risc identificada en l’apartat 3.1.2.4. 

 
Taula 19. Atenció a la demanda provinent dels col·lectius específics en situació de risc 

COL·LECTIUS D’ATENCIÓ ESPECÍFICA 
NOMBRE D’HABITATGES PER COBRIR LES NECESSITATS 

DELS COL·LECTIUS 

Joves 12 

Gent Gran 44 

Altres col·lectius 95 

 Població d’origen estranger 45  

 Població divorciada o separada 22  

TOTAL  121 

Famílies per renda  275 (de les 320 famílies, es resten les 45 estimades 

de població estrangera, en tant que es considera que 

queden integrades en el còmput global, degut a que la 

metodologia de càlcul és comuna). 

Total  396 

Habitatges de protecció existents al municipi 215 (Tenint en compte que es conserven tots els 

habitatges de protecció pública des del 1981). 

Habitatges de protecció pública previstos pel POUM 391 

Total habitatges de protecció amb el desenvolupament del 

POUM 

606 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del POUM  

 

Cal tenir en compte que un individu pot estar inclòs alhora en més d’un col·lectiu d’atenció 

específica com, per exemple, dona jove immigrant en família monoparental (i de fet és comú que 

es doni aquesta situació). Per tant, els valors recollits en aquesta taula representarien el pitjor 

dels casos i, per tant, a la realitat, les persones excloses molt probablement serien un nombre 

menor. 

4.3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES RESERVES MÍNIMES 
OBLIGATÒRIES 

En compliment de l'article 57.3 del decret legislatiu 1/2010, text refós de la llei d'urbanisme, el 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, fa una previsió per a la construcció d'habitatges de 

protecció pública de règim general que supera el mínim del 20% del sostre que es qualifica per a 

ús d'habitatge de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, i una 

reserva mínima addicional que també supera lleugerament el mínim del 10% del sostre 

d’habitatge de nova implantació per a habitatge de preu concertat. 
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El Pla Territorial sectorial d’habitatge inclou a Deltebre sota la categoria de municipi preferent 

per al desenvolupament fora de les àrees de demanda forta i acreditada. En remarca la 

necessitat de crear nou habitatge protegit, o d’adquirir-ne per part del municipi per a destinar-lo 

a aquesta finalitat. Tot i que no preveu una programació temporal de les actuacions, si que 

estableix que aquestes seguiran proporcionalment el mateix ritme temporal previst per al 

conjunt de Catalunya. A més, tot i  no detallar actuacions directes per als municipis inclosos dins 

aquesta categoria, si que detalla un seguit d’actuacions a nivell de Catalunya, a més de destacar 

accions a emprendre per els mateixos municipis: 

 Ampliació del parc de lloguer social 

 Habitatges de protecció oficial amb compra-venda i de tinències intermèdies. 

 Ajuts directes al pagament del lloguer 

 Ajuts complementaris per a llars amb molt baixos ingressos en lloguer 

 Ajuts complementarisper a llars amb baixos ingressos de lloguer. 

Sense ser actuacions obligatòries, si que resulten actuacions a tenir en compte en els plans i 

programes municipals relacionats amb l’habitatge, com és el POUM. 
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5 AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS 

5.1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Per tal de determinar les necessitats d’equipaments comunitaris i la capacitat d’absorció dels 

nous creixements previstos, s’analitza a continuació la situació actual respecte als principals 

equipaments públics i la situació respecte al total comarcal i al total de Catalunya.  

 

Pel que fa a l’ensenyament, Deltebre disposa de centres públics per a tota la línia 

d’ensenyament, des del primer cicle d’educació primària, a l’últim de secundària.  

 
Taula 20. Centres d'ensenyament a Deltebre (2017) 

TIPUS DE CENTRE CENTRES PÚBLICS UNITATS/GRUPS ALUMNES 

Educació infantil 

Públic 1er cicle 1 3 35 

Públic segon cicle 3 

P3 87 

P4 100 

P5 104 

Privat 0 - - 

Educació primària 

Públic 3 

Primer 129 

Segon 108 

Tercer 105 

Quart 104 

Cinquè 123 

Sisè 97 

Privat 0 - - 

Educació secundària (ESO) 

Públic 1 

Primer 136 

Segon 144 

Tercer 99 

Quart 113 

Privat 0 - - 

Educació secundària (Batx) 

Públic 1 

Primer 46 

Segon 35 

Privat 0 - - 

Educació secundària (CFGM i 

CFGS) 
Públic 0 - - 

Font: Departament d’Ensenyament, elaborat per Lavola. 
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Pel que fa als equipaments sanitaris, Deltebre disposa de CAP propi i també compta amb dos 

centres mèdics privats, a més de quatre farmàcies dins el municipi. 

 

Pel que fa a centres per a la gent gran, es disposa d’una residència que actua també com a 

centre de dia per a persones grans. 

 

Pel que fa a equipaments de tipus sociocultural, es disposa de biblioteca, centre cívic, arxiu 

municipal i de centre obert.  

 

A nivell esportiu es disposa de diversos equipaments disponibles: instal·lacions esportives, 

camp de futbol, pavelló esportiu i un camp de futbol nou, diferent de l’anterior. 

  

Per tant, a nivell general, el municipi compta amb una adequada xarxa d’equipaments 

municipals, tot i que amb els creixements previstos caldrà avaluar la capacitat d’absorció de la 

nova població i avaluar la necessitat de nous equipaments. 
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6 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ESPACIAL I DE GÈNERE DEL 
POUM 

Amb l’objectiu d’avaluar l’impacte que el desenvolupament del POUM tindrà sobre la diversitat i la 

cohesió social del municipi, a continuació es valora aquest fet a partir, bàsicament, de l’anàlisi de 

la distribució del sòl, la ubicació dels equipaments i serveis comunitaris, la localització dels 

espais lliures, de les xarxes d’infraestructures i de les reserves de sòl per l’habitatge amb 

protecció. La finalitat serà, per tant, garantir una distribució homogènia de tots aquests 

elements per tal de garantir un accés universal als diferents serveis.  

 

Tal com s’ha pogut comprovar en els punts anteriors corresponents a l’anàlisi de la distribució 

espacial de les reserves d’habitatge públic i de la distribució dels equipaments públics, el 

present POUM preveu una distribució homogènia d’aquestes dotacions, dimensionada d’acord 

amb la realitat social i demogràfica del municipi. En aquest sentit, el pla preveu creixements en 

continuïtat amb els nuclis urbans existents i per tant sectors amb uns nivells adequats d’accés 

als diferents serveis comunitaris.  

 

El Pla preveu millores en la connectivitat social del municipi en modes alternatius al vehicle 

privat, fet que anirà en la direcció de garantir unes millors condicions de mobilitat i 

d’accessibilitat per a tots els segments de la població. Així mateix, els nous sectors es preveuen 

compactes i diversos pel que fa a usos, fet que permet preveure una ocupació social de l’espai, i 

per tant una major percepció de seguretat de l’espai urbà.  

 

Aquesta diversificació d’usos permetrà l’establiment al municipi de noves activitats 

econòmiques, les quals poden ser fonts d’una diversificació del mercat laboral que permeti una 

major oportunitat d’accés al mercat laboral en general per a tota la població del municipi, i en 

particular per a les dones.  

 

Per tant, es considera que el present POUM esdevé un instrument adequat per a promoure la 

cohesió social del municipi, l’accessibilitat universal de la població als diferents serveis bàsics i 

la integració dels principals principis d’un disseny urbà integrador des de la perspectiva de 

gènere. 
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7 CONCLUSIONS FINALS 

A mode de conclusions, a continuació s’enumeren les principals idees presentades en la present 

memòria social del POUM de Deltebre: 

 A l’horitzó temporal del 2026 es preveu un creixement temporal entre mitjà i baix, amb 

una previsió que es situa entre 10.680 i els 11.287 habitants, podent ser en cas de que 

es produís un creixement elevat de fins a 12.385 habitatns. 

 El present POUM planteja la construcció de 391 nous habitatges de protecció pública, 

situant la xifra d’habitatges de protecció pública totals al municipi en 606 habitatges, 

més del doble dels que existeixen actualment. 

 La previsió d’habitatge de protecció pública que es preveu al POUM compleix amb els 

requeriments de reserves de sòl destinades requerides per la legislació vigent. 

 La distribució dels habitatges de protecció oficial al municipi es planteja en diverses 

zones, separades entre si i suficientment distribuides entre els diferents barris del 

municipi, permetent una distribució adient i descentralitzada a l’entorn municipal. 

 Les previsions d’habitatge públic plantejades al POUM són suficients per cobrir la 

demanda futura dela població amb necessitats específiques d’accés a l’habitatge a 

Deltebre. 

 Cal prestar especial rellevància als criteris d’adjudicació de l’habitatge públic, per tal de 

determinar la distribució final d’aquest entre la població, així com la distribució d’aquesta 

al municipi.   
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