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1. Marc legal  

En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. La llei en el seu article 20 
modifica l’article 57 Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de 
sostre per a la construcció d’habitatge amb protecció, i 4, de definició del sostre residencial de 
nova implantació als efectes del càlcul de les reserves mínimes. 

L’article 57 en l’apartat 3 estipula que els plans d’ordenació i les seves modificacions han de 
reservar sòl suficient per a la construcció d’habitatges amb protecció pública per al compliment 
dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim el 30% del sostre que es qualifiqui 
per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl 
urbanitzable. 

En relació l’apartat 3 cal posar de relleu tres aspectes. Primer, del 30% mínim obligat, un 20% 
com a mínim s’ha de destinar a habitatges amb protecció de règim general, règim especial o 
d’ambdós règims o els règims que determini com equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge. Segona, el 10% restant deixa d’estar específicament destinat a habitatge amb preu 
concertat. 

Tercer, es determina que queden exempts de dites obligacions: 

- els municipis que per la seva escassa complexitat urbanística només distingeixin entre sòl 
urbà i sòl no urbanitzable; 

- els municipis de menys de 5.000 habitants que no sent capitals de comarca acompleixin 
els requisits de: 

a) tenir una dinàmica d’atorgament de llicències inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any, en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, i 

b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt 
dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable. 

A l’apartat 4, també modificat, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries 
defineix què es considera sostre residencial de nova implantació i afegeix la lletra b) que 
especifica que els sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació 
aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, es regeixen per les 
determinacions del pla urbanístic derivat aprovat, no computant així com a nou sostre 
residencial. 

L’apartat 5, que no ha estat modificat, especifica que el sistema d’habitatge dotacional públic, 
que forma part dels sistemes urbanístics generals i locals, no computa, tampoc, a l’efecte del 
compliments dels percentatges mínims de reserves d’habitatge amb protecció. El sistema 
urbanístic d’habitatge dotacional, definit en l’article 34, apartat 3, pot ser previst pel planejament 
urbanístic general i, en cas de preveure’l, hauria de ser en la memòria social on 
s’especifiquessin les actuacions previstes. 

Així mateix, l’article 59.1.h, tampoc modificat, sobre la documentació dels plans, determina que 
ha de contenir una memòria social.  

D’altra banda, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el 
seu article 164, que modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix 
l'obligatorietat dels municipis de més de 5.000 habitants de calcular l'Objectiu de solidaritat 
urbana (OSU) pels municipis identificats de demanda forta i acreditada al pla territorial sectorial 
d'habitatge.  
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Al Pla per al dret a l’habitatge de 2014 (Decret 75/2014, de 27 de maig), en l’annex inclou la 
relació dels municipis de demanda residencial forta i acreditada, definits segons els criteris 
exposats en l’article 3.2. de dit Decret. La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, entre d’altres 
mesures, amplia el nombre de municipis on es té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge 
social, passant dels 72 municipis als 234. El municipi de Vallgorguina no queda inclòs en 
aquesta ampliació. 

Finalment, l’article 20.2 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l’habitatge, en el seu 
article 20.21 diu que si hi ha un pla local d’habitatge, la memòria social pot remetre el seu 
contingut sempre i que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret 
legislatiu 1/2005 estableix. El municipi de Vallgorguina no disposa de PLH. 

 

2. La població 

2.1. Distribució de la població 

Segons el nomenclàtor de població, el municipi de Vallgorguina, amb 2.772 habitants el 2016, 
està format per cinc nuclis població, dels quals 2 tenen població vivint disseminat: el nucli de 
Vallgorguina i les urbanitzacions de la Baronia – Can Bosch, Canadà Park, Collsacreu i Can 
Puigedmir. 

Entitat de població 

Població Variació 2001-
2016 2001 2016 

Codi Nom Nre Pes Nre Pes Total Relativa 

08294000101 Vallgorguina 410 29,0 879 31,7 469  114,4 

08294000199 Disseminat de Vallgorguina 250 17,7 302 10,9 52  20,8 

08294000201 Baronia - Can Bosch 148 10,5 345 12,4 197  133,1 

08294000301 Canadà Park 416 29,4 747 26,9 331  79,6 

08294000401 Collsacreu 36 2,5 86 3,1 50  138,9 

08294000501 Can Puigdemir 147 10,4 412 14,9 265  180,3 

08294000599 Disseminat de Can Puigdemir 6 0,4 1 0,0 -5  -83,3 

08294000000 Vallgorguina 1.413 100,0 2.772 100,0 1.359  96,2 
 

Font. Pàgina web de l’INE, Nomenclàtor de població, i elaboració pròpia 

El nucli de Vallgorguina és el principal nucli amb quasi un terç de la població del municipi tot i 
que entre les 4 urbanitzacions sumaven més de la meitat de la població, el 57’4%. 

En valors totals, és el nucli que en 15 anys ha experimentat un major increment, doblant la 
seva població, no obstant, en termes relatius són les urbanitzacions les que experimenten el 
major increment, llevat de Canadà Park, que el va tenir una mica més moderat i que va pedre 
pes en relació el 2001 (-2’5 punts). 

Els dos disseminats presenten una tendència totalment oposada: el de Vallgorguina creix, tot i 
perdre pes en relació el 2001 (-6’8 punts), mentre que el de Can Puigdemir, que al 2001 ja 
tenia molt pocs residents, queda reduït a 1 persona al 2016. 

 

                                                           
1 La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, no el modifica. 
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2.2. Evolució de la població 

Vallgorguina ha anat creixent al llarg de les darrers 4 dècades, amb salts qualitatius en aquest 
entre: 

- el 1975 i 1981 (dels 486 habitants als 635); 

- el 1991 i el 1996 (dels 755 als 1.065 habitants); 

- el 2001 i el 2006, que va passar dels 1.430 habitants als 2.604 

 
Font. Pàgina web de l’IDESCAT: 1975,1986, 2006 i 2016 Padró municipal d’habitants, 1991 Cens de 
població; 2001 i 2011 a partir del cens de població i habitatges de l’INE; i elaboració pròpia 

De la darrera dècada, el creixement ha prosseguits, sent més intens entre els anys 2001 i 
2008, anys en què se supera de llarg el 5% anual. D’aquest període destaquen el 2005 i 2008, 
amb uns índexs que voregen el 10%.  

 
Font. Pàgina web de l’IDESCAT a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Al 2009 es produeix una primera inflexió en el creixement, però no és fins a partir del 2011 què 
la reducció del ritme esdevé més constant, perdent inclús població al 2014. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

En relació la seva comarca, el Vallès Oriental, el municipi ha tingut uns majors índexs de 
creixement, la reducció d’aquest s’ha produït més tardanament, les oscil·lacions han estat 
majors en el municipi que la comarca però la disminució i/o pèrdua, proporcionalment, ha estat 
menor. 

 

2.3. Components del creixement 

Tot i que Vallgorguina va començar a guanyar població amb major volum i impacte en la 
dècada dels anys 90 del passat segle, el creixement natural va ser feble, quan no negatiu, ja 
que la natalitat va anar augmentant molt lentament no podent compensar la mortalitat i no és 
fins a partir del 2003 que el saldo resultant és positiu; la mortalitat es manté en uns volums 
relativament similars però la natalitat guanya pes. 

Tot i la reducció del creixement de població a partir del 2011, el saldo del natural segueix sent 
positiu. 

 
Font: pàgina web de l’Idescat; 1975-2011 moviment de la població; 2012-2015 a partir del moviment 
natural de la població de l’INE i elaboració pròpia 
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Vallgorguina ha crescut per migracions internes o moviments residencials, amb uns saldos prou 
amplis fins el 2007. Des del 2008 es combinen anys d’augment feble (inferior a la vintena), 
negatius i anys de major amplitud però sense assolir el centenar. 

En les dues darreres dècades (1996-2016) destaca la gran diversitat d’orígens (altes) i 
destinacions (baixes) de les persones: 418 municipis. Tot amb tot, 24 concentren el 68% del 
volum i el 67% del saldo total. 

Barcelona és el municipi que ha aportat més residents, amb el 36% del saldo total. Badalona i 
Granollers són els altres dos municipis que participen en el creixement, però amb uns volums 
menors: el 6’3 i 5’7% del saldo total. A més d’aquests 3, atreu població sobretot de municipis de 
la seva comarca i del Maresme; destaca també Romania com un aportador net de població. Els 
canvis residencials estrangers suposen un 18% del saldo total. 

 

Municipi d'origen i/o destinació Alta Baixa Saldo Volum 

Barcelona 946  396  550  1.342  

Sant Celoni 271  328  -57  599  

Santa Maria de Palautordera 134  178  -44  312  

Llinars del Vallès 129  107  22  236  

Granollers 153  66  87  219  

Mataró 141  72  69  213  

Badalona 142  46  96  188  

Cardedeu 77  65  12  142  

Vilalba Sasserra 67  52  15  119  

Arenys de Munt 66  45  21  111  

Arenys de Mar 60  42  18  102  

Mollet del Vallès 76  9  67  85  

Sant Esteve de Palautordera 22  60  -38  82  

Sant Antoni de Vilamajor 58  22  36  80  

Romania 65  5  60  70  

Hospitalet de Llobregat, l' 49  19  30  68  

Santa Coloma de Gramenet 49  17  32  66  

Riells i Viabrea 14  46  -32  60  

Cerdanyola del Vallès 36  22  14  58  

Roca del Vallès, la 30  21  9  51  

Sabadell 30  19  11  49  

Franqueses del Vallès, les 33  13  20  46  

Canet de Mar 27  13  14  40  

Sant Pere de Vilamajor 24  15  9  39  

Total 24 principals orígens 2.699  1.678  1.021  4.377  

Pes sobre total 67,9 68,2 67,3 68,0 
 

Font. Padró municipal d’habitants 2016, Ajuntament de Vallgorguina i elaboració pròpia 

Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera o Riells i Viabrea són 
els municipis en què el balanç és negatiu per a Vallgorguina: atreuen més població del municipi 
que no n’aporten.  

Ha atret persones joves, d’entre 25 i 39 anys, tot i que el major volum, una cinquena part del 
saldo el té el grup d’edat de 30 a 34 anys, persones joves en edat de formar família o ja amb 
nens petits; els menors de 10 anys van suposar quasi el 15% del saldo en aquest període. 
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Font. Padró municipal d’habitants 2016, Ajuntament de Vallgorguina i elaboració pròpia 

Les migracions externes tenen un baix volum, tot i que com ha estat vist, van aportar el 18% 
dels saldo positiu per a Vallgorguina.  

Les immigracions han tingut uns volums relativament semblants en tot el període, llevat de l’any 
2007 que quasi van arribar a la cinquantena; les emigracions també van tenir volums baixos, no 
arribant a la desena (tret del 2013), però al 2015 el nombre d’emigrants assoleix la 
cinquantena, resultant en un saldo negatiu.  

Any Immigracions Emigracions Volum Saldo 

2005 13 4 17 9  

2006 20 4 24 16  

2007 47 1 48 46  

2008 24 9 33 15  

2009 11 4 15 7  

2010 18 7 25 11  

2011 10 6 16 4  

2012 22 9 31 13  

2013 10 10 20 0  

2014 18 5 23 13  

2015 17 51 68 -34  
Font: pàgina web de l’Idescat a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració 
pròpia 

Els saldos resultants han estat en general modestos, llevat de 2 anys, en què en el balanç 
positiu a l’any 2007 quasi s’arriba a la cinquantena, i en el negatiu el 2015, en què la pèrdua és 
de més de 30 persones. 

En resum, les migracions internes són les que proporcionen la part més important del 
creixement de Vallgorguina, tot i que justament a causa d’aquestes el creixement natural es 
recupera i a partir del moment en què els moviments residencials esdevenen febles 
contribueixen a què l’impacte de la reducció en el creixement total sigui menor, tot i que no 
sempre l’ha pogut compensar. 
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Saldos 

 
Natural 

Migracions 
Total 

 

Internes Externes 

2005 24  116  9  149  

2006 26  127  16  169  

2007 35  129  46  210  

2008 32  19  15  66  

2009 25  93  7  125  

2010 29  -14  11  26  

2011 6  14  4  24  

2012 47  53  13  113  

2013 15  -57  0  -42  

2014 15  32  13  60  

2015 19  17  -34  2  
Font: pàgina web de l’Idescat natural: 1975-2011 moviment de la població; 2012-2015 a partir del 
moviment natural de la població de l’INE, l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració 
pròpia 

 

2.4. Nacionalitat 

La població d’origen estranger a Vallgorguina suposava el 6’2% de la població del municipi al 
2016, proporció una mica més baixa en relació el Vallès Oriental, del 8%, i Catalunya, del 
13’6%. El seu nombre havia anat en augment passant de l’1,8% del 2000 al màxim el 2010, del 
8’1%. A partir del 2011 es combinen anys de pèrdua amb algun de guany, tot i que de tant poc 
volum que en 6 anys ha perdut més d’una trentena d’efectius. 

 
Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

El principal origen és la resta de la Unió Europea, amb el 63’4% de la població d’origen 
estranger, tot i que en algun any han tingut un pes del 70% (2000, 2014), i contràriament, en 
alguns anys s’ha reduït a aproximadament un terç el seu pes (2004 i 2005). 

Amèrica del Sud és el segon origen, amb el 12’8% malgrat que hi ha hagut anys en què van 
suposar entre una cinquena i una quarta part de la població d’origen estranger (entre el 2003 i 
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2010, anys en què la població provinent de la resta UE redueix el seu pes i els que provenen 
de la resta d’Europa en guanya).  

 

Resta 
UE 

Resta 
Europa Àfrica 

Amèrica 
del Nord i 

Central 
Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

2000 70,8  8,3  8,3  8,3  0,0  4,2  

2001 64,1  12,8  10,3  5,1  5,1  2,6  

2002 65,1  14,0  11,6  4,7  2,3  2,3  

2003 44,9  18,4  10,2  4,1  20,4  2,0  

2004 36,5  20,6  11,1  4,8  25,4  1,6  

2005 33,3  26,7  8,9  2,2  26,7  2,2  

2006 41,2  25,5  4,9  2,0  24,5  2,0  

2007 62,3  4,6  8,5  2,3  19,2  3,1  

2008 61,6  4,0  11,3  4,0  17,5  1,7  

2009 58,6  3,9  12,7  2,8  20,4  1,7  

2010 62,7  4,3  7,2  2,9  21,5  1,4  

2011 64,7  4,0  8,5  3,5  17,4  2,0  

2012 62,4  4,6  9,6  3,6  17,3  2,5  

2013 63,3  4,3  9,5  3,3  17,1  2,4  

2014 70,3  3,8  4,4  4,4  14,8  2,2  

2015 65,4  3,7  10,5  7,3  11,0  2,1  

2016 63,4  3,5  9,9  8,7  12,8  1,7  
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Els efectius dels que provenen de l’Àfrica van augmentar a partir del 2007 superant la desena i 
ocasionalment la vintena; al 2016 tenen un volum semblant als que provenen d’Amèrica del 
Nord i Central. 

A destacar que els canvis en el pes dels que provenen de la resta d’Europa són ocasionats per 
l’ampliació de la UE al 2007 (Romania i Bulgària); d’aquí la sobtada reducció d’efectius al 2007 
(recordar que l’explotació del padró municipal situava Romania com un aportador net de 
població). 

Segons grup d’edat, els de 25 a 29 anys van suposar una cinquena part del seu grup al 2016, 
proporció que es redueix a l’11’5% en els de 30 a 34 anys i es poc significativa en la resta de 
grups d’edat. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

És sobretot una immigració masculina en el cas dels que provenen d’’Àfrica (quasi el 71% són 
homes), femenina dels que provenen d’Amèrica del Sud i Amèrica del Nord i Central (68 i 67% 
respectivament) i una mica més equilibrada en la resta d’orígens (50% de la resta d’Europa i 
54% masculina dels que provenen de la resta de la Unió Europea). En el cas dels que 
provenen d’Àsia i Oceania, malgrat que el 100% és femení, no es poden tenir en consideració 
perquè no arriben a les 5 persones. 

 

2.5. Estructura d’edats 

El creixement de població, quasi sostingut en alguns anys, ha afectat la seva estructura 
d’edats, a l’igual que la disminució del ritme d’aquest. La piràmide d’edats del 2001 presentava 
una població relativament jove,  

- els grups d’edat de 30 a 39 anys suposaven el 20% de la població del municipi amb 
una distribució de pes força semblant (a l’entorn del 10%).  

- els grups d’infants tenien un pes relativament baix, del 10%, i inferior als dels majors de 
64 anys, del 13%. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

La piràmide del 2016 mostra una altra situació:  

- augment del volum i el pes dels petits, fins al 14’8%; 

- disminució del pes dels adolescents tot i que en volum han augmentat un poc a l’igual 
que els més joves (de 20 a 24 anys) 

- pèrdua d’efectius dels joves de 25 a 29 anys (una mica més de 20 persones); 

- concentració del pes en el grup d’edat de 35 a 49 anys (entre els tres grups suposen 
quasi un terç de la població del municipi), destacant els de 40 a 44 anys amb el 12% 
del pes; 

Sembla que s’està produint un procés de maduració de l’estructura d’edats i en cas d’un 
estancament del creixement, la reducció dels efectius joves podrien accentuar-ho, tot i que, 
com es veurà més endavant (subapartat 6.5), en els darrers anys Vallgorguina ha guanyat en 
població jove. 

En aquests anys la dependència infantil (< 16 anys/16 a 64 anys) ha augmentat mentre que la 
senil (> 64 anys/16 a 64 anys) ha presentat un lleu retrocés. Igualment, l’envelliment (> 64 
anys/< 16 anys) ha disminuït tot i que el sobreenvelliment (85 i més anys/ 65 i més anys) ha 
augmentat. 

Tot i l’evident maduració de l’estructura d’edats, la població més jove ha guanyat pes en relació 
la més gran. 

 
2001 2016 2001-2016 

Dependència infantil 20,6  31,1  10,5  

Dependència senil 18,1  17,1  -1,0  

Dependència global 38,7  48,2  9,5  

Sobreenvelliment 8,2  19,0  10,8  

Envelliment 87,6  63,0  -24,6  
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 
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3. Les llars 

Vallgorguina va passar de tenir 246 llars al 1991, amb una dimensió mitjana de 3’10 
persones/llar a 995 el 2011 i una dimensió mitjana de 2’62 i 1.034 al 2016 i una dimensió de 
2’69.  

La llar dominant al municipi, malgrat la disminució de la seva grandària, és la d’estructura 
familiar o equivalent, variant però segons les entitats de població: a Can Puigdemir és superior 
a la resta d’entitats, a l’igual que al disseminat de Vallgorguina mentre que a Canadà Park i el 
nucli de Vallgorguina la dimensió és inferior a la mitjana del municipi.  

 
Població Llars Dimensió 

mitjana 
 

Nre % Nre % 

Baronia - Can Bosch 346 12,4 129 12,5 2,68 

Disseminat Can Puigdemir 1 0,0 1 0,1 1,00 

Can Puigdemir 413 14,9 142 13,7 2,91 

Canadà Park 750 27,0 285 27,6 2,63 

Collsacreu 87 3,1 33 3,2 2,64 

Disseminat Vallgorguina 304 10,9 112 10,8 2,71 

Vallgorguina 880 31,6 332 32,1 2,65 

Total 2.781 100,0 1.034 100,0 2,69 
 

Font. Padró municipal d’habitants 2016, Ajuntament de Vallgorguina i elaboració pròpia 

La formació de noves llars a la dècada dels anys 90 va ser notablement superior al creixement 
de població (119% contra 89%) i encara més en relació la construcció de nous habitatges (8%), 
mentre que en la dècada següent la formació de noves llars, s’acosta més al creixement de 
població i tot i que la construcció de nous habitatges augmenta, en termes relatius segueix sent 
inferior al de formació de llars i creixement de població. Altrament dit, el creixement del municipi 
s’ha apuntalat en el parc d’habitatges existent: en dues dècades, per cada nova llar es van 
construir 0’5 habitatges. 

 
Censos Creixement 1991-2001 Creixement 2001-2011 Creixement 1991-2011 

 
1991 2001 2011 total relatiu anual total relatiu anual total relatiu anual 

població 755 1.430 2.604 675 89,4% 6,6% 1.174 82,1% 6,2% 1.849 244,9% 6,4% 

llars 246 540 995 294 119,5% 8,2% 455 84,3% 6,3% 749 304,5% 7,2% 

habitatges 954 1.034 1.320 80 8,4% 0,8% 286 27,7% 2,5% 366 38,4% 1,6% 

 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

Entre el 2011 i el 2016, l’augment de les llars se situa en quasi el 4%, mentre que la 
construcció de nous habitatges no arriba a l’1%, pel que la formació de noves llars ha seguit 
tenint en l’habitatge existent la principal base del seu creixement. 

Entre el 1991 i el 2001 les llars de dues persones experimenten un important augment (del 
173%), seguit per les llars unipersonals (+163%), mentre les de 3 i 4 persones experimenten un 
increment més moderat i les de 5 i més redueixen notablement el pes, tot i que les de 5 
augmenten en volum. 
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Font: 1991 a 2011 pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges, 2016 pad´ro 
municipal d’habitants, Ajuntament de Vallgorguina i elaboració pròpia 

A la dècada següent el nombre de llars unipersonals segueix augmentant tot i que amb molt 
menor intensitat, les llars de dues persones són les que més augmenten, suposant més d’un 
terç de les llars del municipi al 2011 i les llars de 3 i més persones augmenten en volum però 
redueixen el seu pes. 

Al 2016 s’identifica un nou canvi: les llars de dues persones redueixen pes i volum i quasi 
suposen una quarta part de les llars de Vallgorguina, les llars de 3 persones guanyen en pes i 
volum i també s’acosten a ser una quarta part de les llars, les llars unipersonals han seguit 
augmentat reduint el ritme i suposaven el 23% de les llars del municipi; les llars de 4 i més 
persones també van augmentar. 

L’augment de la dimensió podria ser degut tant a una contracció de la llar conseqüència de la 
crisi (per exemple, fills que s’havien emancipat tornen a la llar familiar) com a causa d’atracció 
de població en edat de formar família o família formada (entre el 2009 i 2016 augmenta el 
nombre d’efectius de 25 a 30 anys). 

Segons nuclis de població, lles llars unipersonals tenen un major pes a Collsacreu (el nombre 
de llars d’aquest nucli no arriba a la quarantena pel que la xifra relativa s’ha de prendre amb 
cura), les de dues persones a la Baronia – Can Bosch, a l’igual que les de 3, mentre que les de 
4 persones tenen major pes a Can Puigdemir. 
Llars segons el nombre de 
persones 1 2 3 4 

5 i 
més 

Baronia - Can Bosch 20,2 28,7 27,1 16,3 7,8 

Disseminat Can Puigdemir 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Can Puigdemir 17,6 26,8 19,7 28,2 7,7 

Canadà Park 22,8 26,0 26,0 17,9 7,4 

Collsacreu 30,3 24,2 18,2 15,2 12,1 

Disseminat de Vallgorguina 26,8 23,2 23,2 14,3 12,5 

Vallgorguina 25,6 22,0 24,1 21,4 6,9 

Total Vallgorguina 23,4 24,8 24,1 19,7 8,0 
 

Font. Padró municipal d’habitants 2016, Ajuntament de Vallgorguina i elaboració pròpia 
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4. Estimacions de població i llars 

En l’escenari de crisi severa que també afecta les dinàmiques de creixement, sense disposar 
encara d’una sèrie estadística més àmplia sobre les seves repercussions i vistes les tendències 
demogràfiques anteriorment exposades, es proposa fer unes estimacions de població que 
s’acostin més a les tendències demogràfiques identificades a partir de l’any 2009, de reducció 
de l’índex de creixement malgrat mantenir-se superior al de la seva comarca, el Vallès Oriental, 
i considerant també l’any de pèrdua i els pocs anys de creixements inferiors a l’1%, com un 
escenari possible de futur, sense renunciar però a la possibilitat de la seva reversió, sobretot 
tenint en compte que l’horitzó temporal d’un POUM pot ser com a mínim de 15 anys. 

El mètode emprat és el de pes, aconsellable per a municipis petits i mitjans, i l’àmbit territorial 
de referència és la comarca del Vallès Oriental, la qual disposa de projeccions de població 
oficials (IDESCAT) fins l’any 2026, realitzades pel mètode de components de creixement. Per a 
completar les projeccions fins l’any 2029 s’ha utilitzat el mètode d’extrapolació de taxes. 

 
Població 

 
Baix Mitjà Màxim 

2016 2.781 

2029 3.330 3.550 3.790 

2016-2029 549 769 1.009 

De les estimacions s’arriba que al 2029, Vallgorguina podria comptar entre 3.330 habitants en 
l’escenari de mínim i un màxim de 3.790 (xifres arrodonides). 

- L’escenari baix indica un creixement anual mitjà en 34 persones, similar al període de 
reducció de creixement, pèrdua inclosa, amb un índex de creixement anual de l’1’1%, 
lleugerament inferior a aquest.  

- El de màxim suposaria un augment anual de 63 persones, inferior en un terç 
aproximadament a la mitjana del període 2001 a 2016, que inclou el màxim creixement i 
també la seva reducció, i inferior en una cinquena part aproximadament al del període més 
ampli, de 1998 al 2016, que inclou uns creixement una mica més moderats. El creixement 
anual seria la meitat del produït en els darrers 20 anys, del 2% contra 4’8 i 4’9%. 

Pel que fa a les llars (habitatges principals), s’ha utilitzat el mètode de dimensió mitjana de la 
llar. Segons el cens al 2011 era de 2’62 persones/llar mentre que el padró del 2016 
proporcionava una ràtio de 2’69. Aquest augment pot ser tant conseqüència de la contracció a 
causa de la crisi com de l’atracció de població jove (vegeu apartat 3). 

La tendència de futur no és encara clara ja que tant pot ser que es produeixi una maduració en 
l’estructura d’edats a causa del menor creixement de població que apunta l’escenari baix i 
inclús el mitjà, com que es reactivi l’atracció de població jove. Per aquest motiu es proposa 
prendre ambdues dades, 2011 i 2016, com a escenaris de futur possibles, cosa la qual amplia 
força la forquilla. 

 
Llars (mitjana 2,69) 

 
Baix Mitjà Màxim 

2016 1.034 

2029 1.240 1.320 1.410 

2016-2029 206 286 376 

 
Llars (mitjana 2,62) 

 
Baix Mitjà Màxim 

2016 1.034 

2029 1.270 1.360 1.450 

2016-2029 236 326 416 
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En cas que la dimensió mitjana es mantingués, la forquilla es podria moure entre 210 i 380 
noves llars (290 unitats en l’escenari mitjà). A l’igual que en les previsions de població, els 
índexs de formació de noves llars que es preveuen són notablement inferiors als produïts en 
les dues darreres dècades, tant en termes relatius com en índexs anuals. 

El mínim suposaria una augment relatiu de quasi el 20%, i en el del màxim del 36%, ambdues 
variacions inferiors a la corresponent entre el 2001 i el 2011, del 84% (vegeu apartat 3), menor 
que la de la dècada anterior. 

En cas de considerar una reducció de la dimensió, les noves llars es podrien moure entre les 
240 i 420 segons escenari. El volum i índex de formació seguiria sent notablement inferior al de 
les dues darreres dècades. 

 

5. Els habitatges 

5.2. Els habitatges segons tipus 

L’habitatge principal a Vallgorguina ha passat de tenir un pes gairebé irrellevant al 1981, inferior 
al 20%, a suposar tres quartes parts de l’habitatge total al 2011. Com ha estat indicat, el 
creixement de població al municipi s’ha apuntalat en una gran mesura en l’habitatge ja existent, 
bàsicament de segona residència (78% el 1981, 74% el 1991 i 47% el 2001).  

 
Font: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatge 

L’habitatge buit era quasi bé inexistent fins el 2001, i tot i que el cens del 2011 capgira 
radicalment la tendència, situant-lo en un 18%, aquesta dada caldria que fos contrastada amb 
una anàlisi més acurada ja que sobta molt en un municipi que s’ha caracteritzat per la seva 
especialització en segona residència i, en conseqüència, en la tipologia d’habitatge construït. 

 

5.3. El règim de tinença de l’habitatge principal 

L’habitatge en propietat és el dominant, però entre el 1991 i el 2011 el seu pes ha disminuït en 
favor del de lloguer; certament que en prou municipis entre el 2001 i el 2011 l’habitatge en 
lloguer ha experimentat un augment, però també és cert que en la dècada anterior va ser 
l’habitatge en propietat el que més va augmentar. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatge 

Entre el 1991 i el 2011 l’habitatge en propietat va augmentar un 277%, però el de lloguer en un 
625%. En volum, l’habitatge en propietat ha incrementat en 339 unitats mentre que el de lloguer 
en 86. En valors absoluts la propietat segueix dominant, però en termes relatius destaca l’opció 
del lloguer. 

Variació Propietat Lloguer Altres Total 

1991-2001 113% 195% 111% 120% 

2001-2011 77% 146% 75% 84% 

1991-2011 277% 625% 268% 304% 
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatge 

 

5.4. Característiques de l’habitatge principal 

Segons el cens d’edificis del 2011, l’edifici dominant a Vallgorguina era el d’1 immoble amb el 
96% dels edificis, tenint poca presència els plurifamiliars. Entre el cens d’edificis del 1990 i el 
2011 el nombre d’edificis d’1 immoble es consolidava en detriment dels bifamiliars i també dels 
de 3 immobles mentre que els de 4 i més augmentaven lleugerament en nombre. 

 
1990 2001 2011 

Edificis nre % nre % nre % 

D'1 immoble 757 94,5 849 95,8 1.069 96,0 

De 2 immobles 23 2,9 20 2,3 16 1,4 

De 3 immobles 7 0,9 4 0,5 4 0,4 

De 4 immobles 4 0,5 1 0,1 5 0,4 

De 5 a 9 immobles 7 0,9 5 0,6 12 1,1 

De 10 a 19 immobles 3 0,4 6 0,7 8 0,7 

De 20 immobles i més 0 0,0 1 0,1 0 0,0 

Total 801 100,0 886 100,0 1.114 100,0 
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos d’edificis i elaboració pròpia 

Fent una translació en el nombre d’habitatges, resulta que efectivament l’habitatge unifamiliar 
és el dominant però el seu pes relatiu es redueix al 81%. Entre el 1990 i el 2011 l’habitatge 
unifamiliar i el plurifamiliar guanyen pes en detriment dels bifamiliars, malgrat que en relació el 
2001 l’unifamiliar disminueix en pes un punt percentual. 
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1990 2001 2011 

Immobles nre % nre % nre % 

unifamiliars 757 79,4 849 82,1 1.069 81,0 

bifamiliars 46 4,8 40 3,9 32 2,4 

plurifamiliars 151 15,8 145 14,0 219 16,6 

Total 954 100,0 1.034 100,0 1.320 100,0 
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos d’edificis i elaboració pròpia 

En definitiva i malgrat les possibles contradiccions entre els censos, Vallgorguina es 
caracteritza per ser un municipi en què l’habitatge unifamiliar, en qualsevol de les seves 
tipologies, domina. 

Segons el cens, el parc d’habitatges és relativament recent: 

- Una mica menys d’un terç va ser construït a la dècada dels anys 70; 

- Una mica menys d’un quart es correspon a la dècada dels 80; i, 

- Una mica més d’un quart a la primera dècada del s.XXI. 

 
Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens d’edificis i elaboració pròpia 

La relativa modernitat del parc (un 12% dels habitatges són anteriors a 1970 i un 30% tenen 
més de 40 anys), fa que l’estat de conservació sigui bo en un 87%, tot i que quasi el 13% 
presenta alguna deficiència. 

1,3

0,4

1,4

1,2

2,9

5,2

30,7

22,1

8,8

26,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Abans de 1900

De 1900 a 1920

De 1921 a 1940

De 1941 a 1950

De 1951 a 1960

De 1961 a 1970

De 1971 a 1980

De 1981 a 1990

De 1991 a 2001

De 2002 a 2011

Antiguitat immobles, 2011



   

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Text refós 

  Memòria social 

 19

 
Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens d’edificis i elaboració pròpia 

 

5.5. Les dinàmiques constructives 

A l’apartat 3 s’ha mostrat com entre el 1991 i el 2011 el nombre de noves llars va doblar el 
nombre d’habitatges de nova construcció. Això indicaria unes dinàmiques constructives 
relativament dèbils atès que l’habitatge existent podia absorbir sense dificultat la seva 
demanda, malgrat que la tipologia dominant al municipi era la d’unifamiliar, i també malgrat 
que, segons el cens del 2011, el 26% dels habitatges de Vallgorguina van ser construïts entre 
el 2002 i 2011. 

Entre el 1992 i el 2016 es van iniciar 682 habitatges dels quals es van se’n van acabar 539 i a 
556 se’ls va atorgar cèdula de primera ocupació. 

D’aquest període, el més dinàmic va ser entre el 2002 i 2011 en què es va iniciar quasi el 69% 
de l’habitatge i acabar un 71%. 

Tota amb tot, és entre els anys 2004 i 2006 que es concentra el major dinamisme, amb el 44% 
dels habitatges iniciats en tot el període. Al 2008 el nombre d’habitatges iniciats es van reduir 
per sota la vintena i en els anys següents se’n van iniciar pocs. 

 
Habitatges iniciats Habitatges acabats Cèdules 

 
HPO Total HPO Total 1a ocupació 

1992-2001 2 206 1 146 123 

2002-2011 0 468 0 383 410 

2012-2016 0 8 0 10 23 

Total 2 682 1 539 556 
 

Font: pàgina web de l’IDESCAT (1992-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge i 2010-2015: 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana); 2016 web del DTES i 
elaboració pròpia 

En relació els habitatges acabats, el període més dinàmic se situa entre el 2003 i 2007, 
finalitzant-se la meitat dels habitatges de tot el període. Al 2010 el nombre d’habitatges acabats 
no arriben la desena i a partir del 2011 són inferiors a 5. 

El 70% de l’habitatge acabat en els darrers 18 anys és unifamiliar, dominant l’aïllat amb un 53% 
del total. 
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Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat (Informació elaborada a partir dels visats 
dels col·legis d’aparelladors) i elaboració pròpia 

L’habitatge acabat es caracteritza per ser de grans dimensions (més de la meitat té una 
superfície construïda de més de 125 m²), seguit per l’habitatge de mitjanes dimensions amb el 
39% (entre 76 i 125 m²c). 

Els habitatges de petites i reduïdes dimensions té molt poc pes al municipi; en el cas del de 
petites dimensions (51 a 75 m²c) el 61% es va acabar al 2006, pel que es pot suposar que es 
correspon a 1 promoció, mentre que el de més reduïdes dimensions, quasi la meitat (5) es va 
finalitzar el 2000 i la meitat (6) el 2002. 

 
Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat (Informació elaborada a partir dels visats 
dels col·legis d’aparelladors) i elaboració pròpia 

 

5.6. L’oferta d’habitatge 

Per l’anàlisi de l’oferta del mercat s’ha analitzat els habitatges en oferta als portals immobiliaris, 
inclosos els d’entitats financeres, al març del 2017. Després de filtrar entrades repetides s’ha 
obtingut una mostra de 135 habitatges (123 en venda i 14 de lloguer)2, el que representa un 
10% dels habitatges totals estimats al 2016 de Vallgorguina3.  

                                                           
2 2 habitatges estan tant en venda com en lloguer, per la qual cosa no es dupliquen en el total si 
bé es tenen en compte en els parcials. 
3 L’estimació s’ha efectuat sumant als habitatges que s’obté del Cens de 2011 per a Vallgorguina i els 
acabats entre el 2012 i 2016. 
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Si la relació s’aplica amb el nombre d’habitatges buits segons el cens del 2011, la mostra 
suposa una mica més de la meitat d’aquests (56%); si a més es tenen en consideració els 
habitatges de segona residència, la proporció es redueix al 41%, però segueix sent vàlida. 

Compravenda 

Per tipus, els habitatges unifamiliars aïllats constitueixen el gruix de la mostra, amb el 61% del 
total, en consonància amb la tipologia d’habitatge dominant al municipi, seguits dels pisos, amb 
una mica menys d’una quarta part de la mostra. 

 
Mostra sup 

mitjana 
(m²c) 

preu mitjà 

compravenda nre pes total m²c 

adossat 10 8,1 171,9 235.480,0 1.435,7 

dúplex 9 7,3 104,9 146.344,4 1.407,5 

entremitgeres 1 0,8 274,0 670.000,0 2.445,3 

masia 1 0,8 270,0 395.000,0 1.463,0 

pis 27 22,0 86,0 127.214,8 1.477,5 

xalet 75 61,0 215,7 289.144,1 1.476,4 

Total 123 100,0 176,5 242.743,9 1.476,0 
 

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris 

Les superfícies mitjanes dels habitatges en venda són grans, llevat dels pisos que són mitjanes 
i dels dúplexs. 

Els preus mitjans són elevats, tot i que els pisos de mitjana no assoleixen els 130.000 €, i 
malgrat que el preu per m² construït mitjà és més car en els pisos, el preu total és el que les 
compradors paguen. 

Així mateix: 

- El 13% dels habitatges en oferta indiquen rebaixes de preus, amb un mínim d’1% i un 
màxim del 27%, de mitjana un 10%, 2 dels quals pertanyen a entitats financeres. 

- El 9% pertanyen a entitats financeres, destacant 4 dúplex d’1 promoció d’obra nova i 1 
pertanyent a la Sareb. 

 

Lloguer 

La mostra d’habitatge en lloguer resulta força reduïda; si es mira en proporció l’habitatge 
principal en lloguer segons el cens del 2011, suposaria un 9% d’aquest. 

El preu de lloguer mitjà és elevat atesa l’amplitud de tipologies. Es pisos tenen un preu mitjà de 
510 €/mes, mentre que els dúplex de 650, les ofertes més econòmiques al municipi. 
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mostra sup 

mitjana 
(m²c) 

preu mitjà 

lloguer nre pes total m²c 

adossat 1 7,1 180,0 800,0 4,4 

dúplex 1 7,1 110,0 650,0 5,9 

entremitgeres 2 14,3 350,0 2.040,0 8,4 

masia 2 14,3 232,5 1.400,0 6,1 

pis 6 42,9 84,2 510,0 6,1 

xalet 2 14,3 230,0 1.000,0 4,4 

Total 14 100,0 172,9 956,4 6,1 
 

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris 

La meitat de les ofertes indiquen rebaixes de preu de lloguer que van del 4’8% al 17’7%, un 
8’8% de mitjana. 

Finalment, un pis en lloguer pertany a una entitat financera. 

 

5.7. Les fiances dipositades a l’Incasol 

Al ser la mostra de l’oferta tant exigua, les fiances dipositades a l’Incasol poden donar una 
major orientació sobre contractes i preus mitjans contractuals al municipi. 

Aquestes dades són elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir de les 
fiances dipositades a l’Incasòl i estan disponibles al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

La sèrie s’inicia al 2005. En el cas de Vallgorguina el problema rau en què si bé hi ha 
informació sobre el nombre de contractes des del 2005, pel preu mitjà contractual només hi ha 
dades pels anys 2015 i 2016. 

Al 2006 i 2007 es va reduir el nombre de nous contractes en relació l’any inicial, però al 2008 ja 
torna a superar la desena i al 2007 té un major increment. 

 
Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de 
les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl i elaboració pròpia. 

Llevat del 2012, el nombre de contractes va augmentar anualment fins assolir el màxim al 2014 
i 2015, amb 34. Al 2016 es redueixen per sota la trentena. 

La reducció del nombre de contractes a Vallgorguina ha estat en termes relatius més forta que 
en relació el Vallès Oriental, mentre que a Catalunya es va produir un petit augment.  
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En relació els preus mitjans contractuals van ser de 630’66 € al 2015 i 639’69 a l’any següent, 
produint-se un augment de l’1,4%. Tot i l’augment, el preu mitjà contractual va ser inferior al 
mitjà de la mostra obtinguda, de 956’4 €, però més elevat que el mitjà dels pisos, de 510 €. 

Nombre de contractes Variació 

2015 2016 2015-16 

Vallgorguina 34 28 -17,6  

Vallès Oriental 6.377  6 265 -1,8  

Catalunya 141.767 142.714 0,7  

Lloguer mitjà contractual 
(€/mes) Variació 

2015 2016 2015-16 

Vallgorguina 630,7 639,7 1,4  

Vallès Oriental 512,9 548,4 6,9  

Catalunya 557,5 595,7 6,8  

 

Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de 
les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl i elaboració pròpia. 

Els preus mitjans contractuals es van incrementar en els 3 àmbits, sent la variació menor a 
Vallgorguina, tot i que el preu mitjà del lloguer al municipi és superior als altres dos, entorn els 
100 €. 

Si s’atén a l’increment del preu enregistrat al 2016 i es té en consideració que aquesta és una 
tendència generalitzada, possiblement al 2017 es pot produir un nou increment, tot i que és 
difícil de dir si serà moderat o no. 

 

6. Característiques socioeconòmiques 

6.2. Població ocupada per sectors d’activitat 

La població ocupada, de 16 i més anys, ho ha estat majoritàriament en el sector dels serveis, 
accentuant la seva predominança en el transcurs de les darreres 2 dècades. 

Els tres talls temporals tenen en comú la important caiguda del pes del sector agrari4, la 
reducció del de la indústria i l’augment del de serveis. En relació la indústria la disminució del 
pes al 2011 és molt important, malgrat que en valors absoluts, el nombre d’ocupats al 2011 era 
superior al del 1991 (175 i 105 respectivament). 

                                                           
4 Per al 2011 no hi ha informació sobre els ocupats en aquest sector a causa de la metodologia emprada 
en l’elaboració del cens. Segons dades de llocs de treball, al 4t trimestre de 2011 hi havia 7 persones al 
sector de l’agricultura com a autònoms, pero tampoc es tenen dades d’assalariats. Font d’informació, 
programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Font: Idescat, a partir dels Censos de població de l'INE i elaboració pròpia 

Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits 
i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva 
desagregació per sexe, edat o territori. Font. Idescat 

Els ocupats en la construcció augmenten en les dues dècades, però amb un volum molt 
modest en relació els ocupats als serveis, que passen de suposar el 45% dels ocupats al 1991 
al 75% del 2011. 

Tot amb tot, la variació entre anys mostra com, malgrat que el nombre d’ocupats en la 
construcció sigui menor en relació els dels serveis, l’increment relatiu ha estat similar: 500% a 
la construcció i 589% al sector serveis. 

Variació Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

1991-2001 -40,6  101,9  250,0  190,8  136,6  

2001-2011 sd -17,5  71,4  136,8  74,5  

1991-2011 sd 66,7 500,0 588,5 312,9 
 

Font: Idescat, a partir dels Censos de població de l'INE i elaboració pròpia 

Finalment, destaca que, en termes relatius, el major increment en el nombre d’ocupats es 
produeix en la darrera dècada del s.XX. 

 

6.3. El tipus d’activitats econòmiques 

Per a l’anàlisi del tipus d’activitat al municipi es fa servir la sèrie proporcionada per la Diputació 
de Barcelona (web HERMES) i que ha elaborat a partir d’informació proporcionada pel 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. La sèrie comprèn del 2001 al 2016, 
trimestre a trimestre.  

S’ha optat per agafar quatre talls temporals: l’any 2007 com a any previ a la crisi, el 2009 any 
en què l’atur registrat (a 31 de març) a Vallgorguina té un important increment en relació l’any 
anterior (del 43%), el 2013, any en què hi ha el major nombre de persones inscrites a l’atur, i el 
2016, darrer any del que es té informació i que a més és el tercer any consecutiu de reducció 
del nombre de persones inscrites a l’atur, per a tal de veure quina incidència pot haver tingut la 
crisi en els centres de cotització segons sector d’activitat localitzats a Vallgorguina. 
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Pes 4t trimestre 4T/2007 4T/2009 4T/2013 4T/2016 

Agricultura sd sd sd sd 

Indústria 11,1 15,5  20,9  20,4  

Construcció 28,6 31,0  9,3  14,8  

Serveis 60,3 53,4  69,8  64,8  

Total 100,0 100,0  100,0  100,0  

Font: Base de dades HERMES de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades del Departament 
d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

El tipus d’activitat dominant al municipi, segons centre de cotització de les empreses, és el 
sector serveis, tot i patir importants variacions: 

- Al 4t trimestre del 2007 concentrava el 60% de les empreses i la construcció més d’un 
quart; 

- Al 4t trimestre del 2009 va patir una regressió de quasi 7 punts percentuals mentre que 
indústria i construcció guanyen en pes; 

- Al 4t trimestre del 2013 es recupera amb escreix i suposa gairebé el 70% a costa de la 
reducció del pes de la construcció el qual també afavoreix l’augment del de la indústria; 

- Al 4T de 2016 segueix dominant tot i que ha reduït pes en favor de la construcció 

La variació dels centres de cotització entre els diferents anys dóna però una altra lectura, 
destacant sobretot la reducció d’aquests que es va patir entre el quart trimestre de 2007 i 2013 i 
que malgrat que al 2016 torna a augmentar, no compensa encara la pèrdua patida, la qual va 
ser més forta en la construcció. 

Variació 

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

4T 2007-2009 sd 28,6  0,0  -18,4  -7,9  

4T 2009-2013 sd 0,0  -77,8  -3,2  -25,9  

4T 2013-2016 sd 22,2  100,0  16,7  25,6  

4T72007-2016 sd 57,1  -55,6  -7,9  -14,3  

Font: Base de dades HERMES de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades del Departament 
d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

 

6.4. Mobilitat obligada per motius de treball 

Entre el 2001 i el 2011 el nombre de persones que treballen en el propi municipi es va reduir de 
manera notable, en un 53% i malgrat augmentar la població resident que treballava en el propi 
domicili, es redueix el nombre de persones que no es desplacen fora del municipi per motius de 
treball en un 14%. 

Mirat d’una altra manera, al 2001 quasi un terç de la població ocupada treballava al propi 
municipi, al 2011 un 16%, el 83% restant treballa en d’altres municipis. 
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2001 2011 

Variació 2001-
2011 

 
Nre % Nre % Nre % 

Propi municipis 221 32,5 190 16,0 -31 -14,0  

Propi domicili 28 4,1 100 8,4 72  257,1  

Al mateix municipi 193 28,4 90 7,6 -103  -53,4  

Altres municipis 458 67,5 995 84,0 537  117,2  

Total 679 100,0 1.185  100,0 506  74,5  

Residents ocupats al 
propi municipi 32,5  

 
16,0  

   
Font: pàgines web de l’Idescat i de l’INE a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

El cens del 2011 no proporciona informació sobre el nombre de no residents que treballen a 
Vallgorguina ni el nombre de llocs de treball localitzats al municipi. Segons el cens del 2001, hi 
havia 226 no residents ocupats a Vallgorguina i 447 llocs de treball localitzats al municipi, els 
quals eren inferiors a la població resident ocupada tot i que un 51% d’aquests eren ocupats per 
persones de fora el municipi.  

 

6.5. L’atur 

En volum, l’atur registrat havia estat relativament baix a Vallgorguina, amb uns mínims entre els 
anys 1983 (primer de la sèrie) i 1999, possiblement per un menor volum de població en 
aquelles dues dècades.  

A partir del 2000 hi ha petits augments que al 2005 s’accentuen però és sobretot a partir de la 
crisi que experimenta un el major augment i ja al 2009 va superar les 150 persones, assolint el 
seu màxim al 2013. Al 2014 es dóna una reducció en el nombre dels inscrits a l’atur, que en els 
anys següents es va mantenint. 

 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia. 

L’evolució de la taxa de l’atur registrat al municipi en comparació la mitjana provincial, es fa 
evident que Vallgorguina partia d’una taxa baixa, entre el 2005 i el 2006 vorejava el 6%, i a més 
era més baixa en relació la mitjana provincial.  

A partir del 2009 es produeix un fort increment, de gairebé el 5%, augment que segueix fins el 
2013; a partir del 20014 l’evolució ha estat irregular, combinant reduccions amb augments. 
Destaca que fins el 2014 la taxa d’atur ha estat inferior a la mitjana provincial, inclús en els 
anys d’augment, no obstant des del 2015 aquesta és superior, pel que es pot suposar que la 
reducció de l’atur a Vallgorguina no ha estat en la mateixa magnitud que la mitjana provincial. 
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Font. Pàgina web de la Diputació de Barcelona, base HERMES i elaboració pròpia 

Nota 1: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada. 

Nota 2: Font de les dades: Elaboració pròpia de Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i la 
EPA 

Per sectors d’activitat és en els serveis on s’enregistra el major nombre de persones inscrites a 
l’atur, seguit ja de molt lluny per la indústria. 

 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia. 

Nota 1: Unitats: Mitjanes anuals. 

Nota 2: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 

Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009. 

L’atur augmenta en tots els sectors tot i que entre aquests l’evolució és diferent: 
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- Agricultura: el nombre d’inscrits és nul fins el 2008 inclòs. Entre el 2009 i el 2015 n’hi ha, 
però amb volums mitjans inferiors a les 3 persones. Al 2016 no hi consta inscrita cap 
persona. 

- Indústria: a partir del 2012 es comença a reduir el nombre d’inscrits a l’atur però a 2016 
encara són més nombrosos que al 2008. Al 2009 es va enregistrar el pitjor augment. 

- Construcció: a l’igual que la indústria, el 2009 és el de major pèrdua; a diferència d’aquest 
no és fins el 2014 que redueix el nombre; 

- Serveis: la pèrdua es constant i es perllonga fins l’any 2014, tenint dues puntes: el 2009 i 
el 2012; la reducció del nombre d’inscrits és la més important en els tres darrers anys. 

 

Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 
anterior 

Total 

2005-06 0,0  1,5  -1,9  9,0  -0,8  7,7  

2006-07 0,0  -6,1  1,4  12,0  1,7  9,0  

2007-08 0,0  6,0  3,0  19,7  0,3  29,0  

2008-09 1,1  20,3  10,3  32,6  2,6  67,0  

2009-10 0,5  3,5  4,7  5,4  1,7  15,7  

2010-11 0,6  0,3  -3,3  3,5  -2,8  -1,6  

2011-12 -0,8  -2,9  3,9  20,4  -1,1  19,5  

2012-13 1,1  -0,9  2,4  11,2  2,7  16,5  

2013-14 -0,7  -3,5  -4,0  -17,4  -0,1  -25,8  

2014-15 -1,0  -4,1  -9,0  -11,6  0,5  -25,1  

2015-16 -0,8  -2,9  -3,5  -9,1  -1,7  -18,0  
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia. 

Nota 1: Unitats: Mitjanes anuals. 

Nota 2: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 

Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009. 

Per edats afecta de manera indistinta a tots els grups, però val a dir que en els més joves no de 
manera tant forta com a la resta, possiblement perquè part d’aquests estiguin cursant estudis 
mitjans i/o superiors.  

En la taula següent es mostra les mitjanes anuals de l’atur registrat segons grups d’edat i 
dibuixa una mena de plànol de l’evolució per a cada grup. 

Edat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16-19 1,0 0,6 1,1 0,8 3,6 1,9 0,6 1,2 1,7 1,1 1,1 1,1 

20-24 3,5 3,3 3,9 6,4 9,4 8,8 7,3 6,5 6,4 6,8 3,7 3,7 

25-29 8,8 9,6 8,4 16,1 14,8 17,5 23,9 22,7 18,7 12,2 5,9 5,9 

30-34 12,3 14,4 18,2 18,7 32,4 29,5 24,4 27,6 28,2 21,2 13,0 13,0 

35-39 11,6 12,3 16,8 19,3 36,2 38,1 36,4 41,5 41,4 38,0 31,4 31,4 

40-44 6,6 8,7 10,0 15,6 26,3 34,6 28,9 32,8 42,7 39,3 23,2 23,2 

45-49 5,8 3,6 3,9 11,9 19,8 21,3 23,2 23,3 33,7 27,3 24,9 24,9 

50-54 7,6 10,4 7,6 7,4 13,9 14,5 16,0 18,1 23,5 22,5 21,9 21,9 

55-59 2,3 4,8 7,2 8,8 14,2 18,2 19,9 21,3 16,5 15,5 17,1 17,1 

60 i més 2,8 2,3 2,1 3,2 4,7 6,5 8,6 13,7 12,5 15,7 14,1 14,1 

Total 62,4 70,1 79,1 108,1 175,1 190,8 189,2 208,7 225,2 199,4 156,2 156,2 
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia. 

Nota 1: Unitats: Mitjanes anuals. 

A grans trets, 

- Els grups de 30 a 49 tenen volums majors de persones a l’atur al llarg de tot el període, 
sent més intens en els de 35 a 39 anys als anys 2012 i 2013 i si bé disminueix en els anys 
següents, segueix sent més elevat que al 2008. Per als de 40 a 44 anys, el 2013 és el de 
màxima afectació. 

- El nombre d’inscrits a l’atur en els joves, de fins a 24 anys, si bé és cert que enregistren 
augments, els volums són molt baixos en tots els anys, inferiors a 10. 

- Els joves de 25 a 29 anys en el període central de la crisi queden també afectats, però a 
partir de 2015 és inferior als anys anteriors a la crisi, de menys de 10 persones. 

- Als de 60 i més anys els afecta més tardanament i a més, en els anys de minva de l’atur la 
seva situació no millora massa. 

Si es mira la repercussió sobre el total d’efectius de cada grup (aquesta mesura no té en 
consideració la població inactiva, però dóna idea de pes o magnitud), 

- al 2009 eren els grups d’edat compresos entre els 20 i 59 anys els que tenien un major 
nombre d’efectius a l’atur (entre el 10 i el 12%), destacant el grup de 35 a 39 anys; 

- al 2012 l’atur afecta més als joves de 25 a 29 anys (19% dels seus efectius) i els de 55 a 
59 anys (17% dels seus efectius); només es redueix per als grups de 20 a 24 anys i 45 a 
49 anys per sota del 10% dels seus efectius, mentre que als de 60 i més anys ja afecta a 
quasi el 12% dels del seu grup. 

- al 2016 es redueix per sota el 10% en quasi tots els grups d’edat llevat dels de 35 a 39 i 50 
i més anys. 

La qüestió que es planteja és si l’atur s’ha reduït per una recuperació dels llocs de treball (dins 
o fora del municipi) o per una pèrdua d’efectius. 

Si es comparen els efectius dels anys 2009, 2012 i 2016 es veu com els grups de 25 a 34 anys 
en guanyen pel que es pot pensar que la reducció del nombre d’aturats ha estat per una millora 
de l’ocupació.  

Contràriament, els grups de 40 anys i més perden efectius (-310 entre el 2009 i 2016), pel que 
en aquest cas no sembla que es pugui parlar de millora de l’ocupació. 

Finalment, els més joves, de fins 19 anys perden també efectius i els joves de 20 a 24 anys 
mantenen el mateix volum, inferior al centenar. Possiblement aquests siguin grups d’edat que 
encara estiguin cursant estudis no obligatoris i, conseqüentment, l’afectació hagi estat menor. 

 

6.6. La capacitat econòmica de la població 

Per la renda familiar disponible bruta5 (RFDB en endavant), en el cas de Vallgorguina, es 
disposa únicament de la que proporciona la base de dades Hermes de la Diputació de 
                                                           

5 La renda familiar disponible bruta (RFDB)  és la macromagnitud que mesura els ingressos de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només 
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Barcelona i comprèn del 2000 al 2015 i al presentar-se com una sèrie continua, s’agafa tot el 
període. 

Vallgorguina partia d’una capacitat superior a la mitjana provincial de més de 14 punts; 
l’evolució ha anat igualant ambdós índexs tot i mantenir-se superior a Vallgorguina, no tant 
perquè el municipi perdés capacitat econòmica sinó perquè la millora era inferior a la mitjana 
provincial. 

La reducció es manté en tots els anys, tret del 2005 que recupera, fins quasi igualar-se al 2014; 
ara, al 2015 Vallgorguina torna a ampliar la distància amb la província en més de 2 punts. 

 

Font. Pàgina web Programa Hermes, Diputació de Barcelona, i elaboració pròpia 

Així doncs, de mitjana, la capacitat econòmica de les llars del municipi és superior a la mitjana 
provincial. 

 

6.7. L’endeutament per l’habitatge 

L’accés a la propietat de l’habitatge principal va ser possible recorrent a l’endeutament de les 
famílies, probablement com solia haver estat (no hi ha dades censals anteriors al 1991), però 
sembla que el salt es produeix a la dècada dels anys 90. 

Al 1991 gairebé el 70% de les llars el tenien ja pagat i un 15% tenien pagaments pendents. 
Aquesta relació al 2001 ja canvia, amb una disminució dels habitatges ja pagats fins una mica 
més d’un terç de l’habitatge en propietat i un augment dels que tenien pagaments pendents en 
gairebé el 50% i al 2011 la proporció és de gairebé tres quartes parts amb pagaments pendents 
i un 19% ja pagat. 

                                                                                                                                                                          
depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat 
productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per 
l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a 
saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El 
caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix. Per elaborar la renda 
familiar disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol 
realitzades per l'Idescat. Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a 
Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc 
de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (Base 2000 i Base 2008). Font: pàgina web de 
l’IDESCAT. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatge 

Vist d’una altra manera, al 1991 per cada habitatge ja pagat hi havia 0’2 habitatges amb 
pagaments pendents, al 2011 la relació era d’1 a 3’8. 

 

6.8. Els inscrits al registre de sol·licitants d’ha bitatge amb protecció oficial i la borsa 
d’habitatge de lloguer social 

Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha disponible l’estadística dels sol·licitants 
d’habitatge protegit i els inscrits al registre per municipis des de l’any 2012. Tot i saber que el 
valor d’aquesta informació és relatiu, atès que les condicions de registre s’han anat modificant 
al llarg dels anys, s’empra ja que pot posar de manifest tant un major coneixement de la 
població d’aquesta opció com d’un augment de les necessitats reals de la població per accedir 
a habitatge assequible.  

La borsa d’habitatge de lloguer social assigna els habitatges que s’hi han adscrit als inscrits al 
registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial. L’assignació es realitza tenint en 
consideració el preu de lloguer pactat amb el propietari, els ingressos de la unitat de 
convivència i la relació de la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions en funció de la 
seva composició familiar.  

No consta cap inscrit de Vallgorguina al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial, pel que, en conseqüència, tampoc en la borsa d’habitatge de lloguer social. 

 

7. Proposta del POUM  

7.1. Proposta de reserves de sòl residencial 

La proposta que fa el POUM per l’obtenció de nous habitatges, s’adequa a les indicacions del 
PTMB. Segons la memòria (subapartat 4.4.2): 

- Nucli Vallgorguina, amb un creixement moderat. Ja que es manté la delimitació actual 
del sòl urbà, inclús es redueix a Can Palomer i Montvall, i es proposen únicament dos 
sectors de sòl urbanitzable, un d’ells ja existent en el planejament vigent. 

- Pocafarina amb el manteniment del caràcter rural amb la recuperació i millora d’aquest 
nucli com a segona residència de reutilització. 

- Can Puigdemir i Canada Park, com unes àrees especialitzades residencials a 
reestructurar. El Pla preveu per a aquestes àrees la provisió d’equipaments bàsics 
esportius i sòcio – culturals. 
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- A Canadà Park la part nord-est que actualment es troba com a Sòl Urbanitzable 
Delimitat es considera com a àrea d’extinció. 

- Baronia del Montseny i Collsacreu, com a àrees especialitzades residencials a 
reestructurar, no es preveuen actuacions concretes. 

- A Can Pujades es preveu la seva reducció de forma substancial. 

La proposta del POUM se centra en el nucli de Vallgorguina, amb el 73,1% del sostre total 
(60,6% de nova creació) i el 78,4% dels habitatges (72,5% de nova creació) mentre que en la 
resta d’assentaments les propostes són de millora i compleció produint molt poc nou habitatge. 

 

Sostre (m²) 

Assentaments Existent   Nova creació   Total   

  m² % m² % m² % 

Vallgorguina 20.128 39,4 30.953 60,6 51.081 73,1 

Pocafarina 4.552 48,6 4.820 51,4 9.372 13,4 

Can Puigdemir 511 25 1.532 75 2.043 2,9 

Canadà Park 0 0 2.200 100 2.200 3,2 

Can Pujadas 3.674 71,4 1.469 28,6 5.143 7,4 

Total 28.865 44,7 40.974 55,3 69.839 100 

 

 

Habitatges (unitats) 

Assentaments Existent   Nova creació   Total   

       
  nre % nre % nre % 

Vallgorguina 66 27,5 174 72,5 240 78,4 

Pocafarina 17 48,6 18 51,4 35 11,4 

Can Puigdemir 2 25 6 75 8 2,6 

Canadà Park 0 0 16 100 16 5,2 

Can Pujadas 5 71,4 2 28,6 7 2,3 

Total 90 31,6 216 68,4 306 100 

 

Per sectors, els PAU 1, la Solana Vella, i PAU 2, Montvall 1, són els de majors dimensions amb 
el 19,4% i 15,6% del sostre total, tot i que el nou sostre previst és inferior al 50%, un 42,4% i un 
31,3% respectivament.  

Sectors 

Sostre residencial 

Existent Nova creació Total 

    m² % m² % m² % 

PAU1 Solana Vella 6.726 57,6 4.956 42,4 11.682 19,0 

PAU2 Montvall 1 6.443 68,7 2.929 31,3 9.372 15,3 

PAU3 Montvall 2 2.573 83,3 515 16,7 3.088 5,0 

PAU4a Can Planells nord 1.905 70,0 817 30,0 2.722 4,4 

PAU4b Can Planells sud 2.481 76,5 763 23,5 3.244 5,3 

PAU4c Can Planells oest 0 0 2.704 100 2.704 4,4 
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PAU5 Carrer Montnegre 0 0 598 100 598 1,0 

PAU6 Centre Cívic 0 0 623 100 623 1,0 

PAU7 Carrer Església 0 0 226 100 226 0,4 

PAU8 Can Montasell 0 0 2.044 100 2.044 3,3 

PAU9 Carretera Nova 0 0 858 100 858 1,4 

PAU10 Can Puigdemir 511 25,0 1.532 75,0 2.043 3,3 

PAU11 Mataró 0 0 1.444 100 1.444 2,4 

PAU12 Can Pujades  3.674 71,4 1.469 28,6 5.143 8,4 

PAU14 Canadà Parc 0 0 1.200 100 1.200 2,0 

PAU15 Canadà Parc 2 0 0 2.015 100 2.015 3,3 

Sòl urbà 24.313 49,6 24.693 50,4 49.006 79,8 

SUD1 Can Palomer 0 0 4.500 100 4.500 7,3 

SUD2 Solana Nova 0 0 6.000 100 6.000 9,8 

PMU  Passeig de la Riera 0 0 1.875 100 1.875 3,1 

Sòl urbanitzable 0 0 11.500 100 12.375 20,2 

Sostre total 24.313 0 36.193 68 61.381 100,0 

 

Les actuacions del POUM se centren en sòl urbà amb el 79,4% del sostre, mentre que en sòl 
urbanitzable, considerats com els terrenys què, d’acord amb un desenvolupament sostenible, el 
POUM considera necessaris i adequats per garantir l’equipament i el creixement de la població, 
suposen el 20,6% restant. 

No es consideren els PAU 17 Collsacreu i el PAU 18 Poca Farina per no constituir propostes 
que fa el POUM per l’obtenció de nous habitatges. Ni el PAU 16 per ésser per usos industrials. 

En habitatges, en SUD es podrà obtenir un 35,8% de l’habitatge total (un 68,4% del nou 
previst). 

Sectors 

Habitatges 

Existent Nova creació Total 

    nre % nre % nre % 

PAU1 Solana Vella 19 57,6 14 42,4 33 13,4 

PAU2 Montvall 1 22 68,8 10 31,3 32 13,0 

PAU3 Montvall 2 5 83,3 0 16,7 5 2,0 

PAU4a Can Planells nord 7 70 3 30 11 4,5 

PAU4b Can Planells sud 13 76,5 4 23,5 7 2,8 

PAU4c Can Planells oest 0 0 10 100 10 4,1 

PAU5 Carrer Montnegre 0 0 4 100 4 1,6 

PAU6 Centre Cívic 0 0 1 100 1 0,4 

PAU7 Carrer Església 0 0 2 100 2 0,8 

PAU8 Can Montasell 0 0 7 100 7 2,8 

PAU9 Carretera Nova 0 0 8 100 8 3,3 

PAU10 Can Puigdemir 2 25 6 75 8 3,3 

PAU11 Mataró 0 0 7 100 7 2,8 

PAU12 Can Pujades  5 71,4 2 28,6 7 2,8 
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PAU14 Canadà Parc 0 0 12 100 12 4,9 

PAU15 Canadà Parc 2 0 0 4 100 4 1,6 

Sòl urbà 73 46,2 94 59,5 158 64,2 

SUD1 Can Palomer 0 0 30 100 30 12,2 

SUD2 Solana Nova 0 0 40 100 40 16,3 

PMU  Passeig de la Riera 0 0 18 100 18 7,3 

Sòl urbanitzable 0 0 88 100 88 35,8 

Habitatges total 73 31,6 182 68,4 246 100 
 

 

7.2.  Reserva de sostre residencial per a habitatge  amb protecció oficial 

En aquest document ha estat vist que Vallgorguina: 

- Ha crescut al llarg de les darreres dècades i que si bé el seu creixement s’ha moderat 
en els darrers anys, ho ha fet més tardanament i amb menors pèrdues que la seva 
comarca; 

- La població que hi va anar a residir era jove, i si bé entre el 2001 i el 2016 va perdre 
efectius joves, entre el 2009 i 2016 els ha anat recuperant; 

- La formació de noves llars es va fer en una mesura important apuntalant-se amb el 
parc d’habitatge existent, de tal manera que en 20 anys, per cada nova llar es 
construïen 0’5 habitatges; 

- L’habitatge dominant és el d’unifamiliar, especialment l’aïllat, però també l’adossat o en 
filera i entre mitgeres i de dimensions grans; 

- Amb la crisi la taxa d’atur es va incrementar però en quasi tot el període va ser inferior 
a la mitjana provincial si bé en els dos darrers anys l’ha superat; 

- L’atur va a afectar sobretot les persones adultes, les quals segueixen tenint més 
efectius inscrites a l’atur malgrat perdre efectius totals en aquest període mentre que en 
els joves es redueix tot i haver guanyat efectius; 

- La capacitat econòmica mitjana de les famílies és superior a la mitjana provincial tot i 
que amb els anys ha tendit a igualar-se amb aquesta; al 2015 Vallgorguina recupera 
capacitat econòmica en relació la mitjana provincial; 

- No consten persones de Vallgorguina inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial;  

- Aquesta és també obligada en cas de voler accedir a habitatge de la borsa de 
mediació, pel que es considera que no s’ha requerit habitatge social al municipi. 

D’altra banda, tal i com ha estat indicat en l’apartat 1 de la present memòria, Marc legal, segons 
l’article 20, apartat 3. b de la Llei de modificació de la Llei d’urbanisme,  

- els municipis de menys de 5.000 habitants que no sent capitals de comarca acompleixin 
els requisits de: 

a) tenir una dinàmica d’atorgament de llicències inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any, en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla; i, 



   

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Text refós 

  Memòria social 

 35

b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt 
dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable. 

Vallgorguina: 

- No assoleix els 5.000 habitants i les estimacions de població no consideren que els hagi 
d’assolir l’horitzó temporal del pla; 

- S’han concedit menys de cinc llicències per cada 1.000 habitants al 2015 i 2016; al 2014 
no se’n va concedir cap; 

- El POUM fa una reserva inferior als 200 habitatges. 

Habitatges de nova implantació 

Àmbits d'actuació urbanística  

    

Sòl urbà no consolidat   

PAU 4c Can Planells oest 10 

PAU 8 Can Montasell 7 

PAU 9 Carretera Nova 8 

PAU 10 Can Puigdemir 8 

PAU 11 Carrer Mataró 7 

PAU 14 Canadà Parc 12 

PAU 15 Canadà Parc 2 4 

PMU  
Passeig de la 
Riera 18 

  Suma 74 

Sòl urbanitzable   

SUD 1 Can Palomer 30 

SUD 2 Solana Nova 40 

  Suma   70 

Total habitatges   144 

La previsió de nou habitatge del POUM és inferior a les estimacions de noves llars, inclús en 
els dos escenaris de mínims (+11 a +215 noves llars segons escenari), atès que una part del 
creixement se pot seguir sustentant en l’habitatge existent, tal i com s’ha esdevingut fins ara i 
atenent al tipus d’oferta del municipi, tot i que es va reduint la bossa i és possible que en el 
mitjà termini s’esgoti. 

El municipi de Vallgorguina té una dinàmica d'accés a l'habitatge molt particular, no havent-se 
detectat necessitats de fer previsió de reserva d'habitatge protegit.  

L'oferta actual d'habitatge es superior a la demanda. Existeixen 12 apartaments en un edifici 
situat al costat de l'Ajuntament en el centre del nucli de Vallgorguina, propietat de Solvia, que 
estan sense ocupar.  

Feta la consulta a l’agent de la propietat immobiliària de Vallgorguina, actualment el municipi té 
en el mercat uns dos-cents pisos i cases disponibles en el mercat de lloguer. Les 
característiques d’aquets habitatges són habitatges plurifamiliars o unifamiliars, d' una 
superfície aproximada que va des de 50 metres quadrats a uns 80 o 90 metres quadrats,  
repartits per tot el municipi, però principalment al Nucli, i el preu de lloguer oscil·la entre els 350 
i 500 euros mensuals. 
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Segons el futur Pla sectorial de l'habitatge, serà obligatori la reserva per habitatge protegit en el 
municipis que es declarin de demanda acreditada, en el que el municipi de Vallgorguina no hi 
serà inclòs. 

L’Ajuntament de Vallgorguina contempla l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de 
convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social, regulat pel 
Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.  

Les prestacions socials que es regulen en el Reglament  tenen com a finalitat pal·liar les 
necessitats següents:  

 a) Necessitats bàsiques  

 b) Habitatge: tan per garantir els subministraments bàsics , com per despeses puntuals 
per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i ajuts puntuals per a obres de 
condicionament de l’habitatge  

 c) Atenció a menors en situació de risc, i  

 d) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent. 

El conjunt de prestacions poden ser en prestacions dineràries o de prestacions materials. 

Quan a les prestacions dineràries el pressupost municipal preveu una partida anual, que 
compta amb subvencions d'altres organismes públics, que durant l'any 2015 es varen 
reconèixer obligacions per un import de 25.058 euros, l'any 2016 es varen gastar 19.244 euros i 
durant aquest darrer any 2017 es varen gastar 15.717 euros, que demostra que els ajuts 
municipals destinats a satisfer les necessitats socials del municipi cada any han anat 
disminuint, ja que any darrera any la xifra reconeguda del pressupost municipal ha estat inferior 
a l'any anterior. 

L'Oficina de l'habitatge de Sant Celoni ha rebut, en el que portem de l’any 2017, un total de deu 
sol·licituds d’ajut, de les que una compleix els requisits, dos han tingut resolució favorable, 
quatre subjectes a revisió de l’òrgan de control, una pendent de notificació de confirmació i dos 
bloquejades. Per tant les necessitats d’ajuts per habitatge son molt poques i se solucionen amb 
ajuts. 

Per les característiques d'emplaçament del municipi, sense accés a la xarxa de ferrocarrils o a 
la xarxa principal de transport públic, les famílies de Vallgorguina han de desplaçar-se en 
vehicle privat per motius de treballs o estudi, el que exigeix disposar d'un o més vehicles per fer 
els desplaçaments, i això comporta tenir un nivell econòmic mitjà - alt, o en cas contrari, fixar la 
seva residència a prop del municipi on cursen els estudis els fills o on hi ha el centre de treball, 
com per exemple Sant Celoni o algun municipi del Maresme. 

Això no obstant, per tal de donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Arc Metropolità, de 13 de desembre de 2019, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Vallgorguina, com a mesura per facilitar l’accés a l’habitatge a 
col·lectius del municipi i de la seva àrea d’influència que es troben en situació de vulnerabilitat, 
en el sentit que caldria garantir una certa reserva d’habitatge protegit, es considera que el millor 
emplaçament per situar aquesta reserva es en el nou sector delimitat com a PAU 14 Canada 
Parc, on la tipologia de l’edificació proposada, de tipus plurifamiliar, s’adequa a les 
característiques de l’habitatge de protecció pública. Aquesta reserva es materialitza en quatre 
habitatges situats en l’edifici plurifamiliar del polígon PAU 14 Canadà Parc, que admet un total 
de dotze habitatges 

 

 



   

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Text refós 

  Memòria social 

 37

7.3. Anàlisi dels equipaments comunitaris 

A la memòria d’informació s’analitza el sistema d’equipaments de Vallgorguina (vegeu apartat 
2.7.2) indicant-se que la majoria d’equipaments es troben al nucli urbà de Vallgorguina, i en les 
urbanitzacions es localitzen alguns locals socials per a la reunió de les associacions de veïns. 
Entre les actuacions previstes per al municipi es troben la construcció d’un local social a la 
urbanització Canadà Park i la reconstrucció de Ca La Lola. 

A la memòria d’ordenació (vegeu subapartat 4.2.1) es proposa les següents actuacions per a 
tal de completar o millorar l’actual dotació: 

Al nucli de Vallgorguina s’estableixen 4 àmbits d’emplaçament principals que es vinculen amb 
els nous sectors de planejament, on s’han d’ubicar els equipaments que cobreixen les 
necessitats principals detectades, i que en relació amb la xarxa viària i el sistema d’espais 
lliures han d’estructurar el municipi.  

- Equipament socio - sanitari d’àmbit municipal en l’àmbit del PAU 6 Centre Cívic.  

- Equipament sanitari - assistencial, cultural i social, administratiu o de serveis en el PAU 
9 Carretera Nova. 

- Equipament esportiu, a emplaçar al Pla del Forn. Aquest és un gran espai diàfan en el 
que s’hi planteja un equipament ampli i modern que englobi les activitats esportives de 
la població. S’hi preveu un camp de futbol amb els vestidors i, en el cas que el municipi 
en algun moment ho necessités la possibilitat, s’hi reserva la superfície suficient per 
d’establir-hi altres instal·lacions esportives descobertes.  

- Equipament esportiu PAV1 a emplaçar al SUD2 La Solana Nova. 

A les urbanitzacions, es proposen els següents emplaçaments i programa d’equipaments: 

- A Canadà Parc, un equipament socio - cultural i esportiu, al PAU 14 Canadà Parc, i 
equipament esportiu al  PAU 15 Canadà Parc 2. 

- A Can Puigdemir, un gran equipament esportiu, amb la piscina i les pistes existents, al 
PAU 10 Can Puigdemir. 

 

7.4.  Afavoriment de la cohesió social i impacte so bre els col·lectius especials 

La proposta d’ordenació del nou POUM, entre els objectius específics (vegeu subapartat 4.1.2 
de la memòria d’ordenació) inclou els següents: 

- Dotar al municipi d’habitatges en les tipologies suficients per a respondre a les 
necessitats de la població.  

- Diversificar l’oferta existent, composta majoritàriament per habitatge unifamiliar per a 
facilitar l’accés a l’habitatge a tots els grups de població. 

- Dotar al municipi d’equipaments i zones verdes en proporció a la població proposada i 
tenint en compte l’estructura d’assentaments urbans repartits en el municipi.  

- Possibilitar la ubicació de peces de sòl susceptibles de contenir activitats o usos de 
caràcter públic o comunitari. 
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- Ubicació i distribució estratègica dels nous equipaments i zones de serveis tècnics 
ambientals a l’entorn dels nuclis urbans existents per a potenciar-ne les seves funcions 
socials i afavorir una mobilitat més sostenible. 

- Ubicació i distribució estratègica de les noves zones verdes i espais lliures (parcs 
urbans) de cara a potenciar-ne la seva funció social i de transició amb l’entorn 
agroforestal al voltant de Vallgorguina i les diverses urbanitzacions.  

- Estructurar la circulació i la xarxa de carrers existents en coherència amb els vells i 
nous sectors de creixement. 

- Establir zones de prioritat per a vianants en el centre històric de Vallgorguina. 

- Preveure zones d’aparcament per evitar l’ocupació de l’espai públic. 

L’ordenació dels futurs sectors a desenvolupar que es proposi haurà de crear espais segurs per 
la mobilitat de les persones així com per la seguretat personal dels col·lectius més vulnerables 
(dones, persones grans i nens). 

Els nous creixements proposats es produiran com una compleció de l’actual estructura urbana. 
Les previsions de les vialitats, equipaments urbans i zones verdes permeten que aquests nous 
creixements no resultin en problemes de mobilitat ni repercuteixin en la capacitat d’absorció 
dels equipaments comunitaris ni redundin negativament en la capacitat de gestió. 

En la redacció del planejament derivat es tindrà especial cura en facilitar l’accessibilitat i 
mobilitat de les persones, fent especial atenció als col·lectius amb majors dificultats (persones 
grans, persones amb mobilitat reduïda, infants, etc.) i en la creació d’espais segurs mitjançant 
la correcta il·luminació i la creació de visuals òptimes, adreçats especialment als col·lectius més 
vulnerables (dones, infants i persones grans).  

En aquest sentit es dona compliment justificat a la coherència de l’ordenació proposada amb 
les necessitats detectades de les dones i els homes i dels altres col·lectius pel que fa en 
especial als paràmetres d’accessibilitat, mobilitat (les mesures es recullen en l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada EAMG), seguretat i ús del teixit urbà, tenint e  compte 
particularment les necessitats de les persones que realitzen tasques de cura i gestió domèstica, 
així com les que reben aquesta atenció.  



 



 
 
 

 

 


		2020-02-12T12:40:26+0100
	NARCISO TUSELL BORRAS / num:7735-6




