
PROJECTE DE TESI: 
VARIACIÓ  DEL  VALOR  DE  L’HABITATGE  A  LES  TERRES  DE 
L’EBRE, TENINT EN COMPTE FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS, 
COMPARAT  AMB  L’ÀREA  METROPOLITANA  DE BARCELONA. 
PERIODE 2001 – 2010.

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA
CPSV - UPC

ALUMNE: DÍDAC GORDILLO BEL

DIRECTORA DE TESI: PILAR GARCIA ALMIRALL 

3 DE MARÇ DE 2011



Introducció:
Les TTEE són un exemple de territori intermedi entre pols d’atracció d’àrees metropolitanes grans o mitjanes,
geogràficament a mig camí entre Barcelona i València, lluny de les seves zones d’influència, així com també lluny
d’altres pols més propers amb menys atracció, com l’àrea de Tarragona-Reus, la de Lleida o la de Castelló de la
Plana, enmig del Corredor del Mediterrani.



El preu de l’habitatge a les Terres de l’Ebre ha tingut una
evolució desigual i sorprenent depenent de la situació dels
habitatges, en ciutats amb un fort creixement demogràfic de
primera residència o en poblacions amb poca demanda, i de
si es trobaven en zona d’influència turística o no, passant en
general de tenir uns preus baixos a tot arreu, similars als
d’habitatges de protecció pública, a pujar a tot arreu, tot i
que de forma desigual, per a baixar en els darrers tres anys
també a tot arreu fins a arribar a valors similars, altre cop,
als de l’habitatge protegit.

Si es té en compte el turisme, fins fa deu anys el majoritari
era l’autòcton en la zona , amb una certa presència
d’estiuejants provinent de la resta de Catalunya i de l’Aragó,
i puntualment europeus. El turisme provinent de l’àrea de
Barcelona normalment es quedava per la costa fins a arribar
al Coll de Balaguer, i des de València s’arribava fins la Serra
d’Irta, havent una suficient i assequible oferta en les àrees
esmentades. També el turisme provinent de l’àrea de
Saragossa quedava per l’àrea de Tarragona, i el del centre
d’Espanya per la de València.



Igualment, tota l’activitat econòmica que es situa per la costa, es concentrava pel nord, des de Barcelona, a
Tarragona i pel sud, des de València, a Castelló, amb només certa rellevància d’ubicació d’activitats en les
poblacions de les TTEE comunicades per ferrocarril i autopista (Amposta i Tortosa), atès que encara ara la N-340
té mancances, com altres vies cap a l’interior en algun punt.

Amb el boom immobiliari, a l’assolir els llocs turístics ben comunicats (Cambrils, Salou, Alcossebre) uns preus
desorbitats, es salten les barreres geogràfiques (Serres d’Irta i de Balaguer) en recerca de sòls más barats. Al
mateix temps, l’activitat econòmica s’incrementa, arriba un fort contingent d’immigració extracomunitària, fet
que fa pujar la demanda i de retruc els preus, i es van millorant les comunicacions.



Amb l’estudi de la variació del valor de l’habitatge des del 2001 al 2010 separadament en diferents zones de les
TTEE es pretèn copsar la incidècia de l’increment de l’activitat econòmica de forma separada per zones, així com
també, respecte la població i la seva distribució en el territori, l’increment de població immigrada i la seva major
o menor concentració en el territori, amb la variació que implica de la seva demanda en el temps, depenent del
creixement de l’activitat econòmica general i la seva posterior aturada, podent-se extrapolar el cas a altres zones
intermèdies entre zones metropolitanes lluny de pols d’atracció estables, afectats per elements distorsionadors
temporals.

Objetius específics:

La variació de preus espectacular haguda en les TTEE s’ha de contrastar amb la d’una zona molt més estable
econòmicament, també amb incidència de la nova immigració, com és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és
pol d’atracció real d’activitats econòmiques, però amb graus d’afectació molt diferents a partir dels mateixos
elements distorsionadors del valor de l’habitatge, precisament per l’alt grau de consolidació econòmica
preexistent.



Però relacionat amb la població dels nuclis habitats, la variació
del valor de l’habitatge té a veure també amb la millora del nivell
de comunicacions i dels eixos viaris o ferroviaris que
estructuren el territori, fet que li confereix una capacitat major o
menor d’estabilitzar l’activitat econòmica i productiva general,
relacionada o no amb el turisme, essent aquest important
bàsicament en la franja costanera. Aquests eixos són
principalment la via paral·lela a l’Ebre i la línia de la costa, tant a
la vora del mar com en una línia interior paral·lela a la costa,
sense deixar de tenir en compte la carretera que duu de Reus a
Alcanyís i Casp passant per Móra d’Ebre i Gandesa o la que
atravessa el Coll de Fatxes entre Móra d’Ebre i l’Hospitalet de
l’Infant i la que va per la Terra Alta fins a Vall-de-roures,
paral·lela a la Via Verda, antiga línia de ferrocarril avui en desús.
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Estat de l’art

Actualment hi ha bibliografia molt escassa sobre el tema objecte de la Tesi. Bàsicament la que hi ha a
Catalunya relacionant variació del valor dels habitatges amb estructura social i productiva o d’activitats està
referenciada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (informes del CPSV emprats per la Direcció General del
Cadastre) no havent estudis específics en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, pel que s’ha d’extrapolar tota
possible informació sorgida de les fonts trobades. Si es pot trobar informes referenciats a tota Catalunya o
també a tota Espanya (els realitzats pel CPSV amb la col·laboració de “CATSA. Col·lectiu d’Arquitectes
Taxadors”) on es tenen en compte diverses variables relacionades amb els immobles, com antiguitats, altures,
tipologies, serveis comunitaris, acabats, qualitats constructives o instal·lacions dels habitatges.

L’estudi més detallat a dia d’avui de les Terres de l’Ebre és el reflectit en la Memòria del Pla Territorial Parcial
de les Terres de l’Ebre, aprovat pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol passat, tot i que no fa referència ni a
valors de l’habitatge ni a tendències de variacions de valors, preveient un creixement important de població
per a les comarques que en formen part.

En l’àmbit de les comarques de l’Ebre hi ha tota la franja costanera amb elevat interès turístic i durant un cert
temps ha gaudit d’una demanda important com a lloc de segona residència, primer per a residents de les
pròpies comarques, però amb el creixement econòmic i el boom immobiliari posterior, amb interès per a
estiuejants de la resta de Catalunya i d’Espanya. I tot, per l’atracció que té la costa en el vessant lúdic, que
com ja comenta Jesús Manuel Fitch Osuna en la seva tesi doctoral “…les costes ofereixen actualment un valor
als béns que entren en el rol de sistema de mercat…Segons el Ministeri de Foment la mitjana dels valors de
mercat dels municipis costaners en les deu comunitats amb costa era de 670,73 €/m2 respecte als 516,16 €/m2
dels de l’interior…”

Aquest fenòmen, que és general, ocorre per descomptat també en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
corroborant-ho el mateix Jesús Manuel Fitch quan observa que “En la costa de la RMB son 27 els municipis 
caracteritzats per tenir la qualitat de ser costaners, la qual internalitza un valor mitjà de 1385 €/m2. En canvi els 
municipis interiors tenen un valor mig de 1100 €/m2, 285 €/m2 inferior a la mitjana dels costaners i 50 €/m2 
respecte a la mitjana de la RMB.”

Però no només ha estat el procés immobiliari generat pel turisme el que ha fet variar el valor dels habitatges. 
En les TTEE han crescut polígons o se n’han fet de nous, i s’ha generat més activitat econòmica que ha fet 
créixer la demanda de treballadors, que juntament amb l’arribada de nova immigració ha generat una demanda 
d’habitatges puntual important, concentrada en poblacions amb nombre important de llocs de treball. El 
mateix Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre proposa la creació i l’ampliació de polígons industrials. 
Aquests estan situats prop de les vies de comunicació existents, que es preveu el millorar-les, en poblacions 
amb previsió de creixement important.



Ha hagut més demanda real d’habitatge en les poblacions amb activitat econòmica com a primera residència, i
prop de la platja com segona, però també s’ha generat una gran oferta de possible segona residència en llocs que
a priori són només mercats de primera residència. Com a poblacions l’interior del Delta de l’Ebre, amb l’esquer de
la platja, que no deixa d’estar a uns vuit quilòmetres, on s’han desenvolupat importants operacions immobiliàries,
o en barris allunyats de la platja de poblacions costaneres, com Sant Carles de la Ràpita. Però també en
poblacions de l’interior de les TTEE, a la Ribera d’Ebre o la Terra Alta s’ha produït el cas de noves construccions
que han augmentat de forma considerable el seu parc immobiliari, no només pel nombre de nous habitatges, sinó
per la proporció d’aquests amb els preexistents, on el possible augment d’activitats econòmiques no justificava la
construcció de noves promocions (bastants dels municipis amb menys de mil habitants).



Actualment es poden trobar en moltes de les poblacions de l’àmbit o bé molts habitatges nous desocupats, o bé
bastants promocions sense acabar de construïr, i inclús solars encara per edificar. Però és que hi ha molts
terrenys classificats com a urbanitzables en que passarà molt temps abans de que ser edificats, sobretot en
zones costaneres, però també en llocs de l’interior, en municipis menors i també en capitals de comarca. Aquest
fet diferencia aquest àmbit respecte d’altres més consolidats econòmicament, com l’àrea de Barcelona.

En l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha produït un augment i posterior disminució del preu dels habitatges,
però el mercat acabarà absorvint els habitatges buits, tant per millora de la capacitat adquisitiva dels possibles
compradors com per la baixa del preu dels habitatges, perquè hi ha una demanda a mig termini important,
aturada només temporalment. Aquest mateix fet ocorre en poques poblacions consolidades de les Terres de
l’Ebre ( bàsicament Amposta i Tortosa). Però en altres zones amb un cert nivell d’activitat econòmica es produeix
l’excés de contrucció, per la poca població existent o per la poca capacitat de creixement en nombre absolut.

Aquest procés influeix en el valor del moment dels immobles, tal com està indicat en la tesi doctoral d’en Jesús
Manuel Fitch Osuna quan diu:
“Alguns béns com és el cas de l’habitatge compleixen al moment de posseïr-los una sèrie d’utilitats socials,
econòmiques i ambientals; a partir dels quals se pot realitzar parcialment una lectura del territori mitjançant la
disposició a pagar pel bé, contemplant una sèrie de limitants que es presenten en qualsevol adquisició de
béns…en això és importants assenyalar com la demanda es modifica amb el temps, per certs escenaris socials,
econòmics i polítics.”

I és que les TTEE són un territori que no només és singular respecte de zones més centrals pel fet de ser-ne
lluny; també té una dinàmica pròpia de variació del valor de l’habitatge degut a la densitat molt baixa en alguns
dels seus municipis, el que provoca, sobretot en llocs amb poca activitat econòmica diferent de l’agricultura, un
procés de conservació de valors. Van ser els llocs on menys va pujar el preu de l’habitatge, i són els llocs on
baixa menys també, tot i tenir una oferta excessiva en alguns casos, però que no afecta a la poca demanda
existent, donat que sobretot l’oferta és d’habitatges en edificis plurifamiliars, i la demanda més habitual és
d’habitatges de tamany mitjà o gran preferentment unifamiliars.

Als nuclis d’Amposta i Tortosa, i en algun lloc més amb certa activitat econòmica, la demanda es dirigeix tant a
habitatges unifamiliars com plurifamiliars, però degut a que són submercats dins de les TTEE més consolidats i
més ben comunicats, participen de la dinàmica que es produeix en llocs consolidats com l’àrea de Barcelona o la
propera a Tarragona, però amb valors més baixos, semblants als haguts uns cinc anys abans anys. En aquest
punt hem de rellegir a Antonio Vázquez Baquero quan diu que “…el desenvolupament de les ciutats i regions
perifèriques depèn de la disponibilitat de recursos humans, naturals i econòmics però, sobretot, dels efectes de
la interacció entre les forces i mecanismos del desenvolupament endògen i, en particular, entre els efectes
econòmics que produeixen l’organizació flexible de la producció, la difussió de les innovacions, el
desenvolupament urbà del territori, i la dinàmica institucional…”



Les TTEE poden ser capaces de ser estables
econòmicament, tenint un pol dual (Amposta-
Tortosa) que ha de poder fer pivotar al seu voltant
tot el territori, com a ciutat intermitja, fent una
funció que ja expliquen Carme Bellet Sanfeliu i
Josep Maria Llop Torné quan escriuen: “…molt
sovint les ciutats intermitges concentren
determinats nivells de govern i administració que
acostumen a tenir, al menys, un perfil local-
territorial. Són escales de govern més pròximes
als ciutadans…acostumen a oferir serveis
(personals i per a les empreses), més o menys
especialitzats, per als habitants d’un territori més
o menys ampli…les activitats econòmiques
vinculades a la funció d’intermediació són les més
característiques d’aquests centres: les activitats
de distribució i intercanvi. La ciutat intermèdia,
sobretot, és i ha estat històricament la ciutat-
mercat…per al desenvolupament d’aquestes
funcions de distribució i intermediació, resulta
necessària tota una sèrie d’infraestructures
col·lectives, entre les que destaquen les
relacionades amb la comunicació i el transport…”

El model d’Amposta-Tortosa i el de la resta de les
TTEE és extrapolable a altres zones intermèdies
entre àrees metropolitanes mitjanes o grans, on hi
ha uns centres amb una relativa potència i una
zona d’influència al voltant molt àmplia i poc
poblada, sent un conjunt amb cap pes més enllà
dels límits del seu àmbit. És el que es podria dir
model dels espais buits entre grans àrees
metropolitanes. Espanya, de fet, té una estructura
de zones metropolitanes grans (com Barcelona)
situades aïlladament, on prop hi ha zones
metropolitanes mitjanes (com Lleida o Tarragona),
també aïllades, i molts espais intermedis amb
poca població i algun nucli que els aglutina (com
les TTEE o l’àrea d’Alcanyís).



Metodología:

Es pretèn fer la tesi emprant mètodes quantitatius, a partir de dades de preus unitaris de l’habitatge,
per tipologies, per nombre de mostres que es poden trobar i per anys, i fer un supòsit de cap a on
evoluciona tant la variació de preus de l’habitatge com la de l’activitat econòmica. Les dades base per
a la realització de l’estudi seran per una banda material facilitat per l’empresa “CATSA, Col·lectiu
d’Arquitectes Taxadors, S.A.”, i per altra banda dades que s’extrauran d’IDESCAT, de l’INE i d’altres
fonts que es considerin oportunes.

Se dividirà l’àrea objecte d’estudi en zones homogènies segons criteris de variació de població i de
tipus de població, nivell i tipus de comunicacions i la seva relació amb les activitats econòmiques i
productives, i es veurà com s’ha produït la variació del tipus i del preu de l’habitatge ofertat i la seva
relació, comparant-se amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per a la part del treball pràctic es faran servir Fulls de Càlcul i es mapificaran resultats amb Mapinfo i
SPSS, tenint en compte variables explicatives del procés de variació del valor de l’habitatge.



Calendari:

Març:

Revisar i seleccionar la bibliografia i documentació per a elaborar la Tesi.
Obtenció de dades necessàries.

Abril:

Analitzar les dades obtingudes.
Elaboració eines metodològiques.
Mapificació de resultats i obtenció de les primeres conclusions.

Maig:

Redacció prèvia del treball.
Redacció de les conclusions.

Juny:

Elaboració i presentació de Tesi davant de Tribunal.



Bibliografia:

Publicacions:
- FITCH OSUNA, Jesús Manuel, Tesis Doctoral “La incidencia de externalidades ambientales en la formación

espacial del valor urbano: el caso de la Región Metropolitana de Barcelona” dirigida per Garcia-Almirall,
Pilar, CPSV, Barcelona, 2005.

- MARMOLEJO DUARTE, Carlos; ROCA CLADERA, Josep “Prospectives de demanda d’habitatge principal a
Catalunya 2001-2011” Working Papers.16. Barcelona, abril de 2004. Ed. CPSV.

- MOIX BERGADÀ, Montse; ROCA CLADERA, Josep “Cap a una nova organització territorial de Catalunya”
Research Papers.5. Barcelona, maig de 2004. Ed. CPSV.

- DD.AA. “Atles comarcal i municipal de Catalunya” volums núm. 23 i 24. Barcelona, 2006. Ed. Enciclopèdia
Catalana.

- DD.AA. “Informe del Estudio de referencia del mercado del área metropolitana de Barcelona. Modelo de
valores de vivienda plurifamiliar. Jerarquía de valores de vivienda unifamiliar” Barcelona, maig de 2005,
UPC-CPSV

- DD.AA. “Estudio de referencia del mercado del área metropolitana de Barcelona. Jerarquía de valores de
vivienda unifamiliar” Barcelona, juny de 2005, UPC-CPSV

- DD.AA. “Estudio de referencia del mercado del área metropolitana de Barcelona. Modelo de valores de
vivienda plurifamiliar” Barcelona, juny de 2005, UPC-CPSV

- DD.AA. “Un modelo de simulación del valor de mercado de viviendas en Cataluña” Barcelona, novembre de
2004, CATSA-CPSV

- DD.AA. “Propuesta metodológica para la elaboración de un modelo de valoración de viviendas en el ámbito
de España” Barcelona, octubre de 2003, UPC-CPSV-CATSA

- D.O.G.C. núm. 5696. 19 d’agost de 2010, GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla
territorial parcial de les Terres de l’Ebre.

Articles:
- BELLET SANFELIU, Carmen “Ciudades intermedias: entre territorios concretos y ciudades y espacios

globales”. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales XXXVII. Pág.569-582, Madrid 2004.
- VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio “El desarrollo urbano de las regions periféricas de la nueva Europa. El caso

de la ciudad de Vigo en Galicia”. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales XXXVI. Pág.43-60, Madrid 2005.

Pàgines web:
- http://www.idescat.cat/
- http://www.ine.es/
- http://www.mviv.es/

http://www.idescat.cat/�
http://www.ine.es/�
http://www.mviv.es/�

	PROJECTE DE TESI: �VARIACIÓ  DEL  VALOR  DE  L’HABITATGE  A  LES  TERRES  DE L’EBRE, TENINT EN COMPTE FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS, COMPARAT  AMB  L’ÀREA  METROPOLITANA  DE BARCELONA. PERIODE 2001 – 2010.
	Introducció:
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Índex del treball
	Estat de l’art
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Metodología:
	Calendari:
	Bibliografia:�

