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Les Terres de l’Ebre, són una zona geogràfica perifèrica respecte de les grans àrees 
metropolitanes properes situades sobre el Corredor del Mediterrani, l’eix Barcelona-València, que 
estructuren una zona prou important de territori cadascuna.  A mig camí entre les Terres de l’Ebre i 
les àrees de Barcelona i València es troben els pols d’atracció menor, però també importants, de 
Castelló de la Plana, relacionat directament amb València, i Tarragona-Reus, amb relació amb 
Barcelona, però amb una dinàmica autònoma.  
 
Es pot dir que les Terres de l’Ebre són un exemple de zones intermèdies entre pols d’atracció, amb 
característiques pròpies i autònomes respecte del que ocorre en les grans zones metropolitanes o 
en els pols de tamany mitjà, en quant a població, superfície o activitats econòmiques. Cap dels 
pols menors del Territori tampoc no abasten la totalitat del conjunt, estant realment separat en dos 
zones ben definides geogràficament, una que funciona de forma autònoma, la formada per les 
comarques del Baix Ebre i del Montsià, amb més potencial demogràfic i d’activitat, lligada al pol 
menor Amposta-Tortosa i una altra, la formada per les comarques de la Ribera d’Ebre i de la Terra 
Alta, amb menys pes demogràfic i econòmic, lligada parcialment al pol Tarragona-Reus a més del 
menor d’Amposta-Tortosa.  
 
El que es pretèn és veure com afecten diversos factors econòmics i socials en la variació del preu 
de l’habitatge, de manera que en zones consolidades econòmicament els canvis no semblen tan 
marcats ni tan concentrats en el temps i en canvi, en zones amb poques condicions de 
desenvolupament, sense pols d’atracció importants, aquestes variacions semblen més acusades i 
més concentrades en el temps. Un exemple clar el tenim en el periode concret de 2000-2012 en 
l’espai definit per l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i la Regió 
Metropolitana de Barcelona, en que es pretèn veure com la variació del valor de l’habitatge és 
coïncident amb la incidència que ha tingut la variació de l’activitat econòmica, segons cada zona, 
relacionat amb la variació de la població aturada, de la població immigrant, i la distribució d’aquests 
factors en el territori, a més de la pròpia diversitat econòmica de cada àmbit territorial. 
 
Per un costat hi ha els municipis de costa, que són de fa ja temps centres d’atracció d’activitats, no 
només turístiques, sinó econòmiques en general, a l’estar també sobre l’eix de comunicacions 
principal del Territori, que han tingut en el periode 2000-12 una demanda en habitatges de segona 
residència per part d’un mercat que fins llavors no comptava, que era per part d’un nombre 
important de residents provinents de la Regió Metropolitana. Però per altra banda, també és 
important veure la comparació del valor de mercat dels habitatges lliures respecte dels de 
protecció pública, que de tenir uns valor similars al començament del periode estudiat, van enfilar-
se mentre hi havia bonança econòmica, per davallar per sota d’aquest valor amb l’arribada de la 
crisi econòmica. S’ha de destacar la falta de dades en municipis petits, allunyats dels eixos de 
comunicació principal, que s’han vist poc afectats en aquesta dinàmica, al no haver-los canviat en 
essència alguns d’aquests factors econòmics. 
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