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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 
La present memòria social es redacta amb motiu de la modificació puntual de la fitxa del SUD 5 de l’article 221 
de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cunit.  
La modificació puntual té dos objectius fonamentals: 

- Substituir determinades tipologies plurifamiliars previstes en la ordenació vigent, per altres de més baixa 
densitat i menor alçada.  

- Incrementar el nombre d’habitatges protegits del sector. 
Les noves condicions urbanístiques, que ajusten l’ordenació i determinats aspectes normatius vigents, han de 
permetre el desenvolupament de l’àmbit, afavorir l’execució de l’actuació, fins ara aturada i facilitar l’entrada dels 
agents promotors interessats en el seu desenvolupament, segons les noves determinacions proposades en la 
Modificació. 
Tot i que els objectius de la modificació reforcen les polítiques socials a que es deu l’urbanisme i tot i que no és 
objectiu d’aquesta memòria la d’alterar les previsions del POUM pel que fa a l’habitatge de protecció (HPO), que 
ja van ser valorades i justificades en la memòria social que l’acompanyava, si és cert que, tant pel temps 
transcorregut des de l’aprovació del POUM (2006) com pel context socioeconòmic actual, es fa necessari un estudi 
actualitzat de les dades demogràfiques i econòmiques del municipi (població i estructura, nacionalitat, mercat de 
treball, atur, sectors d’activitat) així com del parc d’habitatge (llars, tipologia, tinença, etc) i sobre tot, es fa 
especialment necessari situar la proposta en el context socioeconòmic sobrevingut amb la crisi sanitària i 
econòmica iniciada en el 1er trimestre de 2020 i arrel de la qual, poden variar de manera substancial els indicadors 
referents a economia de les llars, a índex d’atur i a demanda d’HPO. 
La present memòria social, s’ha elaborat essencialment, a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) i d’altres recopilades de fonts especialitzades i constitueix una aproximació a la realitat 
social i econòmica del municipi de Cunit insistint en què, atesa la circumstancia excepcional del conjunt de la 
societat dins el context extraordinari de crisi de gran abast, es poden produir alteracions considerables dels 
indicadors i en qualsevol cas, sempre en la direcció d’una major demanda d’habitatge protegit. 
 
1.2. Marc legal 
El marc legal urbanístic de la memòria social, es sintetitza en el següent cos legal: 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i Llei 

3/2012, de 22 de febrer, per la qual es modifica aquest Text Refós. 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara 

endavant RLU). 
Igualment, el marc legal principal en matèria d’habitatge, és: 
 Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, 

de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 
 Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 
 Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels 

laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. 
 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en 

risc d'exclusió residencial. 
 Decret 75/2014, de 27 de maig. del Pla per al dret a l'habitatge. 
 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.  
 

 

 

 

 

1.3. Dades Bàsiques del municipi 
Població (any 2019)  12.952 

Superfície  9,74Km² 

Altitud   10m  

Densitat de població 1.329,8 (hab./km²)  

Capital comarca:  El Vendrell 

Comarca:   Baix Penedès 

Àmbit territorial:  Penedès  

Partit judicial:   El Vendrell 

Demarcació electoral: El Vendrell  

Província:   Tarragona 

Cunit és un municipi de la comarca del Baix Penedès, de la qual també formen part els municipis d’Albinyana, 
l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Llorenç del Penedès, Masllorenç, 
el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i El Vendrell essent, aquest últim, el municipi capital de la 
comarca, que depèn administrativament de la província de Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comarca del Baix Penedès. Font: Servei Educatiu del Baix Penedès 

 

El municipi abasta una superfície de 9,74 km², amb una població total de 12.952 habitants l’any 2019, comptant 
doncs amb una densitat de població de 1.329,8 hab/km². 
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Geogràficament, Cunit forma part de la tercera corona de la regió urbana de Barcelona i es troba en una situació 
estratègica que l'acosta tant a Barcelona com a Tarragona. 

Ortofotoplànol. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Cunit culmina, pel nord, els 126 Km de longitud de la Costa Daurada, que s’estén des de l’Hospitalet de l’Infant 
(Baix Camp), fins a Cunit (Baix Penedès). 

Es tracta d’un municipi costaner, amb un front marítim de 2,5 km de platja de sorra fina, presidida per 7 dics 
exempts, construïts entre els anys 1977 i 1982 per fixar la línia de platja davant l’erosió i els quals li confereixen 
una particular fisonomia. 

El municipi es travessat per la carretera C-31 o Eix Costaner de El Vendrell a Figueres i, per tant, gaudeix d’una 
molt bona connectivitat amb la xarxa catalana de carreteres. 

El municipi es situa a 17Km de la capital de la comarca, a 45Km de Tarragona i a 60Km de Barcelona. 
 
A continuació es sintetitzen les darreres dades principals referents al municipi de Cunit, segons publica el 
Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (Mercuri). 
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2. ANÀLISI 
 
2.1. Anàlisi de la població 
 
2.1.1. Poblament 
Es coneixen pocs detalls de l'època prehistòrica a Cunit si bé, l’any 2015, es van realitzar unes excavacions 
arqueològiques a les coves de Sant Antoni, en les quals es van trobar restes de les civilitzacions que van poblar 
el lloc cap a l’any 3.700 a.C. 

Els primers pobladors de Cunit van ser els cossetans, un poble iber nòmada amb diversos assentaments en un 
radi d’entre 30 i 40 km. Tot i això, no és fins l'any 991 que es troba cap referència escrita de Cunit, a on, en un 
document, s'informava que Cunit estava sota la jurisdicció del castell de Cubelles. Posteriorment, l’any 1274, la 
carta de població que atorgà el rei Jaume I al castell, al poble de Cubelles i a la població de Vilanova de Cubelles, 
constituirà el document més destacable amb referència a Cunit. 

Al segle XV, l’epidèmia de la pesta va arrasar gairebé tota la població i, juntament amb les incursions dels pirates 
a finals del segle, el municipi va quedar pràcticament despoblat. Aquest despoblament, no va ser refet fins al 
voltant de l'any 1762 amb l’arribada de famílies de pescadors procedents de les Illes Balears. 

L'any 1805 Cunit es va separar administrativament de Cubelles esdevenint un municipi independent. 

En els anys 60 del segle XX, es va iniciar el boom immobiliari de les segones residències a Cunit, convertint-lo en 
un lloc d'estiueig i turisme, que es va perllongar durant els anys 80 provocant un fort augment de la població i 
fins als seus màxims, en la dècada dels 90 i principis del segle XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortofotoplànol Cunit 1946. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
2.1.2. Evolució de la població 
Les condicions socials més destacables de la població del municipi a data actual i en relació a moments anteriors, 
permet conèixer la seva dinàmica i evolució, així com les possibles condicions futures segons les projeccions de 

població estimades. 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, la població de Cunit va anar creixent de forma constant al llarg del S.XX, però 
és sobretot al voltant de l'any 1960, quan el poblament creix de manera exponencial arrel del caràcter d’indret 
de vacances i d’estiueig que pren el municipi amb l’arribada d’habitants provinents, principalment, de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, molts dels quals van establir llur segona residència en aquesta àrea de la Costa de 
Tarragona. El creixement va arribar al seu màxim l’any 2012, amb 12.626 habitants, moment a partir del qual, la 
població descendeix lleugerament fins l’any 2016 (11.808 habitants), per tornar a remuntar any rere any, fins 
l’any 2019 en que es computen un total de 12.952 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pes demogràfic del municipi de Cunit dins la comarca del Baix Penedès representa, aproximadament, un 12,3 
% del total d’habitants de la comarca. 
 
Des de l’any 2006, any d’aprovació del POUM, la població ha passat de 10.033 habitants, als 12.952 actuals, 
suposant un increment del 29,09% (2.918,59 habitants). 
 
Naixements / defuncions 
 
De les dades sobre naixements i defuncions de la població del municipi, particularment centrades entre els anys 
2006 i 2019, s’observa que mentre que a l’any 2006, el nombre de defuncions va ser inferior al de naixements 
(la població augmenta), en l’any 2018, les defuncions són superiors als naixements, reflectint-se una dinàmica de 
creixement vegetatiu negatiu i un envelliment de la població. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migracions 
 
En el mateix període de temps (2006-2018), pel que fa a les migracions, les dades indiquen, en tots els trams 
anuals, un saldo migratori positiu en relació amb la resta de Catalunya, mentre que en relació amb la resta 
d’Espanya, la tendència del saldo migratori, és negativa. 
 
Prenen especial rellevància les dades referents a les migracions externes d’immigracions, a on el saldo creix de 
manera considerable des de l’any 2013 i el qual provoca un saldo migratori de migracions externes també 
creixent. 
 

Naixements‐Defuncions. 2006‐2018
Any Naixements Defuncions
2018 89 127
2006 126 100

Font. Idescat
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2.1.3. Naturalesa de la població 
 
Nacionalitat 
 
Quant a les dades de població per nacionalitat, s’observa un increment suau de la població estrangera (14,86% 
de l’any 2019 respecte el 14,09% de l’any 2006), si bé és important destacar que és el percentatge de població 
procedent de la resta de la Unió Europea, seguida de la d’Amèrica del Nord i Central, el que s’ha incrementat en 
major mesura i en canvi, la població estrangera provinent del continent africà i d’Amèrica del Sud, juntament amb 
la espanyola, han decrescut en aquest mateix període de temps. 
 
Del quadre anterior es pot deduir que, en percentatge, durant aquest anys, és la població estrangera la que 
augmenta mentre que la autòctona, retrocedeix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Val a dir que la població estrangera empadronada al Baix Penedès l’any 2019, és de 104.991 persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Distribució de la població 
 
Distribució per grups d’edat 
 
La distribució de la població per grups d’edat, ve definida pels percentatges de població d’entre 0 i 15 anys, 
d’entre els 16 i 64 anys i els més grans de 65 anys, respecte el total de la població del municipi. En el cas de 
Cunit, i en comparació tant amb la comarca com amb el conjunt de Catalunya, s’observa que el grup de 0 a 15 
anys i el de 16 a 64 anys, són lleugerament inferiors al del Baix Penedès i al de Catalunya, mentre que el 
percentatge de població amb més de 65 anys, es situa per sobre de la població comarcal i de la total catalana, 
posant-se de manifestant un envelliment superior a la mitjana a nivell municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grups d’edat específics en relació a les necessitats d’habitatge 
 
Les edats considerades específiques en relació a les necessitats d’habitatge, venen agrupades en les següents 
franges d’edat: 
 

- Percentatge de població de 15 a 34 anys, susceptible d’emancipar-se. 
- Percentatge de la població menor de 15 anys (índex de dependència juvenil). 
- Percentatge de població a partir de 65 anys (índex d’envelliment i de sobreenvelliment). 

 
La comparativa de dades cercades a l’Idescat, entre els anys 2006 i 2019, indica un substancial increment de la 
gent gran (entre 65 i 100 anys o més) i un descens igualment acusat de la població jove, d’edats compreses entre 
els 15 i els 34 anys, mentre que els infants mantenen un percentatge poc significatiu i l’edat laboral repunta 
lleugerament. En aquest sentit, és posa de manifest un considerable envelliment de la població en aquest període 
de temps, tal com succeeix en l’evolució general de les societats occidentals. 
 
A nivell gràfic, la piràmide d’edats, dibuixa un gran gruix de població entre els 40 i els 54 anys i un no menys 
important gruix d’edats entre els 60 i els 74 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Migracions internes
 amb la resta de Catalunya

 immigracions 1.273 1.031 907 876 751 746 846 1.003 1.016 1.157 1.224 1.368 1.634
 emigracions 819 766 729 801 736 808 995 932 877 932 869 862 836

 saldo migratori 454 265 178 75 15 ‐62 ‐149 71 139 225 355 506 798
 amb la resta d'Espanya

 immigracions 105 128 114 115 95 64 90 109 97 150 128 87 126
 emigracions 113 76 84 109 131 146 144 136 105 135 177 135 114

 saldo migratori ‐8 52 30 6 ‐36 ‐82 ‐54 ‐27 ‐8 15 ‐49 ‐48 12
Migracions externes

 immigracions 353 199 187 123 107 75 101 147 148 182 313 305 323
 emigracions 94 98 64 188 114 220 160 96 149 176 122 140 38

 saldo migratori 259 101 123 ‐65 ‐7 ‐145 ‐59 51 ‐1 6 191 165 285
Saldo migratori total 705 418 331 16 ‐28 ‐289 ‐262 95 130 246 497 623 1.095

Migracions. Cunit

Font: Idescat

Edat
De 0 a 15 anys 1.892 14,61% 16.757 15,96% 1.172.116 15,27%
De 16 a 64 anys 8.116 62,66% 67.990 64,76% 5.060.347 65,93%
> 65 anys 2.944 22,73% 20.244 19,28% 1.442.754 18,80%

12.952 100,00% 104.991 100,00% 7.675.217 100,00%

Grups d'edat. 2019

Font. Idescat

Cunit Baix Penedès Catalunya
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Piràmide d’edats Cunit. Font: Idescat 
 
Tots els índex d’envelliment i dependència, entre els anys 2006 i el 2019, augmenten i ho fa de manera 
particularment destacable, el referit a l’índex d’envelliment. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 Índex d’envelliment: quocient entre la població major de 64 anys i la població de 0 a 14 anys 
2 Índex de sobreenvelliment: quocient entre la població de 85 i més anys i la població de més de 65 anys 
3 Índex de dependència juvenil: quocient entre la població menor de 15 anys i la població entre 15 i 64 anys 
4 Índex de dependència senil: quocient entre la població major de 64 anys i la població entre 15 i 64 anys 
5 Índex de dependència global: quocient entre la població menor de 15 anys i major de 64 anys respecte la població entre 15 
i 64 anys 
 
Col·lectius amb risc d’exclusió 
 
Els col·lectius amb risc d’exclusió, que són motiu de les actuacions públiques d’habitatges quan a satisfer les 
seves necessitats en matèria d’habitatge, són constituïts per els menors de 35 anys, d’una banda i els majors de 
65, de l’altre. Així i tot, a mes a més d’aquests segments, cal incorporar d’altres com ara les famílies 
monoprarentals, les persones adultes amb mobilitat reduïda, les dones víctima de la violència de gènere, les 
famílies amb rendes baixes, etc. 
 
En conseqüència, malgrat no s’han pogut cercar dades percentuals de la representativitat d’aquests col·lectius, 
cal tenir present el seu gruix pel que fa a les dificultats d’accés a l’habitatge i, és en aquest 
sentit, que cal preveure una major demanda i un valor afegit per aquelles propostes que reforcen els percentatges 
d’habitatge de protecció. 
 
Projeccions demogràfiques  
 
Les dades d’Idescat referents a la projecció demogràfica, valoren el creixement de població dels municipis de més 
de 5.000 habitants, que al Baix Penedès són quatre. Dos d’ells, Cunit i Calafell, es troben entre els únics quatre 
de Catalunya que creixeran per sobre del 20%, concretament en el segon i el quart lloc. Després de Salou 
(+27%), Cunit serà el municipi que més creixerà en termes percentuals, amb un 22,6%, que suposaria 
tenir 2.792 ciutadans més el 2033. Calafell és el quart, amb un creixement del 20% i 5.091 nous habitants, que 
dispararien el padró calafellenc fins als 30.549 ciutadans. Per aquestes dades sobre projecció demogràfica, és 
important ressaltar la situació confrontant que té Calafell amb Cunit, fet que, atesa la solidaritat intraterritorial, 
pot suposar un increment de les necessitats socials de reequilibri intermunicipal i una repercussió del municipi veí 
en relació a l’increment de la demanda en matèria d’habitatge. 
 
Les dades poden orientar sobre la determinació del número d’habitatges nous que serien necessaris al municipi 
per absorbir aquests creixements: tenint en compte uns 2.792 ciutadans més a l’any 2033, i un mitjana de 2,5 
persones per habitatge, implica una previsió d’uns 1.116 habitatges nous. 
 
Segons l’anàlisi que fa l’Idescat de les dades projectades, el principal argument que explicaria l’augment de 
població seria la migració, bàsicament induïda per l’arribada d’estrangers, però també pels desplaçaments interns 
al país. 
 
Al Penedès, aquest factor serà el que provocarà el creixement de població a la comarca, ja que els darrers anys 
el saldo de creixement natural (que es calcula fent la mitjana entre els naixements i les defuncions) ha estat 
negatiu, i no es preveu que la tendència canviï. Les dades auguren que el 2030 les defuncions superaran en 122 
els naixements. 
 
El territori també se situarà entre els més envellits de Catalunya, una condició que ja fa anys que ocupa i que no 
té previsions de revetir-se. En aquest sentit, l’estudi determina que mentre que l’esperança de vida anirà en 
augment al conjunt del país (el 2030 serà de 88 anys per a les dones i de 83,2 per als homes), disminuirà la 
població en edat de cursar educació primària un 17,8%. També baixarà la d’educació infantil un 5,5%. Així, en 
un horitzó encara més llunyà, es calcula que el 2060 gairebé el 30% dels catalans tindrà més de 65 anys. 
 
 

2006 93,38% 7,91% 22,75% 21,24% 43,99%
2019 145,89% 11,99% 25,26% 36,85% 62,10%

Font Mercuri. Sistema d'Informació socioeconòmica local

Indicadors demogràfics d'envelliment i dependència. Comparatiu 2019‐2006

Any
índex de 

dependència 
juvenil3

índex de 
dependència 

senil4

índex de 
dependència 

global5

índex 
envelliment1

índex 
sobreenvelli

ment2
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Recull de premsa 
 
Per als objectius d’aquesta memòria, s’ha estimat oportú incorporar articles recents de premsa local com a 
indicador útil de la situació demogràfica prevista per la comarca i/o el municipi de Cunit. Totes elles s’adrecen als 
pronòstics que situen aquesta comarca com una de les meves afectades pel creixement demogràfic en els propers 
anys. 
El 3 de vuit. Diari digital del Penedès (24/02/2020). 
 

 
L’Idescat pronostica que la vegueria Penedès serà el territori amb un major increment demogràfic relatiu de tot 
Catalunya. 
Catalunya augmentarà la seva població els pròxims deu anys en més de mig milió de persones. Segons una 
projecció feta per l’Institut Català d’Estadística (Idescat), el país passarà en una dècada de 7,5 milions d’habitants 
a 8 milions, una dada gens despreciable, però molt lluny dels 1,3 milions de nouvinguts que es van registrar entre 
el 2000 i el 2018. 
Bona part dels nous residents del territori català apostaran per instal·lar-se a la vegueria Penedès, que en termes 
relatius serà l’àmbit català que més creixerà durant aquest període. 
L’increment de població es donarà per igual a la majoria de comarques. Segons l’estudi, tres de cada quatre 
registraran un augment. Les situades al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona seran les que més creixeran, 
amb un pes important del Baix Penedès, que augmentarà la seva població un 11,5% d’aquí al 2030. Juntament 
amb el Gironès, la comarca costanera lidera el rànquing de creixement de població. Pel que fa a la resta de 
comarques de la Vegueria, l’Alt Penedès pujarà el 9,1%, el Garraf el 7% i l’Anoia el 5,4%. 
Tot i que l’informe no analitza el creixement per municipis, sí que fa una especial menció a la població de 
Cunit, que en només deu any incrementarà el nombre de veïns un 22,5%. Actualment té uns 12.400 
habitants. 
 
Tarragona digital. Noticies de Tarragona (28/02/2020). 
 
 

 
 
 
El creixement de població al Baix Penedès no té visos de frenar-se, i la comarca serà una de les que més 
augmentarà demogràficament durant la pròxima dècada. Així s’exposa a la projecció feta per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat) de cara al període 2018-2033. L’estudi revela que el Penedès serà l’àmbit territorial que 
més creixerà en habitants darrere l’àrea metropolitana de Barcelona. Un 86% dels seus municipis guanyaran 
habitants. 
 
Dins d’aquest àmbit, el Baix Penedès serà la comarca que més creixerà en població, amb prop de 14.000 habitants 
nous, pel davant dels 12.000 que es preveuen a l’Alt Penedès i el Garraf, i els 8.000 de l’Anoia. Això suposaria 
que la comarca arribes als 117.000 habitants. Aquestes xifres indiquen que la tendència a l’alça que ja es va 
experimentar durant la primera dècada del segle XXI —i que es va frenar entre els  
anys 2012 i 2016 per la crisi— ha tornat amb força, com ja s’ha pogut comprovar els últims anys, i es mantindrà 
durant la pròxima dècada. 
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Cunit i Calafell, al capdavant 
La projecció de l’Idescat també detalla el creixement de població dels municipis de més de 5.000 habitants, que 
al Baix Penedès són quatre. Dos d’ells, Cunit i Calafell, es troben entre els únics quatre de Catalunya que creixeran 
per sobre del 20%, concretament en el segon i el quart lloc. Després de Salou (+27%), Cunit serà el municipi 
que més creixerà en termes percentuals, amb un 22,6% que suposaria tenir 2.792 ciutadans més el 
2033. Vic es troba en tercer lloc (+21%) i Calafell és el quart, amb un creixement del 20% i 5.091 nous habitants, 
que dispararien el padró calafellenc fins als 30.549 ciutadans. 
 
El Vendrell, per la seva banda, mantindrà la tendència a l’alça, però d’una forma més moderada. L’estudi preveu 
un creixement d’un 11%, amb 4.084 nous empadronats que situarien la població de la capital del Baix Penedès 
en 41.239 habitants. Per últim, l’Arboç creixeria en 489 habitants, un 9%. L’Idescat ha agafat com a base per a 
les seves projeccions els resultats comarcals ja publicats per al període 2018-2033, i l’evolució demogràfica dels 
municipis durant el període 2013-2018. 
 
Un repte per a la comarca 
Aquesta prospecció implica que la majoria de municipis del Baix Penedès, especialment els que es troben a la 
costa, mantindrien el repte de tenir uns serveis a l’alçada d’aquest creixement, sense oblidar el fort increment 
estacional que hi ha durant l’estiu. En aquest sentit, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va fer un toc d’alerta 
fa uns dies durant la roda de premsa de valoració dels pressupostos de la Generalitat pel 2020, els quals tornen 
a ignorar la comarca. 
 
Martínez va avisar al Govern que no deixi de banda «la Catalunya que s’omple, ja que també és una problemàtica 
pel país, i fins ara sembla que això no s’ha contemplat». Aquest fort creixement de població comporta situacions 
com la saturació dels centres escolars, per l’augment de la matrícula viva, la necessitat d’ampliar els serveis a 
l’Hospital del Vendrell i els diferents centres de salut, o la manca d’habitatge social per atendre les 
demandes creixents de la població. Tot, sense oblidar la necessitat de promoure l’ocupació a la comarca amb 
més atur de Catalunya. Aspectes que seran claus en un territori que, un cop més, serà l’epicentre del 
creixement demogràfic català els pròxims anys. 
 
RtvelVendrell. Portal de radio i televisió El Vendrell (10/01/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’augment demogràfic al Baix Penedès és el més elevat de Catalunya per tercer any consecutiu. El 
creixement natural i la migració interna són els principals factors que col·loquen com una de les capdavanteres 
de Catalunya. En un any la població ha augmentat al Baix Penedès en 2 punts i mig, mentre que de mitjana a 
Catalunya el creixement demogràfic ha estat d’un punt. Tots els municipis de la comarca han crescut en 
percentatge d’habitants, els que més: El Montmell, Cunit i Calafell. Pel que fa al Vendrell al desembre del 2019 
tenia, segons dades de l’Oficina d’Empadronament, 39.061 h 

habitants, 1.073 més que l’any anterior. Això representa un increment del 2,8%. 
 
2.2. Anàlisi de les dades socioeconòmiques 
 
Ocupació per sectors d’activitat 
 
L’anàlisi de l’activitat econòmica de Cunit, per al 1T de 2020 i comparada amb el mateix període de l’any 2006, 
desprèn de manera contundent la inversió en els percentatges d’assalariats entre els subsectors de la construcció 
i el de els serveis. La davallada de la construcció, arrel de la crisi econòmica dels anys 2007-2014, es tradueix en 
un percentatge en negatiu del 17,15% en els darrers 14 anys, mentre que es produeix un augment impactant 
del 18,69% en el sector dels serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així, el sector serveis no només es el que ocupa a major nombre de població sinó que també és el que mostra 
una major evolució al llarg del període analitzat. Els sectors de la indústria i l’agricultura, retrocedeixen en ambdós 
casos. 
 
Atur 
 
L’atur cronològic registrat en aquest període, entre els anys 2006 i 2019, reforça la situació viscuda els anys de 
la crisi, amb una progressiva, tot i que lleu remuntada de l’ocupació, a partir de l’any 2014.  
 
Referent a l’atur, val a dir que, la crisi sanitària iniciada en el primer trimestre de l’any 2020 i encara ara de 
pronòstic incert, augura conseqüències greus en l’economia i conseqüentment, en les dades a curt i mitjà termini 
respecte l’atur registrat i amb resultats fins i tot més greus que els assolits en l’anterior crisi, entre els anys 2007 
a 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector 2020 2006 Diferència
Agricultura 0,00% 0,32% ‐0,32%
Indústria 2,38% 3,60% ‐1,22%
Construcció 18,85% 36,00% ‐17,15%
Serveis 78,77% 60,08% 18,69%
Total 100,00% 100,00% 0,00%

Font. Mercuri. Elaboració pròpia

Percentatge d'assaliariats per subsector econòmic
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La taxa d’atur registrada a Cunit, a data de maig de 2020, és del 21,63%, amb un considerable increment en 
l’any 2020 respecte els anys 2018 i 2019 i en increment exponencial al llarg dels primers mesos de l’any 2020, 
fruit de la davallada econòmica i tancament de l’activitat econòmica arreu del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de la 
Generalitat de Catalunya, l’atur registrat al juny del 2019 en cada municipi de la comarca del Baix Penedès, ofereix 
els següents percentatges 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda familiar disponible 
 
La Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) és un indicador macroeconòmic que mesura els ingressos de què 
disposen les famílies per destinar-los al consum o a l’estalvi alhora que mostra tendències de creixement econòmic 
en un determinat territori. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La taula mostra com la RFDB a Cunit va decréixer a prop d’un 8% entre els anys 2010 i 2017, segons les següents 
franges anuals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El creixement de la RFDB any a any reflexa com Cunit, fruit de la crisi global, va perdent renda familiar fins l’any 
2016, amb una lleugera recuperació l’any 2017. La crisi actual, fa preveure, de nou, una aturada de l’activitat 
econòmica i, en conseqüència, menor renda familiar disponible. 
 

Producte interior brut 
 
Les dades del Producte Interior Brut (PIB) complementen les dades de la RFDB. Ambdues magnituds serveixen 
per comprendre la realitat econòmica del territori però, tot i això, són variables força diferenciades, ja que el PIB 
mesura la generació de renda del conjunt del teixit productiu mentre que la RFDB mesura la renda que finalment 
arriba a les famílies i, per tant, les rendes disponibles. 
Tot i això, és una bona radiografia de l’activitat econòmica i de la seva capacitat per generar riquesa. 
 

2010 176.677
2011 171.770
2012 166.006
2013 162.146
2014 161.610
2015 160.652
2016 157.335
2017 161.489

Evolució RFDB. Cunit

Font. Idescat

2020 Taxa atur
Gener 18,12%
Febrer 18,02%
Març 19,58%
Abril 21,50%
Maig 21,63%
Juny 21,33%

Taxa atur Cunit RFDB milers 
d'euros

RFDB per 
habitant. 
Milers 
d'euros

RFDB per 
habitant. Índex 
Catalunya=100

Cunit 161.489 13,3 77,4

RFDB milers 
d'euros

RFDB per 
habitant. 
Milers 
d'euros

RFDB per 
habitant. Índex 
Catalunya=100

Cunit 176.677 14,3 84,9

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 
2019. Índex.2017

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 
2019. Índex.2010

Font. Idescat
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Si analitzem l’evolució del PIB per habitant i agafem com a valor de referencia l’índex 100 equivalent a Catalunya, 
es comprova com l’economia de Cunit es va situar en un índex de 31,8 l’any 2017, amb un descens, des de l’any 
2011, de 5,4. 
 

Afiliacions a la seguretat social 
 
Les afiliacions a la Seguretat Social, des de l’any 2008 fins l’any 2010, van anar pujant però la crisi desencadenada 
l’any 2007, va tenir efectes sobre les afiliacions i de l’any 2011 al 2013, van decréixer al municipi de Cunit. De 
l’any 2014 al l’any 2019, amb un lleuger descens l’any 2018, van anar incrementat en unitats i al març del 2020, 
havien tornat a caure. Són incertes les dades, però per a la resta de l’any 2020, com a mínim, no es preveuen 
dades positives al respecte. 
 

 
2.3. Anàlisi del Parc d’Habitatges 
 

Principalitat 
Tot i que les dades venen referides al cens d’habitatges de l’any 2001, en aquell any es comptabilitzaven un total 
de 13.013 habitatges, classificats de la següent manera segons la seva tipologia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El parc d’habitatges de Cunit és format, majoritàriament, per habitatges secundaris enfront els principals. Això 
s’explica pel fet que el municipi constitueix un pol turístic generador d’habitatge de segona residència, com poden 
ser altres punts de la costa de Tarragona confrontants, com ara Calafell o Cubelles. Sobre aquest assumpte, cal 
tenir present la importància de promoure habitatge protegit, com a generador de primera residència i, per tant, 
d’estabilitat poblacional. 
 
El percentatge d’habitatges vacants, va disminuïr en aquest mateix període. 
 

Règim de tinença 
També referit a l’any 2011, en quant al règim de tinença, el municipi presentava una estructura amb predomini 
del règim de propietat pendent de pagament (46,79 %) enfront del de lloguer (9,54%).  
 

 

Any de construcció 
 
Segons el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, els edificis censats destinats a habitatge, l’any 
2001, eren 78, i a l’any 2011, es van situar en 93.  
 
Val a dir que al Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb 
independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, és a dir, no s'inclouen els 
edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens 
d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta 
d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader.  
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Anys 2015‐2017. Dades provisionals.

PIB milions 
d'euros

PIB  per 
habitant. 
Milers 
d'euros

PIB  per 
habitant. Índex 
Catalunya=100

2017 120,5 9,9 31,8
2016 125,2 10,6 35,1
2015 125,4 10,7 36,8
2014 121,9 10,3 37,1
2013 118,7 9,8 36,1
2012 121,7 9,8 36,1
2011 130 10,4 37,2

Font. Idescat

Producte interior brut. Base 2010.
Cunit

dic‐08 1103 dic‐09 1083 dic‐10 1190 dic‐11 1035 dic‐12 886 dic‐13 885
sep‐08 1082 sep‐09 1085 sep‐10 1179 sep‐11 1102 sep‐12 947 sep‐13 895
jun‐08 1181 jun‐09 1144 jun‐10 1228 jun‐11 1195 jun‐12 1045 jun‐13 988
mar‐08 1152 mar‐09 1106 mar‐10 1136 mar‐11 1107 mar‐12 963 mar‐13 871

dic‐14 920 dic‐15 1004 dic‐16 1094 dic‐17 1105 dic‐18 1035 dic‐19 1210
sep‐14 945 sep‐15 1021 sep‐16 1056 sep‐17 1128 sep‐18 1095 sep‐19 1172
jun‐14 1058 jun‐15 1099 jun‐16 1173 jun‐17 1218 jun‐18 1267 jun‐19 1217
mar‐14 957 mar‐15 921 mar‐16 1045 mar‐17 1069 mar‐18 1132 mar‐19 1089

mar‐20 1178

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social. Cunit
Unitats: Afiliacions.

Font. Idescat

Secundaris Vacants
1981 268 3.904 656 4.828
1991 860 8.522 108 9.490
2001 2.658 8.748 92 11.498
2011 5.010 7.587 416 13.013

Font. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia

Any Principals No principals Total

Compra 
pagada

Compra pendent de 
pagaments

1.890 2.344 ‐‐‐ 478 ‐‐‐ ‐‐‐ 5.010
Font. Idescat

Altra forma Total

Habitatges principals segons el règim de tinença. 2011

De propietat

Per compra
Per herència o 

donació

De lloguer
Cedida gratis o 
a baix preu
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Grandària mitja de les llars 
 
En línies generals, a l’any 2011, predominaven les llars de superfície entre 60 i 76m², tot i que molt a prop de les 
llars de superfície entre 90 i 120m². El percentatge de llars grans (superiors a 120m²), és segurament 
corresponent a les que ocupen les urbanitzacions en habitatge unifamiliar aïllat o adossat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de persones de les llars 
 
Tot i que les dades publicades només abasten fins l’any 2011, els indicadors mostren que les llars amb nucli de 
parella amb fills són les que han experimentat un major creixement durant el quinquenni 1996–2011, seguit de 
les parelles sense fills. 
 
També és important ressaltar l’increment de les llars unipersonals, fet que pot respondre a que tot i que l’edat 
d’emancipació cada cop és més alta, aquesta no va associada a la formació d’unitats familiars tradicionals sinó al 
fet d’independització de persones joves a nivell unipersonal i també al fet d’augmentar el nombre de trencaments 
d’unitats familiars existents. 
 
 

Projeccions de les llars 
 
Les projeccions de llars, segons les estadístiques de l'Idescat, proporcionen informació sobre l'evolució futura del 
nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades de les projeccions de població per sexe i 
edat i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població 

en llars. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuació es mostren les dades de projeccions cercades per a la comarca del Baix Penedès i pel conjunt de 
Catalunya i s’elabora un quadre comparatiu entre els anys 2019 i 2026. 
 

 
Al Baix Penedès, l’any 2019, el nombre mitjà de persones és de 2,44 persones, mentre que per a l’any 2026, es 
reduirà fins els 2,37. 
 
 

Habitatges de nova construcció 
 
Les dades publicades per el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mostren, des de l’any 2006 
fins a l’any 2020 a Cunit, un total de 639 habitatges nous construïts, dels quals 199 són en tipologia unifamiliar 
aïllada, 155 en tipologia unifamiliar adossada i els 285 restants, en tipologia plurifamiliar. És a dir, que el màxim 
nombre d’habitatges construïts, responen a tipologia aïllada, amb 354 habitatges front els 285 plurifamiliars.  
 
 

2026

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones
5 persones i 

més
Total llars

Nombre mitjà 
de persones

Baix Penedès 10.966 15.733 8.364 6.398 1.714 43.175 2,37
Catalunya 830.740 1.040.598 633.095 483.173 145.870 3.133.476 2,41

2019

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones
5 persones i 

més
Total llars

Nombre mitjà 
de persones

Baix Penedès 9.659 14.465 8.177 6.529 1.858 40.688 2,44
Catalunya 749.336 964.583 623.029 494.459 158.181 2.989.588 2,47

Font. Idescat

Projeccions de llars. Escenari mitjà. Llars segons el nombre de persones i la grandària mitjana de la llar (base 
2016)

Cens d'edificis 2011. Cunit 
Edificis destinats a habitatge, segons l'any de construcció 
Abans de 
1900

1900 a 1920 1921 a 1940 1941 a 1950 1951 a 1960

43 2 8 9 31

Cens d'edificis 2001. Cunit
Edificis d'habitatge familiar, segons l'any de construcció 

Abans de 
1900

1900 a 1920 1921 a 1940 1941 a 1950 1951 a 1960

23 7 18 2 28
Font. Habitatge (Generalitat de Catalunya)

Unipersonals
2 persones o 

més
Parella sense 

fills
Parella amb 

fills
Pare o mare 
amb fills

Dos nuclis o 
més

2011 1.157 .. 1.525 1.877 383 .. 4.942
2001 790 90 764 795 160 59 2.658
1996 480 27 431 602 102 34 1.676

Unipersonals
2 persones o 

més
Parella sense 

fills
Parella amb 

fills
Pare o mare 
amb fills

Dos nuclis o 
més

2011 23,41% .. 30,86% 37,98% 7,75% .. 100,00%
2001 29,72% 3,39% 28,74% 29,91% 6,02% 2,22% 100,00%
1996 28,64% 1,61% 25,72% 35,92% 6,09% 2,03% 100,00%

Any
Sense nucli Amb nucli

Total

Font. Idescat

Amb nucliSense nucli

Total

Llars. Per nombre i tipus de nucli (agregat)

Any

Fins a a 29 m2 ..
De 30 a 45 m2 ..
De 46 a 60 m2 1.209
De 61 a 75 m2 933
De 76 a 90 m2 1.113
De  91 a 105 m2 508
De 106 a 120 m2 371
De 121 a 150 m2 355
De 151 a 180 m2 177
Més de a 180 m2 248
Total 4.914 4.914 100,00%

780 15,87%

40,54%

43,59%

Habitatges principals. Per superfície útil (agregada). 2011

%Grups

2.142

1.992
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Les dades també reflecteixen el descens en el ritme de construcció d’habitatges a partir de l’any 2008, com a 
resultat de la crisi econòmica iniciada l’any 2007 i perllongat fins a l’actualitat. 
 

Habitatges de protecció oficial 
 
Pel que fa als habitatges acabats amb protecció oficial, les dades són prou significatives i negatives, ja que entre 
els anys 2006 i 2019, tan sols es comptabilitzen, en la base de dades de la Generalitat, 40 habitatges acabats. 
 
Les dades també reflecteixen el descens en el ritme de construcció d’habitatges a partir de l’any 2008, com a 
resultat de la crisi econòmica iniciada l’any 2007. 
 

 
 
A data actual, el percentatge d’habitatges de protecció respecte el d’habitatges en renda lliure, conserva encara 
una desproporció pendent de rectificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gràfica mostra com la construcció d’habitatge protegit iniciada al municipi es concentra en dos anys concrets, 
l’any 2003 i l’any 2006, en un període previ a l’època de crisi econòmica.  
 
En aquest sentit, cal tenir present que el Pacte Nacional per l’habitatge 2007-2016 (posterior al POUM de Cunit) 
determina que, per assolir els seus objectius de garantir la creació del parc d’habitatge protegit, els municipis de 
més de 5.000 habitants i les capitals de comarca, han d’anar augmentant el seu parc d’habitatges destinats a 
polítiques socials fins arribar al 15% del parc d’habitatges principals en el termini de 20 anys. 
 

Preu de l’habitatge 
 
Per afrontar la cerca del preu mig de l’habitatge a Cunit, es disposa de les dades del Departament d’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, que desprenen un preu mitjà per metre quadrat construït de 1.208,60€/m²st. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segons aquesta informació per habitatge nou, considerant una superfície construïda mitjana de 128,70 m² a un 
preu per m² construït mitjà de 1.208,60 €/m², serien necessaris un total de 155.546,82 € per a la compra de la 

Habitatges acabats amb protecció oficial 

Municipi 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Cunit - - - - - - - - - - - 40 - -



15 

llar.  
 

Esforç econòmic 
 
El principal factor que impedeix a grans capes de la societat l’accés a un habitatge, és la relació del preu de 
l’habitatge lliure en comparació amb els ingressos familiars. D’ençà la crisi econòmica 2007-2014, que encara és 
fa notar i que va ser especialment punxant en el sector immobiliari, i degut també a l’augment de la taxa d’atur 
en la població, les rendes familiars disponibles han minvat considerablement, ja que no s’ha ajustat, de forma 
proporcional, la relació entre el preu de venda de l’habitatge i els ingressos familiars. Aquesta disparitat preu de 
l’habitatge-ingressos disponibles, es preveu més accentuat o si més no, més extensible a major nombre de 
famílies, davant una crisi econòmica de dimensions preocupants. Ja no es tracta dels estrats més febles 
econòmicament (pensionistes, gent jove, grups d’immigrants), sinó també d’una part de la classe mitjana cada 
cop més representativa, fet que permet intuir un major nombre de famílies excloses de l’accés a l’habitatge en 
règim lliure. 
 
Degut a què només es disposa dels ingressos nets anuals de tot Catalunya, i no de cada comarca de manera 
independent, serà necessari dur a terme una aproximació dels ingressos de la comarca del Baix Penedès partint 
de la distribució per comarques de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB). 
Pel que fa a la distribució per comarques de la RFDB, les dades que es disposen daten de l’any 2.015. En 
conseqüència, s’agafa com a referència les dades d’aquest any per tal d’establir una relació amb els ingressos del 
Baix Penedès. D’aquesta manera, donat que la RFDB de la comarca del Baix Penedès és inferior a la catalana, 
s’aplica el coeficient de reducció que correspon al 80,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’exposat en el punt anterior, tenint en compte que només es dona finançament fins a un 80 % del valor 
de l’habitatge, les famílies haurien de demanar, de mitjana, 124.437,45€ per accedir a l’habitatge nou. 
Considerant que les condicions per aquestes hipoteques fossin de 30 anys a un tipus d’interès segons Euríbor de 
-0,141, amb una variació màxima del 0,5, obtindríem una quota mitjana mensual de 364,65 € mensuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llavors, a nivell d’ingressos, tenint en compte que es considera que s’ha d’utilitzar un percentatge inferior al 30 
% dels ingressos ordinaris a les llars i que si se supera aquest llindar es considera que són demanda exclosa de 
mercat, caldrien uns ingressos de 13.127,40€ anuals per la compra d’habitatge. 
 
A Catalunya, per l’any 2015, els trams d’ingressos, es divideixen com segueix: 

 
Aplicat a la comarca del Baix Penedès (80,80% respecte Catalunya): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tant per cent de població exclosa del mercat, sense tenir en compte altres factors més enllà dels ingressos, al 
Baix Penedès, representa un percentatge d’entre el 19,25% i el 26,97% (comptabilitzant la meitat del percentatge 
corresponent al tercer tram). 
 
Aquesta memòria pretén fer incís en el fet que, a data actual i a curt o mitjà termini, és previsible un increment 
de l’atur i un descens dels ingressos a les llars, motiu pel qual les famílies hauran de fer un major esforç econòmic 
per accedir a l’habitatge lliure. 
 
Un dels casos amb menor perspectiva per accedir a l’habitatge, és el dels joves. Segons l’Observatori 
d’Emancipació, del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern espanyol, el 1er semestre de 2019 
a Catalunya, al igual que en la majoria de les comunitats autònomes, la proporció de persones joves instal·lades 
en una llar independent va decrèixer entre el segon trimestre del 2018 i 2019. Malgrat aquesta reducció, la 
població jove a Catalunya registra la major taxa d'emancipació residencial de Espanya, amb un 23,1% de persones 
joves emancipades.  
 
Paradoxalment, el mercat lliure de l'habitatge de Catalunya es distingeix pels elevats preus, tant en règim de 
lloguer com de venda, que resulten inabastables per a la majoria de les persones joves assalariades, les quals 
haurien de destinar percentatges del sou molt per sobre del llindar recomanat del 30%. 
Convé assenyalar que una de les característiques estructurals en la població jove a Catalunya és que es tracta 
d'una comunitat receptora neta de població jove procedent tant d'altres comunitats com de l'estranger. 
 

 

 

Fins a 
9.000 

De 9.001 a 14.000 
euros

De 14.001 a 
19.000 euros

De 19.001 a 
25.000 euros

De 25.001 a 
35.000 euros

Més de 
35.000 euros Total

Menys de 16 anys .. .. .. .. .. .. ..
De 16 a 39 anys 59,60 55,70 120,70 96,40 121,90 178,20 632,40
De 40 a 64 anys 116,50 131,90 172,40 190,90 288,40 574,00 1.474,20
65 anys i més 52,40 153,20 163,20 151,10 153,90 176,50 850,40
Total 228,50 340,80 456,40 438,40 564,20 928,70 2.957,00
% 7,73% 11,53% 15,43% 14,83% 19,08% 31,41% 100,00%

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Per edat de la persona de referència
Catalunya. 2015
Unitats: Milers.

Font. Idescat

Comarques i Aran. 2015
RFDB milers 
d'euros

RFDB per 
habitant. 

RFDB per 
habitant. Índex 

Baix Penedès 1.332.487 13,5 80,8
Catalunya 123.798.363 16,6 100

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 
2019. Índex

Font. Idescat

2015 % Baix Penedès 
80,80%

< 9.000€ 7,73% <7.272€
9001€ ‐ 14.000€ 11,53% 7.273€ ‐ 11.312€
14.001 – 19.000€ 15,43% 11.313 €‐ 15.352€
19.001 – 25.000€ 14,83% 15.353€ ‐ 20.200€
25.001 € ‐ 35.000 € 19,08% 20.201 €‐ 28.280€
>35.001 31,41% >28.280€

Font. Elaboració pròpia a partir de l 'Idescat
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Previsions del planejament 
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) 
El PTPCT, va ser aprovat definitivament pel Govern de Catalunya, en data 12 de gener de 2010.  
El Pla, identifica com a centre urbà en continus urbans el nucli de Cunit, atès que es troba absolutament envoltant 
d’urbanitzacions, que el Pla considera àrees especialitzades i, per tant, té limitacions a l’hora de desenvolupar-se 
com a pobles compactes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla Territorial del Camp de Tarragona. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures 

 
El SUD 5, és una d’aquestes àrees especialitzades que, en el PTPCT, queda recollida en base al planejament 
urbanístic i, per tant, de manera merament descriptiva i no com a una proposta del Pla. 
 
El Pla es planteja com a objectiu preservar el caràcter i les funcions urbanes del nucli central, aprofitar al màxim 
els espais buits al voltant de l’estació de tren o la reforma de determinats teixits urbans.  
Per als sectors residencials Pla de Cunit, SUD 1 Pla de Cunit i SUD 2 Pla de Cunit 2, s’aposta per l’estratègia 
d’intensificació urbana amb l’objectiu d’aprofitar la proximitat d’una estació de ferrocarril d’important connectivitat 
per crear ciutat amb mixticitat d’usos i, si s’escau, elements d’intermodalitat en el transport de persones, aprofitant 
una de les darreres operacions urbanístiques possibles, si no l’última, en aquest sentit. 

 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
El Text refós del POUM de Cunit, va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona, en data 7 de setembre de 2006. 

Amb la publicació del POUM, es va acompanyar també la Memòria Social corresponent, la qual descriu en el seu 
punt 5, el potencial total del programa d’habitatge protegit i assequible en els següents termes: 
 
“Les xifres totals aproximades de sostre corresponent a la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic i les de sostre 
a reservar per habitatge protegit, resultants per al sòl urbà, per al sòl urbanitzables i per al total del municipi, són 

les que figuren en el quadre adjunt. 
Si la totalitat del sostre corresponent a les cessions de sòl amb aprofitament es destinen a habitatge protegit, 
tindríem un total aproximat de 25.043,45m²st, és a dir, l’equivalent a uns 278 habitatges (aplicant un mitjana de 
90m²st brut per habitatge). La reserva de sostre per habitatge protegit en donaria aplicant el mateix mitjana, uns 
258 habitatges addicionals. En total, doncs, uns 536 habitatges, suficients per cobrir gran part de la demanda 
situada per sota de les condicions del lliure mercat”. 
 

 
La memòria social, preveu habitatge protegit i assequible derivat de: 
 

- Cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament (SU i SUD). 
- Reserves d’HPO (20% sostre residencial de nova implantació), en SU i SUD. 
- Reserves Habitatge concertat (10% sostre residencial de nova implantació), en SU i SUD. 
- Habitatge dotacional públic 

 
En sòl urbà, el POUM delimita 6 Plans de Millora Urbana (PMU) sobre els que no es perceptiva la cessió del 10% 
del AU ni la reserva d’habitatge protegit, ja que responen al sòl urbà consolidat i no es qualifica nou sòl residencial.  
També delimita 29 Polígons d’Actuació Urbanística (PAU), dels quals alguns han de materialitzar cessions de sòl i 
reserves d’habitatge protegit, segons es detalla en el quadre més endavant. 
 
En sòl urbanitzable, el POUM delimita 6 sectors, en cinc dels quals es contempla reserva d’habitatge i cessió de 
sòl amb aprofitament. 
Pel que fa al Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM), inclòs en el POUM de Cunit, referent al 
desenvolupament de l’habitatge social, diu: 

“Per al desenvolupament de l’habitatge social en el 1er sexenni el PAUM se centra en els desenvolupaments dels 
sectors de Cunit Sud i Pla de Cunit, a més d’altres operacions menors i amb escassa incidència en la producció 
d’habitatge, que han de cedir el 10% d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament, i reservar el 20% del sostre 
residencial d’habitatges en règim de protecció”. 

També es delimita una operació d’habitatge públic inclosa en el sistema d’habitatges dotacionals públics.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m²st Uts m²st Uts m²st Uts
Aprofitament mitjà 9.197,50 102 15.845,50 176 25.043,00 278
Sostre habitatge protegit 6.011,20 67 17.175,00 191 23.186,20 258
TOTAL 15.208,70 169 33.020,50 367 48.229,20 536

Total
POUM CUNIT 2006

Sòl Urbà Sòl urbanitzable

Font. Memòria social POUM Cunit

Superfície 
àmbit

Aprofitament
Sostre 
total

Sostre 
residencial

Densitat
Nº 

Habitatges
Cessió 
10%AU

Habitatge 
protegit 
(HPO)

(m²sl) (m²st/m²sl) (m²st) (m²st) (Hab/Ha) (Hab) (m²st) (m²st)

PA2 Càmping 13.515 0,870 11.789 11.788,50 84 114 1.178,85
PA8a La Pleta 26.243 0,370 9.725 9.725,00 46 121 972,50 1.945,00
PA9b Sol Cunit 2.086 0,780 1.620 1.620,00 96 20 162,00 324,00
PA9c Sol Cunit 3.412 0,750 2.560 2.560,00 94 32 256,00 512,00
PA12 Carrer Rosselló 9.808 0,770 7.624 7.148,00 74 73 762,40 1.429,60
PA15 Avinguda Roca Llaura 15.654 0,210 3.263 3.262,00 17 26 326,30 652,60
PA16 Avi Pau 17.185 4.238 4.238,00 30 53 423,80 598,00
PA17 Casa Glòria 4.280 0,640 2.750 2.750,00 81 35 275,00 550,00
PA20 Cunit Sud 67.568 0,560 38.209 25.060,00 37 250 3.820,90
PA26 Antiga UA20 26.401 0,380 10.202 10.202,00 9 24 1.020,20
TOTAL SU 2.148 9.197,95 6.011,20
SUD1 Pla de Cunit 1 118.801 0,450 53.120 46.520,00 40 475 5.312,00 7.504,00
SUD2 Pla de Cunit 2 360 0,400 22.032 4.500,00 16 90 2.203,20 900,00
SUD3 Càmping 34.327 0,700 23.856 23.856,00 73 252 1.924,60 4.066,00
SUD4 La Pedrera‐Masies de Cunit 262.969 0,135 35.543 14.557,00 6 160 3.554,30 2.911,40
SUD5 Miramar 91.098 28.514 8.968,00 66 99 2.851,40 1.793,60
TOTAL SUD 172.065 1.076 15.845,50 17.175,00
TOTAL 3.224 25.043,45 23.186,20

278 258

MEMÒRIA SOCIAL POUM CUNIT. SECTORS SU I SUD (AMB CESSIONS PENDENTS)

Sector

536
Nº Habitatges Protecció
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El PAUM inclou el SUD 5 Miramar dins els àmbits que més elements o activitat incorporen al sistema urbà o que 
més ràpidament ajuden a corregir dèficits actuals en tant que aporta elements d’activitat en una posició propera 
a l’autopista, dotant d’edificacions no residencials a les àrees fins ara exclusivament destinades a la residència. 

 
Modificació Puntual Núm. 6 del POUM 
Durant el període de vigència i executivitat del POUM, es va detectar una errada material i discrepància en les 
normes urbanístiques del POUM motiu pel qual, l’Ajuntament de Cunit va promoure la Modificació puntual Núm. 
6 de correcció d’errades materials article 221.2 lletra b) de les Normes Urbanístiques del POUM de Cunit, que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament en data 11 de juliol de 2019. 

La Modificació consistia en esmenar la contradicció entre la normativa (article 221.2 b), que fixa una edificabilitat 
del sector SUD 5 Miramar, de 0,22m²st/m²sl i la fitxa urbanística, que la fixa en 0,31m²st/m²sl. Així mateix, la 
memòria del Pla, que té efectes interpretatius, la memòria social, el programa d’actuació urbanística i el conveni 
urbanístic (*) que acompanya la fitxa del sector, fixen també una edificabilitat pel sector, de 0,31m²st/m²sl. 

Per tant, un cop corregida l’errada material que afectava l’edificabilitat del SUD 5 Miramar, l’article 221.2 b de les 
Normes Urbanístiques del POUM, quedava redactat com segueix: 

Article 221.2  

b) l’edificabilitat del sector és de 0,31m²sostre/m²sòl 

(*) En data 4 d’abril de 2006, la societat MIR POUS GIRONA S.L, propietària del 96,5% del sòl del sector, va 
signar el conveni urbanístic número 18 amb l’Ajuntament de Cunit, que recollia les condicions per a la delimitació 
i desenvolupament del mateix. 

Aquesta Modificació del POUM, té afectació directa sobre el SUD 5, objecte de la present Memòria Social. 

A continuació és detalla l’àmbit i la fitxa normatius del POUM de Cunit que regula el Sector SUD 5 Miramar. 

 
Àmbit del SUD 5. Font: Normativa Urbanística POUM Cunit 
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Proposta de Modificació de la fitxa inclosa a l’article 221 de les NNUU del POUM  
Acompanya aquesta memòria social a la Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de la Normativa 
Urbanística del POUM del Cunit, que té per objecte garantir la correcta integració del nou teixit previst en el SUD 
5 Miramar, dins l’entorn urbà i territorial confrontant i establir una transició adequada entre aquest i l’espai natural 
no urbanitzat amb el que limita. Per a tal fi, la Modificació del POUM: 

- Modifica l’ús de 3.587,20m² de sostre d’activitat econòmica, que passen a ser d’ús residencial per HPO, 
sense increment del sostre total del sector. 

- Augmenta el sostre total d’HPO, fins a 6.277,60m², que representa el 50% del sostre residencial del sector. 

- Augmenta en 26 habitatges el nombre màxim d’habitatges del sector, per destinar-los a HPO. 

- Augmenta en 7.161m² la superfície de sòl de la zona residencial, sense augmentar la superfície total de 
zones. 

Aquesta adequació de les tipologies edificatòries, implica la modificació d’alguns paràmetres de la fitxa del sector, 
inclosa en l’article 221 de les NNUU del POUM i de la zonificació prevista, que queden com segueix: 

 

Modificació puntual en el SUD 5 Miramar. Proposta de Zonificació. Font: document de la Mp POUM 

 

SUD 5 Miramar (POUM)
1. Dades sectorials

Superfície (m²) 91.098 Ús principal
Activitats 
econòmiques / 
Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²sl) 0,31 Sector Continu
Densitat (hab/Ha)) 11
Nombre d'habitatges 99
Sostre edificable (m²st) 28.514
2. Quadre de superfícies
Clau Superfície Edificabilitat Sostre Habitatges Densitat

(m²) % (m²st/m²sl) (m²st) (hbtges) (hab/Ha)
Regulació derivada del 
Conveni Urbanístic núm. 18
Activitats econòmiques 30.070 33,01% 0,65 19.546
Residencial 14.947 16,41% 0,60 8.968 99
Total Zones 45.017 49,42% 28.514 99 66

A1 Viari 18.773 20,61%
B2 Equip. Sanitari‐Assistencial 10.014 10,99%
C3 Jardí Urbà 11.990 13,16%
C4 Altres espais lliures 5.304 5,82%

Total Sistemes 46.081 50,58%
TOTAL SECTOR 91.098 100,00% 0,31 28.514 99

3. Condicions de desenvolupament del sector
Sistema d'actuació urbanística Reparcel∙lació, modalitat de compensanció bàsica
Cessió de sòl amb aprofitament Deure de cessió del 10% d'aprofitament urbanístic
Habitatge assequible 896,8m² (10% sostre residencial)
Habitatge de protecció pública 1.793,6m² (20% del sostre residencial)
4. Observacions

En virtud del Conveni Urbanístic núm. 18, signat el 04/04/06, es determinen les següents condicions per al sector:
El sector es divideix en dos polígons d'actuació urbanística.
Càrregues ordinàries de cessió i urbanització:
1) Cessií dels sòls destinats a domini i ús o servei públic municipal del sector.

Càrregues externes:

2) Redacció del pla de millora urbana de la urbanització Baronia de Cunit.

Càrregues addicionals:

El Conveni és vinculant pel desenvolupament del polígon en la totalitat del seu contingut, tant uerbanístic com jurídic i 
s'incorpora com annex a aquests normes.

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

En aquest sector serà obligatori el compliment de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental d'enllumenat i de la Llei 6/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica.

2) Cessió gratuïta a l'Ajutnament dels terrenys d'aprofitament privat on es localitza el 10% d'aprofitament del sector, de 
conformitat amb allò previst i regulat en l'art. 43.1 TRLUC.

1) Redacció del projecte de remodelació de la zona verda que pertany a l'urbanització El Rectoret i execució de la 
corresponent obra urbanitzadora.

3) Contribuirà al finançament de la construcció del vial de connexió de la rotonda situada al límit nord del sector amb els 
accessos de l'autopista.

Cost de la totalitat de l'obra urbanitzadora del sector, incloent‐se el corresponent al 10% d'aprofitament urbanístic 
d'adjudicació municipal.
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Els propietaris i promotors del sector SUD5, promouen la modificació del POUM per tal d’adequar la tipologia 
residencial prevista per una altre més adient i coherent amb l’entorn urbà i paisatgístic confrontant. Igualment, 
la Modificació redueix sostre d’activitat econòmica i redistribueix el percentatge de sostre residencial lliure i 
protegit, passant del 30% d’HPO vigent al 50% proposat.  

El sector manté 15.958,80m² de sostre d’activitat econòmica, que representa un motor econòmic estratègic en 
l’àmbit local i comarcal. Aquest fet, reforça la major oferta d’habitatge protegit en tant que el sector és portador 
de llocs de treball i per tant, generador de necessitat d’habitatge, amb el valor afegit d’apostar per la reducció de 
la mobilitat pel que fa a desplaçaments entre el lloc de treball i la primera residència. 

En tant que el sostre màxim admès al sector no varia, el fet d’ampliar sostre protegit esdevé, per concepte, una 
millora social indiscutible. 

La present Modificació, d’acord amb els seus objectius, s’ajusta a les determinacions del planejament previ relatiu 
a l’àmbit que desenvolupa, ja que manté les directrius d’una actuació de residencial amb activitat econòmica. 

El nou planejament proposat, no només manté el destí social dels habitatges de protecció vigents, sinó que 

incrementa la oferta d’aquesta tipologia, establint que el 50% del sostre residencial es destinarà a habitatges 
amb protecció oficial. 

Per tant, la nova proposta es limita a redefinir l’ordenació detallada de l’àmbit, d’acord amb els objectius descrits, 
mantenint els sistemes, el sostre global i els usos principals de l’àmbit, amb un increment de la densitat, destinada 
a habitatge protegit. 

 
El canvi de tipologia, ha permès establir un percentatge de sostre de protecció, idèntic al del sostre lliure, i per 
tant, aposta per la ordenació urbanística com a instrument de cohesió social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cas del planejament vigent, el percentatge d’habitatge de protecció pública, és del 30%, amb un sostre 
destinat a aquest ús, de 2.690,40m²st. En el planejament proposat, el sostre d’habitatge protegit, és del 50%, 
amb un total de 6.277,60m² st.  

En aquest sentit, la base de la modificació puntual s’ha d’abordar des de la aposta per millorar la oferta d’habitatge 
de protecció ja que l’increment de la densitat es destina a la construcció d’habitatges amb protecció oficial. 

 
Per tant, i com a conclusió, la proposta de Modificació de la fitxa del SUD 5: 

 
1.- Reajusta i equilibra el percentatge d’habitatge protegit i lliure. 
 
2.- Planteja una tipologia de baixa densitat, coherent amb l’entorn, sense increment del sostre global. 
 
3.- Manté la mixticitat d’usos i potencia l’habitatge de primera residència. 
 
Potencial de reserva d’habitatge protegit 
 

Com s’ha descrit anteriorment, en el POUM es preveuen 536 habitatges de protecció pública, corresponents a les 
cessions pendents del 10% del sòl amb aprofitament i a la reserva d’habitatge protegit.  

Dels sectors previstos, segons es desprèn de les dades consultades tant al Registre de planejament Urbanístic de 
Catalunya (RPUC) com a la web de planejament de l’Ajuntament de Cunit, respecte als planejaments tramitats, 
s’obtenen les següents dades: 

- SUD 2. Aprovació inicial en data 30/07/2019. 
- SUD 3. Aprovació inicial en data 01/06/2009. 
- SUD 1. Aprovació inicial en data 24/05/2007. 
 

Dels habitatges previstos, segons les dades del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, se n’han 
construït 40. Sense que es tingui constància d’altres promocions d’habitatge protegit en marxa, tant la necessitat 
d’habitatge protegit com la bona disponibilitat dels promotors del sector per al seu desenvolupament, manifesten 

SUD 5 Miramar (MP POUM)
1. Dades sectorials

Superfície (m²) 91.098 Ús principal
Activitats 
econòmiques / 
Residencial

Edificabilitat bruta (m²st/m²sl) 0,31 Sector Continu
Densitat (hab/Ha)) 13,72
Nombre d'habitatges 125
Sostre edificable (m²st) 28.514
2. Quadre de superfícies
Clau Superfície Edificabilitat Sostre Habitatges Densitat

(m²) % (m²st/m²sl) (m²st) (hbtges) (hab/Ha)
Regulació derivada del 
Conveni Urbanístic núm. 18
Activitats econòmiques 22.909 25,15% 0,70 15.958,80
Residencial 22.108 24,27% 0,57 12.555,20 125
Total Zones 45.017 49,42% 28.514 125 13,28

A1 Viari 18.773 20,61%
B2 Equip. Sanitari‐Assistencial 10.014 10,99%
C3 Jardí Urbà 11.990 13,16%
C4 Altres espais lliures 5.304 5,82%

Total Sistemes 46.081 50,58%
TOTAL SECTOR 91.098 100,00% 0,31 28.514 125

3. Condicions de desenvolupament del sector
Sistema d'actuació urbanística Reparcel∙lació, modalitat de compensanció bàsica
Cessió de sòl amb aprofitament Deure de cessió del 10% d'aprofitament urbanístic
Habitatge de protecció pública 50% del sostre residencial (6.277,60m²st)
4. Observacions

En virtud del Conveni Urbanístic núm. 18, signat el 04/04/06, es determinen les següents condicions per al sector:
El sector es divideix en dos polígons d'actuació urbanística.
Càrregues ordinàries de cessió i urbanització:
1) Cessií dels sòls destinats a domini i ús o servei públic municipal del sector.

Càrregues externes:

2) Redacció del pla de millora urbana de la urbanització Baronia de Cunit.

Càrregues addicionals:
Cost de la totalitat de l'obra urbanitzadora del sector, incloent‐se el corresponent al 10% d'aprofitament urbanístic 
El Conveni és vinculant pel desenvolupament del polígon en tot allò que no contradigui les determinacions de la present 
MPOUM i s'incorpora com annex a aquests normes.

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

En aquest sector serà obligatori el compliment de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental d'enllumenat i de la Llei 6/2002 de 

2) Cessió gratuïta a l'Ajutnament dels terrenys d'aprofitament privat on es localitza el 10% d'aprofitament del sector, de 

1) Redacció del projecte de remodelació de la zona verda que pertany a l'urbanització El Rectoret i execució de la 

3) Contribuirà al finançament de la construcció del vial de connexió de la rotonda situada al límit nord del sector amb els 

Paràmetre Abans Mp Després Mp
Sup. Sector m²sl 91.098,00 91.098,00
Edificabilitat bruta m²st/m²sl 0,31 0,31
Sostre residencial m²st 8.968,00 12.555,20

Habitatge lliure m²st 6.277,60 6.277,60
Habitatge protegit m²st 2.690,40 6.277,60

Nº màxim d'habitatges Uts 99 125
Superfície mitja per habitatge m²st 90,59 100,44

Imma
Rectángulo
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la conveniència de la modificació, com a sortida viable a la materialització d’un parc d’habitatge de protecció 
significatiu a disposició dels ciutadans a curt-mitjà termini. 
 

La proposta per al SUD 5, manté les qualificacions zonals i de sistemes del planejament vigent. S’augmenta la 
superfície residencial i es redueix la d’activitat econòmica. La diferència es destina a augmentar la quantitat de 
sòl per habitatge de protecció pública mentre que el sòl per sistemes, no s’altera. 

Per tant, als efectes de les reserves per a la promoció d’habitatge social, i tenint en compte que els objectiu de 
les modificacions han de justificar el manteniment de les determinacions del planejament vigent, per el cas que 
ens ocupa, aquestes determinacions, en matèria d’habitatge protegit, no només es mantenen, si no que són 
superiors a les del planejament que es modifica i a les previstes a l’article 57.3 del TRLU (reserves mínimes: 30% 
del sostre qualificat d’us residencial de nova implantació sobre reserva mínima del 50% de la proposta). 
 

3. EQUIPAMENTS 
Segons la memòria del POUM de Cunit, una bona part dels equipament es relacionen amb el desenvolupament 
dels sectors de sòl urbanitzable, tant d’aquells que ja comptaven amb alguna iniciativa de planejament prèvia a 
l’inici del pla (Cunit Sud i del Càmping), com aquells altres sectors que venen delimitats pel POUM (Pla del Castell, 
Can Moles 2 Miramar i Masies de Cunit-La Pedrera). 

La relació entre equipaments i població previstos pel planejament és de 10,81m² de sòl d’equipaments/habitant, 
molt per sobre de l’estàndard determinat en funció de les característiques de la població, que era de 
7,93m²sòl/habitant.  

Pel que fa a la reserva d’equipaments, la Modificació manté la superfície de sòl prevista en el POUM, atenent a 
l’article 100.2 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, segons el qual: 
 
2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense increment de 
l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i 
equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de densitat es destini a 
habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al 
sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva complementària, per raons d'impossibilitat material, 
no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que 
l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics 
de nova creació en el municipi. 
 
L’augment de densitat és de 3.587,20m²st residencial amb destí a habitatge protegit que la Modificació preveu 
materialitzar amb 26 habitatges de protecció més. 
El sostre complementari amb destí a habitatge de protecció, és de 3.587,20m²st / 70m² = 51,24 (51 habitatges 
màxim). 
Com que l’increment de densitat es destina a HPO en un nombre inferior a 51 habitatges, es dona compliment a 
l’article 100.2 i es justifica la innecessarietat de preveure sòl de reserva complementària per equipaments. 
D’aquesta manera, la Modificació, no altera el sòl amb destí  equipament previst pel planejament vigent, que és 
de 10.014m2 de sòl. 
 

4. VALORACIÓ DE L’IMPACTE SOCIAL I DE GÈNERE DEL PLA 
 
L’article 69.5 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, determina l’obligatorietat d’incloure a la memòria social una 
avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística en funció del gènere. Això es deriva de certes insuficiències que 
les propostes de planejament urbanístic tenien respecte les perspectives de gènere, en particular atenent als 
perfils actuals en els rols de gènere. 
 
En el cas del SUD 5, són principalment dos els factors que de manera més estreta contribueixen a minimitzar 
l’impacte social i de gènere dins el territori: d’una banda, la mixticitat d’usos (activitat econòmica i residencial) 
afavoreix la diversificació del teixit urbà i la integració funcional, amb repercussió directa sobre reducció de la 

mobilitat pel que fa a les distàncies entre la residència i el lloc de treball i millorant doncs, la qualitat de vida 
individual i col·lectiva. La superposició d’usos en el mateix àmbit també permet garantir la continuïtat de l’activitat 
i ús de l’espai públic (espais lliures i equipaments) en franges horaris completes, contribuint a evitar la despoblació 
de l’indret en determinades hores i/o dies i evitant també la inseguretat ciutadana. La nova urbanització de 
l’àmbit, mitjançant el disseny de l’espai públic que genera, dels nous itineraris per a vianants i de l’accessibilitat i 
en base a una adequat tractament lumínic, contribuirà a la millor seguretat ciutadana tant dins l’àmbit com en 
l’entorn immediat. Es obvi que el nou espai públic convergeix en punt de trobada, de dinamisme i de cohesió 
social entre els diferents col·lectius que conformen la diversitat social entre infants, joves, persones adultes i gent 
gran, a la vegada que s’eliminaran les barreres arquitectòniques afavorint la mobilitat de les persones més 
vulnerables. 
 
En tant que es tracta d’un sector residencial i d’activitat econòmica, amb potencial de generar llocs de treball per 
si mateix, cal preveure que, part dels habitants, puguin treballar dins el mateix sector, reforçant la qualitat de 
vida, reduint les demandes de mobilitat obligada i permetent una millor conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
I d’altre banda, estretament vinculada a la proposta de modificació, la incorporació i la major oferta d’habitatge 
protegit es clau per contribuir a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social entre tots els usuaris de l’àmbit i de 
l’entorn confrontant. 
 

5. CONCLUSIONS 
 

Per tot l’anteriorment exposat es creu suficientment justificat, des d’un punt de vista de sostenibilitat social, la 
proposta de la Modificació puntual de la fitxa del SUD 5 Miramar de Cunit d’augmentar el nombre d’habitatges 
total del sector de 99 unitats a 125 unitats, sense increment del sostre total admès i en 26 habitatges més 
destinats a protecció oficial. 
 
A continuació, es sintetitzen les principals raons que justifiquen la Modificació: 
 L’increment del número d’habitatges protegits suposa una millora en les polítiques de promoció 

de l’habitatge assequible, que preconitzen la Llei d’Urbanisme, el Decret Llei 17/2019, de 23 de 
desembre, per millorar l’accés a l’habitatge, el Pacte Nacional per l’habitatge i el propi POUM 
de Cunit. 

 L’ordenació prevista, representa un millor equilibri entre la oferta de sostre lliure i de protecció, 
afavorint la cohesió social en el benentès que es promou la relació entre els membres d'una 
col·lectivitat que accepta la diversitat. 

 L’habitatge de protecció promou l’habitatge d’ús principal per davant de la segona residència, 
la qual té un pes prou elevat dins el municipi i dona suport per a fixar la població resident, 
revertint el procés d’envelliment o atenuant els seus efectes. 

 La oferta d’habitatge en renda lliure és inaccessible per un gran franja cada cop més amplia de 
població. 

 El compliment legal obligatori de reserva de sòl per habitatge protegit, es referida a reserva 
mínima. Per tant, tot aquell plantejament que es situï per sobre de la mínima, ha de ser vist 
com una millora respecte la proposta inicial. 

 S’avancen les previsions i polítiques d’habitatge, recollides en el recent Decret Llei 17/2019, de 
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge que, en l’apartat 
d’exposició de motius, diu: 
(...) 
“Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d'habitatge i també d'urbanisme 
es mostren insuficients per resoldre la situació extrema que es pateix actualment en aquest 
àmbit. Aquests instruments s'han de reforçar, redefinir o ampliar de manera urgent per tal 
d'encarar-la amb diversos elements que permetin, en conjunt, incrementar de manera 
efectiva l'oferta general d'habitatges a preus moderats i, en especial, d'habitatges de 
protecció pública en règim de lloguer, així com facilitar-ne l'accés a la població amb recursos 
econòmics insuficients”. 
(...) 
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“En aquest sentit, es constata el nivell baix en la promoció d'habitatge protegit 
existent des de l'any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als promotors 
privats, paral·lelament amb el que succeeix amb la promoció d'habitatge lliure. Des del 2014, 
s'observa que la promoció pública i privada s'està recuperant, però, situada en els nivells 
més baixos des de l'any 1992”. 
(...) 
Malgrat que el parc d'habitatge destinat a polítiques socials de què disposa l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya s'ha incrementat els darrers anys, si s'hi addiciona el parc corresponent 
que gestionen els municipis, s'observa que el conjunt se situa al voltant del 2 per cent del parc 
d'habitatge existent a Catalunya i, per tant, lluny de la mitjana dels principals països de la Unió 
Europea. La qual cosa posa en relleu el dèficit acumulat d'habitatge amb preu assequible 
de què es disposa, que justifica la necessitat d'adoptar mesures de xoc immediates 
per fer-hi front que no admeten demora. 
(...) 
Entre els manaments, cal destacar el que fa referència a l'aprovació del Pla territorial sectorial 
d'habitatge en el termini d'un any des de l'entrada en vigor del Decret llei. Aquest Pla ha de 
concretar, per als municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada amb 
dificultats especials d'accés a l'habitatge, els estàndards de reserva mínima de sòl per a 
habitatges de protecció pública, superiors als que estableix la Llei d'urbanisme, que, 
com a mínim, han de ser del 50 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús 
residencial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat i del 40 per cent del sostre 
esmentat en sòl urbà no consolidat, llevat que, en aquest darrer cas, sigui necessari mantenir-
lo en el 30 per cent per garantir la viabilitat econòmica de l'actuació. La meitat, com a mínim, 
d'aquestes reserves s'han de destinar al règim de lloguer. 

 Anticipa una oferta imminentment necessària front la situació que la crisi sanitària de la Covid-
19 augura amb conseqüències immediates en l’atur i en els ingressos de les llars i que, molt 
probablement, condicionarà l’increment del percentatge de població exclosa de l’accés a 
l’habitatge lliure. 

 Els actors econòmics i socials del sector privat, han d’apostar pel compromís imminent de 
començar a construir, ara més que mai, habitatge públic, ja que en les darreres dècades 
pràcticament no s’ha invertit en habitatge social. En el SUD5, el sector privat apunta a aquest 
compromís posant a disposició un major nombre d’habitatges protegits. 

 Les dades publicades sobre construcció d’habitatge protegit, posen de manifest la insuficiència 
d’aquesta tipologia d’habitatge per a cobrir el volum de demanda. En aquest sentit, la 
temporalitat prevista per al desenvolupament del Sector SUD 5, garanteix la construcció i 
disponibilitat dels habitatges de protecció previstos en un termini a curt-mitjà termini.  

 La desproporció entre habitatges acabats de renda lliure i de protecció, és evident i cal revertir-
la. 

 Cunit és el segon municipi de Catalunya amb major projecció demogràfica, juntament amb 
Calafell, aglutinant un pol d’atracció de població considerable, més enllà de la polaritat turística 
destinada a segona residència. 

 L’augment de densitat, comportarà un menor consum de territori, optimitzant el sòl i 
minimitzant el seu consum, aglutinant un major nombre de persones en aquesta àrea i evitant 
la dispersió, sense que comporti una densitat excessiva o superior a la d’altres sectors de 
similars característiques. Així, el sector s’apropa a una morfologia urbana més acord al territori 
i de major sostenibilitat econòmica i social. 

 La mixticitat d’usos del sector, amb sostre per activitat econòmica, propicia la creació de llocs 
de treball accessibles per a la població resident i consolida el seu caràcter estable de població 
que treballa en el municipi, en compensació a la tendència de llars de segona residència tot i 
que compatible amb l’atractiu turístic del municipi, es a dir, més equilibrada, possibilitant, amb 
majors garanties, la sostenibilitat econòmica del municipi. 
En vistes a crear una zona d’activitat i residencial ben dimensionada i territorialment integrada 
amb l’entorn natural, cal incidir en la necessitat projectual d’afavorir tipologies edificades que, 
com en el cas de la Modificació, millor s’hi avinguin amb aquest objectiu. 

 

 
Així doncs, la present Modificació del POUM de Cunit en l’àmbit del SUD 5, incideix en les directrius sobre la 
necessitat de contribuir, des dels instruments de planejament urbanístic, a afavorir l’accés a l’habitatge, essent 
aquest un repte social de primer ordre, a més a més de contribuir als objectius de reequilibri mediambiental i 
diversificació de l’estructura socioeconòmica. 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2020. 
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