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0.-	INTRODUCCIÓ.	
	
La	Lleil	18/2007,	de	28	de	desembre,	del	dret	a	l’habitatge	defineix	el	pla	local	d’habitatge	(en	
endavant	PLH)	com	l’instrument	que	determina	les	propostes	i	els	compromisos	municipals	en	
política	 d'habitatge	 i	 són	 la	 proposta	 marc	 per	 a	 concertar	 polítiques	 d'habitatge	 amb	
l'Administració	de	la	Generalitat.	
	
El	PLH	ha	de	contenir	una	triple	perspectiva:	
	

a)	L'anàlisi	i	la	diagnosi	de	la	situació	de	l'habitatge	al	municipi.	
b)	Els	objectius,	els	programes	i	les	estratègies	d'actuació.	
c)	L'avaluació	economicofinancera	de	les	actuacions.	
	

Els	plans	locals	d'habitatge	tenen	una	vigència	de	sis	anys,	sens	perjudici	que	es	pugui	ampliar	
l'anàlisi	i	plantejar	actuacions	amb	un	termini	més	llarg.	Un	cop	transcorreguts	els	sis	anys,	el	
pla	s'ha	de	revisar.	
	
Pel	 que	 fa	 a	 la	 seva	 tramitació,	 la	 Llei	 requereix	 el	 desenvolupament	 de	 mecanismes	 de	
participació	 ciutadana,	 la	 materialització	 del	 període	 d'exposició	 pública	 i	 la	 posterior	
aprovació	del	PLH	pel	Ple	municipal.	
	
Per	 a	 concertar	 polítiques	 d'habitatge	 amb	 el	Govern,	 l'ajuntament	 ha	 de	 comunicar	 l'acord	
d'aprovació	del	pla	local	d'habitatge	al	departament	competent	en	matèria	d'habitatge	i	li	n'ha	
de	 trametre	 un	 exemplar.	 El	 dit	 departament	 pot	 requerir	 a	 l'ajuntament,	 de	 manera	
motivada,	que	ampliï	la	documentació	aportada	o	que	modifiqui	el	pla	atenent	el	compliment	
de	la	legalitat,	les	disponibilitats	pressupostàries	i	la	protecció	d'interessos	supralocals.	
	
Aquest	document	és	un	resum	de	la	fase	A	d'anàlisi	i	diagnosi,	específicament	preparada	per	a	
la	 seva	 presentació	 a	 la	Mesa	 pel	 Dret	 a	 l’Habitatge	 de	 Rubí,	 com	 a	 òrgan	 deliberatiu	 de	 la	
ciutat	de	Rubí	en	matèria	d’habitatge.	
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1.-	EVOLUCIÓ	I	CARACTERÍSTIQUES	DE	LA	POBLACIÓ.	
	
Aquesta	 secció	 té	 com	 a	 objectiu	 desenvolupar	 la	 descripció	 de	 les	 característiques	
demogràfiques	 del	 municipi	 que	 són	 rellevants	 per	 al	 coneixement	 aproximat	 de	 les	
necessitats	i	demandes	potencials	d'habitatge.	
	
Per	 a	 això,	 són	 analitzats	 les	 característiques	 de	 la	 població	 de	 Rubí,	 la	 seva	 evolució,	 la	
distribució	per	 sexes,	 grups	d'edat,	nacionalitat	 i	distribució	per	districtes	 i	barris.	 També	 les	
principals	 variables	 relacionades	 com	 la	 caracterització	 dels	 moviments	 residencials	
intermunicipals	dels	darrer	anys	i	la	seva	interrelació	amb	el	mercat	de	l’habitatge.	
	
En	 referència	 a	 l'evolució	 en	 els	 darrers	 10	 anys,	 la	 població	 de	 Rubí	 ha	 evolucionat	 de	 la	
manera	que	mostra	el	següent	gràfic:	

	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Aquestes	 dades	 indiquen,	 que	 tot	 i	 créixer,	 la	 població	 a	 Rubí	 ho	 ha	 fet	 d’una	 forma	 més	
moderada	que	els	anys	anteriors	a	la	crisi	econòmica,	quan	la	població	rubinenca	creixia	a	un	
ritme	superior	al	3%	anual,	doncs	el	creixement	no	ha	superat	l’1,5%	en	un	any,	i	fins	i	tot	hi	ha	
hagut	2	anys	amb	una	lleugera	caiguda	de	població,	2012	i	2013.	
	
Els	elements	que	conformen	el	creixement	d'una	població	són	dos,	el	creixement	natural	o	la	
diferència	entre	naixements	i	morts,	i	el	creixement	migratori.	Si	ens	fixem	en	la	seva	evolució	
observem	 com	 el	 creixement	 natural	 perd	 transcendència	 respecte	 al	 migratori,	 tal	 com	
mostra	el	següent	gràfic:	
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Font:	dades	IDESCAT	

	
Per	altra	banda,	la	taxa	de	creixement	vegetatiu	natural,	dada	que	s’obté	de	restar	el	nombre	
de	defuncions	al	nombre	de	naixements	 i	dividir	el	 resultat	per	 la	població	 total,	ens	mostra	
una	 caiguda	 continuada	 des	 del	 0,63%	 de	 l’any	 2011,	 xifra	 que	 demogràficament	 ja	 es	
considerada	baixa,	fins	al	0,23%	del	passat	any	2018.	
	
Si	 comparem	 el	 creixement	 natural	 brut	 entre	 Catalunya,	 Vallès	 Occidental	 i	 Rubí,	 el	 gràfic	
sortint	és	el	següent:	
	

	
Font:	dades	IDESCAT	

	
La	 imatge	mostra	 com	al	 llarg	dels	 darrers	 anys	 la	 taxa	ha	 anat	 caient	 en	 tots	 3	 casos,	 però	
d’una	forma	molt	més	pronunciada	en	el	conjunt	de	Catalunya,	on	l’any	2017	la	taxa	gairebé	es	
trobava	a	0,	el	que	pot	 comportar	que	actualment	aquesta	 ja	pot	 ser	negativa.	Dels	3	 casos	
Rubí	és	el	cas	amb	una	taxa	més	alta	de	creixement	natural.	
	
Tot	 i	 aquesta	 caiguda	 continuada	de	 la	 taxa	de	 creixement	 a	Rubí,	 és	 la	 ciutat	 de	Catalunya	
amb	una	major	taxa	de	fills	per	dona,	tal	com	es	pot	veure	a	la	següent	taula:	
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Font:	INE.	Boletín	de	Indicadores	Urbanos.	

	
Respecte	al	creixement	migratori,	és	un	fet	que	les	poblacions	no	són	compartiments	estancs	i	
per	 tant	 existeixen	moviments	migratoris	 constants,	migracions	 entre	 poblacions	 properes	 i	
entre	 poblacions	 més	 llunyanes.	 En	 aquest	 sentit	 i	 per	 tal	 de	 comprovar	 les	 evolucions	
poblacionals	a	la	nostra	ciutat	és	important	tractar	els	fluxos	migratoris	viscuts.	Es	a	dir	avaluar	
si	marxa	més	gent	a	altres	poblacions	des	de	Rubí	o	a	l’inrevés,	la	població	que	arriba	a	Rubí	és	
més	nombrosa	que	la	que	marxa.	
	
Els	 darrers	 anys,	 concretament	 el	 període	 2013-2018,	 el	 creixement	 poblacional	 que	 s’ha	
donat	a	Rubí	ha	estat	sobretot	per	l’arribada	de	nous	ciutadans,	sobretot	des	de	poblacions	de	
la	mateixa	comarca	del	Vallès	Occidental	i	de	l’estranger.	El	saldo	amb	la	resta	de	la	província	
de	Barcelona	 també	és	positiu,	però	amb	un	nombre	més	 reduït.	Per	contra	el	 saldo	amb	 la	
resta	de	Catalunya	i	amb	el	conjunt	de	l’Estat	ha	estat	negatiu,	tal	com	es	podrà	observar	en	el	
següent	gràfic:	
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Cal	destacar	en	aquest	punt	que	només	parlem	de	dades	referents	a	fluxos	dins	de	l’estat,	i	no	
es	conten	els	nous	ciutadans	procedents	de	països	estrangers,	amb	qui	el	saldo	és	positiu.	
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Si	ens	 fixem	d’una	 forma	més	concreta	en	aquelles	poblacions	amb	qui	 s’ha	viscut	un	major	
moviment	migratori	els	darrers	anys,	observem	que	hi	ha	sobretot	una	població	que	ha	enviat	
un	major	nombre	de	nous	ciutadans	a	Rubí,	i	que	és	la	ciutat	veïna	de	Sant	Cugat,	amb	qui	el	
saldo	ha	estat	positiu	en	més	de	400	persones.	A	continuació,	però	a	una	distància	important	
estaria	 Barcelona,	 amb	 un	 saldo	 positiu	 una	 mica	 inferior	 a	 100	 persones.	 A	 l’altre	 extrem	
trobem	Terrassa,	que	al	llarg	d’aquests	anys	ha	rebut	gairebé	100	ciutadans	més	de	Rubí	que	
no	pas	els	que	han	fet	el	trajecte	en	sentit	contrari:	
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Per	 a	 comprovar	 quina	 ha	 estat	 l’evolució	 del	 moviment	 migratori,	 segons	 els	 diferents	
àmbits,	la	taula	sortint	respecte	a	la	nostra	ciutat	és	la	següent:	
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Les	dades	mostren	com	el	gruix	de	nova	població	arribada	a	Rubí	els	darrers	anys,	procedeix	de	
l’estranger,	 mentre	 que	 el	 saldo	 amb	 la	 resta	 de	 Catalunya	 és	 positiu	 malgrat	 haver	 viscut	
fluctuacions	i	és	negatiu	amb	la	resta	de	l’estat	espanyol.	
	
Si	 ens	 fixem	 en	 el	 cas	 concret	 de	 les	 altes	 i	 baixes	 de	 l’any	 2019	 a	 Rubí,	 el	 següent	 quadre	
mostra	una	imatge	que	perfila	els	moviments:	
	
	
	
PERFIL	DE	LES	ALTES	I	BAIXES	L’ANY	2019	
	

- Pel	que	fa	al	gènere,	el	nombre	d’homes	que	han	vingut	a	viure	a	Rubí	és	lleugerament	superior	al	de	
dones,	453	per	416.	La	proporció	s’inverteix	en	el	cas	de	les	baixes	per	canvi	de	residència,	doncs	fins	al	
moment	han	causat	baixa	més	dones,263,	que	homes,	248.	
	

- En	el	cas	de	les	nacionalitats	en	primer	lloc	observem	que	en	el	cas	de	les	altes	per	canvis	de	residència	
hi	ha	un	total	de	44	nacionalitats	representades:	
	

- La	nacionalitat	més	present,	com	és	 lògic,	en	el	cas	de	 les	altes	és	 la	espanyola,	amb	453	casos,	que	
representa	el	52,19%	del	total.	A	continuació	ve	la	nacionalitat	marroquina	amb	71	nous	ciutadans	a	la	
nostra	 ciutat	 amb	aquesta	nacionalitat.	A	 continuació	 trobem	colombians	 i	 hondurenys	 amb	55	 i	 45	
nous	ciutadans	d’aquestes	nacionalitats	i	procedents	d’altres	ciutats.	
	

- En	 els	 casos	 de	 les	 baixes	 per	 canvi	 de	 residència,	 la	 espanyola	 torna	 a	 ser	 la	 nacionalitat	 més	
representada,	amb	el	73,97%	dels	casos.	El	segon	lloc	també	en	els	casos	de	les	baixes	torna	a	ser	per	a	
la	nacionalitat	marroquina,	encara	que	amb	un	percentatge	molt	inferior	que	en	les	altes,	amb	només	
24	marroquins	que	han	causat	baixa	al	padró	de	 la	 ciutat	per	 canvi	de	 residència.	En	aquest	grup	el	
nombre	de	nacionalitats	presents	són	34,	10	menys	que	en	les	altes.	
	

- En	relació	a	la	mitjana	d’edat	dels	nous	ciutadans	de	Rubí	aquesta	és	de	33,24	anys,	i	si	ens	fixem	per	
grups	d’edat	comprovem	que	són	les	persones	de	33	anys	d’edat	les	més	nombroses,	seguides	pels	de	
32	i	31	anys	respectivament.	
	

- En	conjunt	observem	que	és	a	la	franja	entre	23	i	39	anys	la	més	nombrosa,	amb	368	nous	ciutadans	en	
aquestes	edats,	el	que	representa	el	42,35%	del	conjunt.	
	

- A	l’altre	extrem	trobem	les	persones	de	major	edat,	doncs	les	dades	mostren	que	en	la	franja	de	71	o	
més	 anys	 al	 llarg	 del	 present	 any	 només	 s’han	 donat	 d’alta	 un	 total	 de	 40	 persones,	 xifra	 que	
representa	menys	del	5%	del	total.	
	

- Els	nous	empadronats	menors	de	16	anys	són	151,	el	que	representa	el	17,38%	del	conjunt.	
	

- Si	ens	fixem	en	l’aspecte	relacionat	amb	el	nivell	d’estudis	dels	nous	ciutadans,	observem	que	el	gran	
gruix,	un	cop	extrets	els	menors	de	16	anys,	són	les	persones	amb	estudis	primaris,	ja	siguin	complerts	
o	no,	amb	un	total	de	317	persones,	el	44,15%	del	conjunt.	A	continuació	trobem	aquells	i	aquelles	que	
declaren	tenir	estudis	secundaris,	 ja	siguin	de	formació	professional,	FP,	o	BUP,	amb	un	total	de	242	
casos,	mentre	que	els	que	aporten	disposar	de	titulació	universitària,	de	diferents	graus	 i	nivells,	són	
134	persones,	el	18,66%	del	conjunt.	
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Població	per	gènere	i	grups	d’edat	
	
Si	aprofundim	una	mica	en	 les	dades	relacionades	amb	la	població	de	Rubí,	 i	ens	fixem	en	 la	
divisió	per	gènere	comprovem	que	a	partir	de	l’any	2012	es	va	revertir	la	situació	existent	on	hi	
havia	més	homes	empadronats	que	no	pas	dones.		
	
Així	des	de	l’any	2013	a	Rubí	hi	viuen	més	dones	que	homes,	una	relació	que	ha	anat	creixent	
els	darrers	anys,	tal	com	es	pot	comprovar	en	el	següent	gràfic:	
	
	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
En	 la	població	entre	0	 i	64	anys	a	Rubí	hi	viuen	819	homes	més	que	dones	 i,	a	partir	dels	65	
anys	la	relació	s’inverteix	dràsticament,	amb	1.466	més	dones	que	homes.	

	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Les	 dades	 sobre	 població	 per	 gèneres	 tant	 de	 la	 comarca	 com	 de	 Catalunya	 s’exposen	 al	
següent	gràfic:	
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Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Les	xifres	mostren	com	tant	en	el	cas	de	la	comarca	com	de	Catalunya	el	nombre	de	dones	és	
superior	 al	 d’homes.	 Aquesta	 diferència	 s’ha	 anat	 eixamplant	 al	 llarg	 de	 la	 sèrie	 de	 8	 anys,	
passant,	per	exemple	en	el	cas	de	Catalunya,	de	menys	de	90.000	dónes	més	que	homes	l’any	
2011,	a	les	més	de	168.000	dones	més	a	finals	de	l’any	2018	en	el	total	de	Catalunya.	
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Grups	d’edat	
	
La	distribució	de	la	població	per	grups	d'edat	ens	permet	conèixer	els	col·lectius	que	presenten	
una	necessitat	d'emancipació,	efectiu	o	potencial,	la	presència	del	grup	de	persones	grans	i	les	
perspectives	d'envelliment	de	la	ciutat	en	el	seu	conjunt.	
			
Actualment,	la	meitat	de	la	població	(51.83%)	es	troba	compresa	entre	els	30	i	els	65	anys,	el	
15.5%	té	65	anys	o	més,	i	el	32.67%	el	conformen	el	col·lectiu	de	persones	fins	als	29	anys.	
	

	
	
Para	conèixer	el	nivell	d'envelliment	d'una	ciutat,	es	pot	posar	en	relació	la	població	a	partir	de	
65	 anys	 amb	 els	 menors	 de	 15	 anys.	 Així	 s'obté	 la	 taxa	 d’envelliment,	 que	 és	 en	 aquests	
moments	inferior	al	100%,	concretament	un	94,45%,	el	que	significa	que	per	cada	100	menors	
de	15	anys	a	Rubí	hi	ha	poc	menys	de	95	majors	de	64	anys.	
	
Tot	i	aquest	percentatge	de	població	jove	superior	a	la	població	de	més	de	65	anys,	l’evolució	
dels	darrers	anys	ha	estat	el	de	la	reducció	de	la	diferència,	doncs	a	finals	de	l’any	2010	la	taxa	
d’envelliment	era	del	73,40%,	un	21%	inferior	a	les	xifres	del	present	any.	L’evolució	a	Rubí	ha	
estat	la	següent:	
	

	
	

Font:	IDESCAT	
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Una	 altra	 dada	 que	 permet	 comprovar	 l’envelliment	 de	 la	 població	 és	 la	 taxa	 de	 sobre	
envelliment,	dada	que	s’assoleix	a	partir	del	quocient	entre	la	població	de	85	o	més	anys	entre	
la	 població	 de	 65	 o	 més	 anys.	 Aquesta	 taxa	 a	 Rubí	 és	 d’un	 14%	 aproximadament,	
significativament	més	baixa	que	el	16,7%	del	conjunt	Catalunya.		
	
	

	
	

Font:	IDESCAT	

	
Per	l’altra	banda,	si	observem	l’evolució	dels	grups	d’edat	a	Rubí	des	de	l’any	2000,	trobem	la	
següent	taula:	
	

	
Font:	Hermes.	Diputació	de	Barcelona	

	
El	quadre	mostra	com	tots	els	grups	d’edat	han	crescut,	excepte	els	grups	més	joves,	de	15	a	
34	anys,	que	han	anat	perdent	pes	en	el	conjunt	de	la	població	de	Rubí,	fet	que	també	es	dona	
al	conjunt	de	la	comarca	i	de	Catalunya.	
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Població	estrangera	a	Rubí.	
	
Si	ens	fixem	en	el	pes	percentual	de	la	població	estrangera,	i	la	seva	evolució	els	darrers	anys,		
observem	que	el	12,52%	que	representa	aquest	any	2019,	és	el	més	elevat	dels	darrers	anys:	
	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Les	dades	ens	mostren	com	des	de	l’any	2015,	quan	hi	havia	a	la	nostra	ciutat	8.398	ciutadans	
amb	nacionalitat	estrangera,	el	creixement	ha	estat	de	gairebé	d’un	17%,	fins	als	9.818	actuals.	
Cal	destacar	que,	percentualment	parlant,	Rubí	es	troba	en	uns	índexs	inferiors	al	conjunt	de	
Catalunya,	que	a	data	1	de	gener	de	2019	té	un	15,1%	de	població	estrangera,	però	per	altra	
banda	 és	 un	 percentatge	 superior	 als	 de	 l’Estat,	 amb	 un	 10,7%	 de	 població	 que	 no	 té	
nacionalitat	espanyola.		
	
En	 el	 conjunt	 de	 la	 població	 de	 nacionalitat	 no	 espanyola	 a	 Rubí,	 comprovem	 que	 hi	 ha	
representades	un	total	de	107	nacionalitats,	tot	i	que	existeixen	grans	diferències	numèriques,	
doncs	 per	 exemple	 46	 nacionalitats	 estan	 representades	 per	 5	 o	menys	 ciutadans.	 A	 l’altre	
extrem,	 és	 a	 dir	 aquelles	 nacionalitats	 amb	més	 ciutadans	 a	 Rubí,	 s’observa	 que	 les	 5	més	
nombroses	suposen	el	50%	del	conjunt	de	població	estrangera	de	la	ciutat,	tal	com	ens	mostra	
el	gràfic	que	ve	a	continuació:	
	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	
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Distribució	de	la	població	per	districtes	i	barris.	
	
L'anàlisi	 de	 la	 distribució	 de	 la	 població	 per	 districtes	 i	 barris	 ens	 permet	 conèixer	 els	
moviments	residencials	dins	del	municipi,	les	zones	d'atracció	de	la	ciutat	i	els	barris	que	tenen	
un	major	creixement.	També	ens	diu	els	barris	que	poden	experimentar	increments	de	preus	
de	lloguer	i	venda	o,	per	contra,	processos	de	degradació	urbana.	
	
En	termes	generals,	Rubí	està	organitzat	en	4	districtes	estadístics,	6	districtes	municipals	i	23	
barris	o	zones	administratives:	
	

- El	districte	1,	format	per	diferents	urbanitzacions	(Sant	Muç,	Castellnou-Can	Mir,	Can	
Barcela	 i	 Vallespark)	 que	 ocupen	 una	 important	 extensió	 del	municipi,	 especialment	
perquè	han	atret	les	poblacions	dels	anys	90.	
	

- El	districte	2,	caracteritzat	per	una	combinació	d'usos	residencials	(Can	Fatjó,	Els	Avets,	
Can	Serrafossà,	Ximelis	 i	 la	zona	més	recent	de	Sant	Jordi	Parc)	 i	 importants	polígons	
industrials	(Cova	Solera,	Can	Jardí	i	Sector	Q)	

	
- El	districte	3,	que	reuneix	barris	que	es	van	desenvolupar	en	diferents	dècades	a	causa	

principalment	 de	 la	 separació	 física	 establerta	 pel	 ferrocarril,	 i	 que	 ara	 formen	 un	
continu	 urbà	més	 harmonitzat	 (25	 de	 setembre,	 Progrés,	 les	 Torres).	 Una	 zona	més	
recent	 de	 Ca	 n'Alzamora	 (amb	 usos	 residencials	 i	 industrials)	 s'ha	 incorporat	 al	
districte,	servint	com	a	enllaç	de	connexió	amb	Can	Vallhonrat.	
	

- El	 districte	 4,	 el	 més	 rellevant	 per	 a	 propòsits	 de	 població,	 amb	 els	 barris	 de	 Rubí	
centre,	 Ca	 n'Oriol	 i	 Zona	 Nord,	 també	 dotat	 d'importants	 usos	 industrials	 (Can	 Sant	
Joan,	Can	Roses,	Carretera	de	Terrassa,	La	Bastida,	etc).	La	seva	extensió	significa	que,	
a	diferència	de	les	altres	seccions	censals,	és	al	seu	torn	subdividida	en	tres	districtes	
administratius	dels	6	en	què	s'organitza	la	ciutat.	

	
Si	ens	fixem	en	la	distribució	de	la	població	en	els	4	districtes	censals	en	que	es	troba	dividida	
la	 ciutat	 de	 Rubí,	 comprovem	 que	 més	 de	 la	 meitat	 de	 la	 ciutadania	 està	 empadronada	 al	
districte	4,	que	és	el	que	agrupa	gran	part	de	la	trama	urbana	de	la	ciutat.		
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	
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Concretament	aquest	any	2019	en	aquest	districte	(4)	hi	estan	empadronats	44.873	ciutadans,	
el	que	representa	el	57,20%	dels	rubinencs	i	rubinenques.	A	l’altre	extrem,	és	a	dir	el	districte	
menys	 habitat,	 tenim	 el	 districte	 1,	 el	 conformat	 pels	 barris	 de	 Can	 Fatjó,	 Els	 Avets	 i	 Can	
Serrafossà,	amb	un	total	de	6.605	habitants	empadronats,	el	que	representa	el	8,42%	del	total	
de	la	població	rubinenca.		
	
Pel	 que	 fa	al	pes	que	 representa	 la	població	estrangera	 en	 cada	un	dels	districtes	observem	
que	és	en	el	districte	3	on	el	percentatge	de	població	estrangera	és	més	gran,	superant	el	17%,	
concretament	el	17’03%,	percentatge	sensiblement	superior	al	pes	de	la	població	estrangera	a	
la	ciutat,	que	com	recordem	es	d’un	12,52%.		
	
També	 en	 el	 cas	 del	 districte	 4	 el	 pes	 de	 la	 població	 és	 superior	 al	 del	 conjunt	 la	 població,	
doncs	el	13,67%	de	la	població	de	la	zona	és	estrangera,	poc	més	d’1,5%	superior	a	la	mitjana	
de	la	ciutat.	Per	contra	tant	al	districte	1	com	al	2	el	pes	de	la	població	estrangera	és	molt	més	
baix	que	en	el	conjunt	de	la	ciutat,	amb	un	6,13	i	un	4,65%	respectivament:	
	
	



16	
	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

Barris	
	
La	distribució	dels	barris	en	Rubí	és	la	següent:	
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Els	pes	del	població	més	rellevant	és	representat	per	Zona	Nord,	Rubí	Centre	i	Ca	n'Oriol	
	

	
	
	
No	obstant	això,	si	ens	fixem	en	l’evolució	en	el	pes	del	conjunt	de	la	ciutat	els	darrers	anys,	
trobem	les	dades	del	següent	quadre:	
	

	

Barri 2019
1A - Can Fatjó 3919

1B - Sant Jordi Parc 2186

1C - Can Serrafossà - La 
Perla 1296

1D - Can Ximelis - D4 439

1E - Els Avets 1355

2A - Castellnou - Can Mir 3468

2B - Can Solà 969
2C - Can Barceló - 
Vallespark 1348

2D - Sant Muç 1872

3A - Ca n'Alzamora 3417

3B - Can Vallhonrat 705

3C - 25 de Setembre 1959

3D - Les Torres 4573

4A - Centre 11372

4B - Plana del Castell 700

5A - Ca n'Oriol 8017

5B - Zona Nord 12738

5C - El Pinar 746

5D - Can Rosés 967

6A - El Progrés - Rubí 2000 5671

6B - El Mercat 6122

6C - Plana de Can Bertran 3724

6D - Sector Z 1667

Pes	sobre	població	Rubí	1996 Pes	sobre	població	Rubí	2019 Diferència
3A - Ca n'Alzamora 1,487214368 4,312651454 2,825437086
1B - Sant Jordi Parc 0,547824329 2,758986268 2,21116194
2D - Sant Muç 0,183833667 2,362681745 2,178848077
2A - Castellnou - Can Mir 2,415574388 4,377019386 1,961444998
6D - Sector Z 0,468775852 2,1039479 1,635172048
5A - Ca n'Oriol 8,520690479 10,11838651 1,597696031
2C - Can Barceló - Vallespark 0,255528798 1,701332795 1,445803997
2B - Can Solà 0,419140761 1,222990711 0,803849949
6C - Plana de Can Bertran 4,106844127 4,700121163 0,593277036
5B - Zona Nord 15,48982481 16,07683764 0,587012835
1C - Can Serrafossà - La Perla 1,178373807 1,635702746 0,457328939
1D - Can Ximelis - D4 0,181995331 0,554069063 0,372073732
4B - Plana del Castell 0,602974429 0,883481422 0,280506993
5D - Can Rosés 1,00557016 1,220466478 0,214896318
5C - El Pinar 1,126900381 0,941538772 -0,185361608
3B - Can Vallhonrat 1,191242164 0,889792003 -0,301450161
1E - Els Avets 2,07180543 1,710167609 -0,361637821
3C - 25 de Setembre 3,386216152 2,472485864 -0,913730287
4A - Centre 16,01375076 14,35278675 -1,660964005
1A - Can Fatjó 6,776108977 4,946233845 -1,829875132
3D - Les Torres 7,954482784 5,771657916 -2,182824868
6A - El Progrés - Rubí 2000 9,529937313 7,157461632 -2,372475681
6B - El Mercat 10,49506407 7,72667609 -2,768387976
Zona Desconeguda 4,590326672 -4,590326672
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Les	xifres	mostren	com	els	barris	que	més	pes	han	guanyat	en	el	conjunt	de	la	població,	han	
estat	les	urbanitzacions	i	els	barris	de	nova	construcció,	com	Sant	Jordi	Parc.	Per	altra	banda	
els	barris	que	més	pes	poblacional	han	perdut	són	barris	de	la	trama	urbana.	
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Una	 dada	 destacable,	 que	mostra	 la	 tendència	 en	 l’aspecte	 poblacional	 de	 Rubí,	 és	 que	 les	
urbanitzacions	i	barris	de	nova	construcció	l’any	1996	representaven	el	7,14%	del	conjunt	de	la	
ciutadania	rubinenca,	a	finals	de	l’any	2019	aquestes	zones	de	la	ciutat	gairebé	havien	triplicat	
el	 seu	 pes,	 doncs	 ja	 representava	 un	 21,03%	 de	 la	 ciutadania,	 avui	 més	 d’un	 de	 cada	 cinc	
rubinencs	viu	en	aquestes	zones.	
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Evolució	i	característiques	de	la	població.	Conclusions	
	
1.-	 Als	 darrers	 anys	 l’evolució	 de	 la	 població	 ve	 marcada	 per	 dues	 tendències	 ben	
diferenciades.		

• Un	 període	 d’abans	 de	 la	 crisi	 econòmica	 iniciada	 al	 2007,	 a	 on	 les	 taxes	 anuals	 de	
creixement	es	situaven	al	voltant	del	3%,	i		

• un	període	d’immersió	en	 la	 crisi	 amb	una	 tendència	decreixent	 fins	 arribar	 a	 valors	
negatius	(2013-2014)	per	repuntar	a	partir	de	2015.	

Rubí	els	tres	darrers	anys	ha	superat	l’1%	de	creixement	poblacional,	xifra	que	no	han	assolit	ni	
la	comarca	ni	Catalunya	al	llarg	d’aquesta	sèrie	temporal.	
	
2.-	Rubí	mostra	una	tendència	de	caiguda	en	el	nombre	de	naixements,	caiguda	visible	des	de	
l’any	 2010.	 No	 obstant	 això,	 la	 ciutat	 té	 una	 taxa	 més	 alta	 de	 creixement	 natural	 que	 la	
comarca	del	Vallès	Occidental	i	que	Catalunya.	És	també	la	ciutat	catalana	amb	una	major	taxa	
de	fills	per	dona.	
	
3.-Respecte	als	grups	d'edat,	s’observa	
	

• Una	pèrdua	 significativa	del	 pes	de	 la	 població	del	 col·lectiu	 entre	20	 i	 34,	 anys	que	
constitueixen	el	perfil	més	rellevant	en	la	demanda	d'habitatge	

• Creixement	de	la	resta	de	trams	d'adults,	especialment	entre	els	40	i	els	65	anys	
• Un	augment	progressiu	de	la	població	més	gran,	sobretot	a	partir	dels	80	anys	

4.-	La	taxa	d'envelliment	és	de	gairebé	5	punts	inferior	a	la	de	la	comarca	i	30	punts	inferior	a	
la	de	Catalunya.	
	
5.-	 Fins	 a	 l’any	 2013	 Rubí	 va	 ser	 un	 receptora	 de	 ciutadans	 procedents	 de	 les	 diferents	
contrades,	amb	unes	xifres	que	anaven	creixent	any	rere	any.	Els	darrers	anys,	concretament	
2013-2018,	 el	 creixement	 poblacional	 ha	 estat	 sobretot	 per	 l’arribada	 a	 la	 ciutat	 de	 nous	
ciutadans,	 procedents	 sobretot	 de	 poblacions	 de	 la	 mateixa	 comarca	 del	 Vallès	 Occidental,	
destacant	 Sant	 Cugat	 del	 Vallès,	 i	 de	 l’estranger.	 El	 saldo	 amb	 la	 resta	 de	 la	 província	 de	
Barcelona	també	és	positiu,	però	amb	un	nombre	més	reduït.		
	
6.-	La	població	estrangera	(12.52%)	és	més	nombrosa	a	Rubí	que	en	el	conjunt	de	la	comarca,	
però	inferior	al	percentatge	de	població	estrangera	del	conjunt	de	Catalunya.	En	el	conjunt	de	
la	 població	 de	 nacionalitat	 no	 espanyola	 a	 Rubí,	 hi	 ha	 representades	 un	 total	 de	 107	
nacionalitats.	
	
7.-	 Des	 de	 1996,	 les	 zones	 que	 han	 anat	 guanyant	 pes	 en	 el	 conjunt	 de	 la	 ciutat,	
majoritàriament	són	urbanitzacions	o	barris	de	nova	construcció:	
	

• Ca	n	Alzamora	i	Sant	Jordi	Parc,	són	barris	que	es	van	començar	a	construir	els	anys	90	
del	segle	XX.	

• Sant	Muç,	Castellnou,	Sector	Z,	Can	Barceló,	Can	Solà,	Can	Serrafossà	i	Can	Ximelis	són	
urbanitzacions	més	o	menys	allunyades	de	la	trama	urbana	de	la	ciutat.	

• En	el	grup	de	barris	que	han	guanyat	pes	poblacional	només	Ca	n’Oriol,	La	Plana	del	
Castell,	i	Can	Rosés	amb	certa	mesura,	són	barris	de	la	trama	urbana	històrica	de	Rubí.	 	
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2.-	MERCAT	DE	L’HABITATGE.	
	
Aquesta	secció	proporciona	una	anàlisi	de	l'evolució	dels	preus	en	els	últims	anys,	tant	per	a	la	
venda	com	per	al	lloguer.		Es	fa	referència	a	les	últimes	dades	registrades	en	2005	per	analitzar	
quines	 àrees	urbanes	 van	 tenir	 els	preus	més	elevats	en	el	 període	pre-crisi	 i	 un	estudi	dels	
últims	anys.	S'avança	que	els	preus	han	augmentat	significativament,	situació	que	impacta	en	
sectors	creixents	de	la	població	exclosa	del	mercat	lliure,	tal	com	es	veurà	en	la	secció	3.	
	
Primer	de	tot,	si	ens	fixem	en	la	tinença	del	parc	d’immobles	a	Rubí,	observem	que	l’habitatge	
de	propietat	és	majoritari,	 tot	 i	que	ha	anat	perdent	pes	en	benefici	del	 lloguer,	que	ha	anat	
creixent	els	darrers	anys	a	la	nostra	ciutat:	
	

	
Font:	INE.	Censo	de	Población	y	Viviendas	

	
Mercat	de	compra	venda	
	
Si	observem	les	dades	publicades	per	l’Agència	de	l’Habitatge	de	Catalunya,	AHC,	l’evolució	de	
la	construcció	d’habitatges	a	Rubí	en	els	darrers	anys	és	la	següent:		
	

Font:	AHC	
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Com	es	 pot	 observar,	 els	 anys	 finals	 del	 segle	 passat	 i	 principi	 del	 present,	 encara	 que	 amb	
certes	oscil·lacions,	el	mercat	de	construcció	va	estar	molt	actiu,	amb	anys	on	es	van	superar	
els	1.000	immobles	iniciats.		
	
Aquesta	 tendència	 es	 va	 revertir	 a	 partir	 de	 2007	 i	 s’accentua	 els	 anys	 posteriors,	 amb	 una	
caiguda	 continuada	 en	 la	 construcció	 d’habitatges,	 amb	 xifres	 que	 no	 arribaven	 en	 alguns	
casos	 ni	 als	 20	 immobles	 iniciats.	 Els	 tres	 darrers	 anys	 amb	 dades	 mostren	 un	 creixement,	
encara	que	lluny	a	les	xifres	de	principis	de	segle.	
	
Si	ens	fixem	en	els	immobles	finalitzats	la	tendència	és	la	mateixa	que	la	que	es	donava	amb	
els	de	nova	construcció,	encara	que	amb	unes	xifres	més	reduïdes.	
	

Font:	AHC	
	
Les	 característiques	de	 l’habitatge	d’obra	nova	 de	Rubí	 al	 llarg	 d’aquest	 període	 tenen	una	
mida	 mitjana	 de	 140m²	 (102m²	 els	 habitatges	 d’edificis	 plurifamiliars,	 en	 un	 context	 de	
disminució	 progressiva	 de	 superfícies)	 i	 tres	 dormitoris.	 Aquests	 habitatges	 tipus	 es	 troben	
principalment	a	 la	zona	centre	 de	Rubí,	 i	 tenien	un	preu	mitjà	 total	de	325.666’32€.	El	preu	
unitari	mitjà	per	metre	quadrat	era	de	2.582’63	€/m².			
	
Pel	 que	 fa	 a	 l’habitatge	 característic	 del	mercat	 de	 segona	 mà	 de	 Rubí,	 a	 finals	 de	 2005	
presentava	 un	 preu	 mitjà	 de	 304.953’20€,	 amb	 una	 superfície	 mitjana	 de	 117,67m²	 (que	
corresponia	 amb	 habitatges	 de	 tres	 i	 quatre	 dormitoris).	 Aquesta	 tipologia	 d’habitatge	 es	
localitza	principalment	a	 les	zones	del	centre	 i	nord	de	Rubí,	 i	presentava	un	preu	unitari	de	
2.752’97	€/m².			
	
La	 zona	més	 econòmica	 a	 finals	 de	 2005,	 en	 termes	 de	 preu	 unitari	 era	 Can	 Rosés	 (no	 es	
considera	 el	 Districte	 1,	 ja	 que	 el	 seu	 caràcter	 fortament	 unifamiliar	 fa	 variar	 els	 preus	 per	
metre	quadrat	de	 forma	molt	considerable),	amb	poc	més	de	2.340€/m²,	que	presentava	un	
preu	total	mitjà	de	320.694’00€.			
	
Per	 contra,	 la	 zona	més	 cara	 en	 termes	 unitaris	 era	 la	 zona	 de	 Les	 Torres	 (l’àmbit	 de	 Can	
Vallhonrat	 presentava	 preus	 unitaris	 lleugerament	 majors,	 però	 aportava	 pocs	 casos	 i,	 per	
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tant,	 la	 seva	 dada	 era	menys	 representativa),	 amb	més	 	 de	 3.000€/m²,	 i	 amb	 un	 preu	 total	
mitjà	de	314.256’19€.			
	
La	zona	econòmicament	més	assequible	en	termes	de	preus	totals	era	Progrés,	amb	un	valor	
de	238.653’38€	de	mitjana	en	el	conjunt	de	la	propietat.	
	
En	el	cas	de	l’immoble	nou,	tot	i	que	el	preu	de	2019	és	superior	al	preu	mitjà	de	l’any	2017,	
arribant	a	superar	els	2.000	euros	metre	quadrat,	concretament	2.051,26,	aquest	augment	es	
va	donar	entre	 l’any	2018	 i	2019,	doncs	 l’any	anterior	el	preu	va	caure	un	10,74%,	caient	als	
1.598,31	euros	metre	quadrat,	el	que	significa	que	de	2018	a	2.019	el	creixement	mitjà	de	preu	
va	ser	d’un	28,33%.	Aquestes	xifres	suposen	que	el	creixement	acumulat	entre	2017	i	2019	va	
ser	d’un	17,59%,	un	creixement	que	és	un	13,61%	inferior	al	creixement	acumulat	viscut	pels	
immobles	usats	en	el	mateix	espai	temporal.	
	
Si	 focalitzem	 l’atenció	 en	 les	 dades	 de	 l’any	 passat,	 de	 forma	 trimestral,	 comprovem	que	 el	
preu	conjunt	ha	anat	creixent	fins	arribar	als	2.058,73	euros	mensuals	als	que	es	va	arribar	al	
quart	 trimestre	de	2019,	 i	que	suposa	un	creixement	d’un	17,52%	respecte	al	preu	mitjà	del	
primer	trimestre	de	l’any	2019.	
	
En	 el	 cas	 concret	 dels	 immobles	 nous	 la	 tendència	 és	 la	mateixa	 que	 en	 els	 altres	 aspectes	
analitzats,	 doncs	 no	 s’ha	 seguit	 un	 creixement	 constant	 com	 en	 el	 cas	 dels	 immobles	 usats,	
doncs	el	preu	més	elevat	es	va	assolir	el	segon	trimestre	de	l’any,	amb	2.207,7	euros	mensuals.	
Els	altres	dos	trimestres	el	preu	va	ser	inferior	a	aquesta	xifra,	i	fins	i	tot	van	ser	preus	inferiors	
als	preus	mitjans	dels	immobles	usats,	tal	com	es	pot	visualitzar	en	el	següent	gràfic:	
	

	
	
Finalment,	i	amb	la	finalitat	d'estudiar	l'evolució	de	les	xifres	de	vendes	des	de	2013,	aquesta	
taula	s'ha	elaborat	amb	les	dades	de	l'Estadística	de	les	compravendes	d'habitatge,	elaborada	
per	l'AHC	
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COMPRAVENDES	
	 OBRA	NOVA	 SEGONA	MÀ	

Lliures	 Protegits	 Preu	mitjà	 	 Superfície	
mitjana	

Precio	

2013	 78	 3	 127.200	 252	 95,80	 109.600	

2014	 61	 4	 168.300	 260	 101,90	 105.500	

2015	 57	 	 138.200	 442	 99,20	 115.900	

2016	 39	 	 187.900	 607	 103,30	 129.900	

2017	 40	 	 185.000	 767	 97,90	 138.100	

2018	 143	 	 156.900	 789	 95,80	 163.400	

2019	 114	 3	 191.200	 696	 94,50	 168.300	

Mitjana	 76	 3	 164.957	 545	 98	 132.957	

2020-TRIM1	 27	 1	 145.500	 137	 101,00	 190.000	
	

Font:	AHC	

	
Es	pot	veure	un	augment	brusc	del	preu	des	de	2015,	especialment	en	el	mercat	de	 segona	
mà,	que	coincideix	amb	la	recuperació	del	creixement	poblacional	de	Rubí,	basat	en	un	saldo	
migratori	positiu.	

Mercat	de	lloguer	
	
L’Agència	de	l’Habitatge	de	Catalunya,	AHC,	publica	de	forma	periòdica,	les	dades	referents	al	
preu	 mitjà	 del	 lloguer	 dels	 municipis	 catalans.	 Aquestes	 dades	 s’extreuen	 a	 partir	 dels	
contractes	registrats	a	l’INCASOL,	i	de	les	fiances	consignades	en	aquest	organisme	públic.	

	
En	el	mercat	de	lloguer	pre-crisis,	l’habitatge	solia	tenir	poc	més	d’uns	82m²,	i	un	preu	mitjà	de	
685’05€	al	mes,	així	com	prop	de	tres	dormitoris.	Aquesta	tipologia	d’habitatge	estava	ubicada	
especialment	al	centre,	al	nord	del	municipi	 i	a	Can	Fatjó	-	Sant	Roc.	El	cost	unitari	mitjà	era	
de	8’76€/m².			
	
Per	zones,	el	preu	unitari	més	barat	es	trobava	a	l’àmbit	de	Can	Fatjó	-	Sant	Roc	(7’71	€/m²)	i	
el	més	car	a	Els	Avets	(11’04	€/m²).			
	
Des	de	la	perspectiva	dels	preus	totals,	el	Progrés	era	la	zona	més	econòmica,	amb	un	lloguer	
mitjà	 de	 650€	 mensuals,	 i	 Els	 Avets	 la	 menys	 assequible,	 en	 presentar	 un	 lloguer	 mitjà	 de	
750€/mes.	
	
Si	ens	fixem	en	l’evolució	del	preu	mig	del	lloguer	a	la	nostra	ciutat,	any	a	any	observem	com	el	
passat	2019	es	va	mantenir	la	tendència	dels	darrers	anys	d’un	augment	continuat,	tal	com	es	
pot	comprovar	en	el	següent	gràfic:	
	

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis
Mitjana anual del lloguer contractual (EUROS/mes)

Codi Municipi 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

08184 Rubí 666,68 630,48 582,26 537,04 495,96 476,11 493,48 544,66 577,62 603,32 623,89 685,22 627,51 555,90 506,03
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Font:	AHC	

	
Les	dades	mostren	com	el	preu	mig	de	l’any	2019	és	un	40,02%	superior	al	preu	de	l’any	2014	i	
s’acosta	al	preu	mig	de	l’any	2008,	any	amb	el	preu	més	elevat	i	que	va	arribar	als	682	euros	
mensuals	de	mitjana.	
	
El	darrer	 trimestre	del	passat	 any	el	preu	del	 lloguer	mig	 va	arribar	als	700	euros	mensuals,	
essent	 aquesta	 xifra	 la	 segona	més	 elevada	 de	 tota	 la	 sèrie,	 després	 del	 quart	 trimestre	 de	
l’any	2008,	quan	 la	mitjana	del	preu	de	 lloguer	a	Rubí	 va	arribar	als	752	euros	mensuals.	 La	
gran	diferència	entre	els	dos	casos	es	troba	però	en	el	nombre	de	contractes	signats,	doncs	el	
quart	trimestre	de	2019	es	van	signar	gairebé	el	doble	de	contractes	que	al	mateix	període	de	
2008,	 304	 per	 163	 respectivament.	 Aquest	 fet	mostra	 com	el	mercat	 del	 lloguer	 els	 darrers	
anys	s’ha	anat	activant.	
	
Si	observem	el	preu	del	lloguer	el	darrer	trimestre	de	l’any	2019	a	la	nostra	ciutat	en	relació	al	
conjunt	de	la	comarca	del	Vallès	Occidental,	comprovem	que	Rubí	es	troba	al	mig	del	conjunt	
de	poblacions	amb	dades,	tal	com	es	pot	observar	en	el	següent	quadre:	
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preu	mirg	lloguer	4t	trimestre	2019	

Sant	Cugat	del	Vallès	 1.172,19	

Matadepera	 1.070,46	

Viladecavalls	 1.035,78	

Cerdanyola	del	Vallès	 796,40	

Barberà	del	Vallès	 763,02	

Sant	Quirze	del	Vallès	 761,47	

Palau-solità	i	Plegamans	 757,89	

Castellbisbal	 734,00	

Vacarisses	 702,45	

Rubí	 700,28	

Castellar	del	Vallès	 697,34	

Sabadell	 685,04	

Santa	Perpètua	de	Mogoda	 667,55	

Polinyà	 664,09	

Ripollet	 642,59	

Montcada	i	Reixac	 633,14	

Terrassa	 626,42	

Sentmenat	 580,26	

Sant	Llorenç	Savall	 415,74	

Badia	del	Vallès	

	

254,51	

Font:	AHC	

Contractes	de	lloguer	signats.	
	
En	relació	al	nombre	de	contractes	signats	al	llarg	dels	darrers	anys,	observem	com	aquest	any	
hi	ha	hagut	una	reducció	respecte	a	la	xifra	de	l’any	passat,	tot	i	que	aquesta	xifra	és	la	segona	
més	elevada	de	la	sèrie,	tal	com	es	pot	veure	al	següent	gràfic:	
	

																						Font:	AHC			 	
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Les	xifres	mostren	com	des	de	l’any	2011,	en	que	es	va	arribar	al	miler	de	contractes	signats,	
aquesta	xifra	s’ha	mantingut	fins	als	1.376	contractes	signats	l’any	2018.	
	
Cal	 destacar	 en	 aquest	 punt,	 que	 com	 l’Agència	 de	 l’Habitatge	 de	 Catalunya,	 AHC,	 no	
desagrega	 les	 dades	 segons	 es	 tracti	 de	 nous	 contractes	 o	 es	 tracti	 de	 renovacions	
contractuals,	no	podem	saber	si	el	parc	de	 lloguer	ha	crescut	o	ha	disminuït	al	 llarg	de	 l’any	
2019.	
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Mercat	de	l’habitatge.	Conclusions	
	
1.-	 Els	 preus	 de	 l'habitatge,	 tant	 en	 venda	 com	 en	 lloguer,	 han	 experimentat	 increments	
significatius	ja	que	hi	ha	hagut	una	recuperació	en	el	creixement	de	la	població	des	de	2015.	
	
2.-	El	preu	mitjà	de	venda	dels	immobles	usats	ha	anat	creixent	els	darrers	anys,	fins	i	tot	l’any	
2018	 va	 ser	 superior	 al	 preu	mitjà	 dels	 immobles	 nous,	 que	 els	 darrers	 anys	 han	 patit	 unes	
fluctuacions	importants.	
	
3.-	Malgrat	 la	notable	pujada	dels	últims	anys,	el	preu	mitjà	per	metre	quadrat	en	habitatge	
nou,	es	manté	més	assequible	que	el	de	Sant	Cugat,	Sabadell,	Terrassa	o	Cerdanyola.	És	a	dir,	
el	 preu	 mitjà	 de	 l'habitatge	 és	 més	 car	 que	 en	 altres	 llocs	 perquè	 es	 venen	 llars	 amb	 una	
superfície	mitjana	superior.	
	
En	 el	 cas	 d'habitatge	 lliure	 de	 segona	mà,	 on	 la	 superfície	mitjana	 és	menor,	 el	 preu	 de	 la	
habitatge	 també	 és	 menor.	 En	 aquests	 casos,	 el	 preu	 per	 metre	 quadrat	 es	 manté	 més	
assequible	 que	 en	 altres	 localitats,	 resultant	 en	 els	 preus	més	 baixos	 de	 venda,	 excepte	 en	
comparació	amb	Terrassa.	
	
Aquesta	pot	 ser	 una	de	 les	 raons	per	 les	 quals	 es	 produeix	 un	balanç	positiu	 de	 la	migració	
enfront	de	Sant	Cugat,	amb	un	mercat	molt	costós,	i	negatiu	comparat	amb	Terrassa,	amb	un	
habitatge	una	mica	més	assequible.	
	
En	ambdós	casos,	els	preus	de	les	vendes	de	Rubí	són	inferiors	als	de	la	mitjana	de	la	Comarca.	
	
4.-En	el	cas	del	 lloguer,	els	preus	han	augmentat	significativament	 i	 també	en	relació	amb	 la	
mitjana	del	Vallès	Occidental,	que	mostra	una	tensió	en	el	mercat	probablement	produïda	per	
l'arribada	de	persones	i	famílies	des	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona.	
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3.-	COL·LECTIUS	AMB	ESPECIAL	NECESSITAT	D'HABITATGE.	
	
Per	a	conèixer	quina	és	 la	demanda	existent	d’habitatge	a	 la	ciutat,	cal	dimensionar	diversos	
col·lectius	que	presenten	una	especial	necessitat	d'habitatge	per	les	seves	característiques.	
	
En	 aquest	 sentit,	 la	 llei	 4/2016	 i	 la	 24/2015	 defineixen	 el	 concepte	 de	 risc	 d'exclusió	
residencial,	com	la	situació	econòmica	en	què	es	troben	les	persones	amb	ingressos:	
	

•	 inferiors	 a	 2	 vegades	 l'IRSC,	 si	 es	 tracta	 de	 persones	 que	 viuen	 soles	 (15.935,46	
euros/any)	
•	inferiors	a	2,5	vegades	l'IRSC,	si	es	tracta	d'unitats	de	convivència	(19.191	euros/any),	
•	 inferiors	 a	 3	 vegades	 l'IRSC,	 en	 cas	 de	 persones	 amb	 discapacitats	 o	 amb	 gran	
dependència	(23.903,19	euros/any).	
	

D'altra	 banda,	 s'entén	 com	 a	 situació	 d'exclusió	 residencial	 aquella	 en	 què	 es	 troben	 les	
persones	 o	 unitats	 familiars	 que	 no	 disposen	 d'habitatge,	 o	 han	 perdut	 la	 propietat	 o	 la	
possessió	 immediata	 de	 l'immoble	 que	 és	 el	 seu	 habitatge,	 i	 que	 no	 tenen	 un	 habitatge	
alternatiu	ni	ingressos	suficients	per	aconseguir-ne	un	digne	i	adequat.	
	
Amb	aquesta	premissa,	es	fa	necessari	estimar	quins	perfils	de	la	població	de	Rubí	es	troben	en	
alguna	d'aquestes	situacions,	en	particular:	
	

-	població	amb	ingressos	insuficients	per	accedir	a	el	mercat	de	l'habitatge	(en	compra	
o	lloguer)	
	
-	persones	usuàries	dels	serveis	municipals	d'habitatge.	

• Demanda	inscrita	en	el	registre	de	sol·licitants	d’habitatge	
• Ajuts	per	al	pagament	del	lloguer	
• Servei	d’intermediació	i	Assessorament	en	Habitatge	(SIAH)	
• Demandes	d’habitatge	social.	

	 	



29	
	

Població	amb	ingressos	insuficients	per	accedir	al	mercat	de	l’	habitatge.	
	
Per	tal	de	conèixer	 la	capacitat	econòmica	que	presenten	les	famílies	per	accedir	a	el	mercat	
de	 l'habitatge,	 sigui	 en	 compra	o	en	 lloguer,	 se	 sol	 utilitzar	 l’Indicador	de	 la	Renda	Familiar	
Bruta	 Disponible,	 és	 a	 dir,	 la	 renda	 què	 disposen	 les	 famílies	 una	 vegada	 han	 estat	
descomptades	 determinades	 càrregues	 tributàries	 (impostos	 com	 IRPF	 o	 IBI)	 i	 assegurances	
socials.	
	
La	renda	bruta	familiar	disponible	(RBFD)	per	habitant	a	Rubí	és	de	14.054	euros	(any	2019)	-
1.76	 vegades	 IRSC-	 sent	 la	 mitjana	 de	 la	 comarca	 d'16.767	 euros.	 La	 renda	 bruta	 familiar	
disponible	(RBFD)	per	habitant	de	més	de	16	anys	a	Rubí	és	de	17.151	euros	(any	2019)	-2.15	
vegades	el	IRSC-	sent	la	mitjana	de	la	comarca	de	20.479	euros.	
	

RBFD	
(17.151	euros)	

Preu	
(2019)	 Preu	m2	

Cuota	
(finançament	80%)	1	

o	renda	lloguer	

%	
S/RBFD	

Habitatge	assequible	
30%	RFBD	

Habitatge	 lliure	 	–	
mitjana	2019	

191.200	 2.051,3	 628,57	euros	(303	
cuota)	

44%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.47	
vegades	RFBD	(3.15	IRSC)	

Habitatge	 segona	
mà	 –	 mitjana	
2019	

168.300	 1.895,3	 569,76	euros	(292	
cuotas)	

40%	 Unitat	 de	 convivencia	 amb	 1.33	
vegades	RFBD	(2.86	IRSC).	

Lloguer	 lliure	 –	
media	2019	

	 	 666,68	euros	 46,6%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.55	
vegades	RFBD	(3.35	IRSC)	

HPO	 régim	
especia	 venda	 (90	
m2)	

153.495 	 1.705.5		
m2	útil	

464,47	euros	(337	
mesos)	

32,5%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.08	
vegades	RFBD	(2.33	IRSC).		
Amb	 RFBD=1.	 Habitatges	 fins	
141.250	 euros	 de	 finançament.	
Superfície	fins	82.8	m2	útils.	

HPO	 régim	
especial	 lloguer	
(75	m2)	

	 6,4	 m2	

útil	
480	euros	 33,6%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.12	

vegades	RFBD	(2.41	IRSC).		
Amb	 RFBD=1.	 Superfície	 fins	 67	 m2	

útils	
HPO	 régim	
general	 venda	 (90	
m2)	

174.643,2 	 1.940.48		
m2	útil	

528,46	euros	(337	
mesos)	

37%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.23	
vegades	RFBD	(2.65	IRSC).		
Amb	 RFBD=1.	 Habitatges	 fins	
141.250	 euros	 de	 finançament.	
Superfície	fins	72.8	m2	útils.	

HPO	 régim	
general	en	 lloguer	
(75	m2)	

	 7,28	 m2	

útil	
546	euros	 38,2%	 Unitat	 de	 convivència	 amb	 1.27	

vegades	RFBD	(2.74	IRSC).		
Amb	 RFBD=1.	 Superfície	 fins	 59	 m2	

útils.	
	

Font:	Elaboració	pròpia	

	
Aquests	càlculs	s'han	realitzat	tenint	en	compte	la	renda	bruta	disponible	mitjana	i,	en	el	cas	
de	l'habitatge	protegit,	consignant	el	preu	per	metre	quadrat	màxim	previst	per	a	la	zona	A.	
	

																																																													
Per	al	càlcul	dels	préstecs	hipotecaris	s'ha	utilitzat	 l'aplicació	disponible	per	a	clients	bancaris	del	Banc	d'Espanya,	amb	un	tipus	
d'interès	per	a	préstecs	hipotecaris	de	l'1.8%.,	L'últim	publicat	i	el	suposat	de	finançament	de	el	80%	de	la	valor	de	compra,	sense	
aplicar	impost	d'IVA	o	ITP.	No	s'han	aplicat	despeses	d'obertura	ni	formalització	del	préstec,	ni	s'ha	valorat	l'esforç	econòmic	afegit	
que	 suposa	 disposar	 d'un	 20%	 de	 l'import	 de	 l'habitatge	 comprada	 amb	 fons	 propis	 procedents	 de	 l'estalvi.	
https://app.bde.es/asb_www/es/cuota.html#/principalCuota	
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S'observa	que	en	totes	les	possibilitats	d'accés	a	un	habitatge	que	tingui	una	persona,	o	família	
amb	la	mateixa	renda,	l'esforç	implica	dedicar	més	d'un	30%	de	la	seva	renda	disponible.	
	
Si	 la	 referència	és	del	30%	de	2,35	vegades	 l'IRSC,	es	confirma	que	aquest	principi	només	es	
pot	complir	amb	l'habitatge	de	protecció	pública,	sempre	que	no	s'assoleixi	el	preu	màxim	fixat	
per	 metre	 quadrat,	 o	 es	 redueixi	 la	 seva	 grandària	 mitjana,	 especialment	 en	 el	 lloguer	
d'habitatges.	
	
Ara	mateix,	el	lloguer	lliure	és	l'opció	més	cara.	

Demanda	inscrita	en	el	registre	de	sol·licitants	d’habitatge	
	
Les	persones	i	unitats	de	convivència	que	actualment	es	registren	són:	
	
Inscripcions vigents en el Registre de 
sol·licitants d’habitatge 

2018 2017 2016 2015 2014 

Nous	registres	anuals	AHC	 43	 84	 143	 50	 14	
Registres	vigents	en	els	registres	de	sol·licitants	 323	 336	 238	 108	 82	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	
	

Si	ens	fixem	en	el	Registre	de	sol·licitants	d’habitatge	de	l’Agència	de	l’Habitatge	de	Catalunya,	
tant	 els	 registrats	 com	 els	 registres	 vigents,	 observem	 un	 creixement	 molt	 important	 l’any	
2016,	 fet	 que	 es	 deu	 a	 que	 aquell	 any	 l’IMPSOL	 va	 obrir	 una	 convocatòria	 per	 a	 llogar	 38	
immobles	amb	opció	de	compra,	i	era	imprescindible	el	registre	per	a	optar	a	entrar	al	sorteig.		
	
A	partir	de	2016	tant	els	registres	nous	com	els	expedients	vigents	van	tornar	a	caure,	tal	com	
es	pot	visualitzar	en	els	següents	gràfics:	
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La	fotografia	de	les	sol·licituds	inscrites	en	el	Registre,	classificades	per	característiques,	seria	
la	següent:	
	

	
Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	dades	facilitades	pel	servei	municipal	d'habitatge	

	
Hi	 ha	 diferències	 substancials	 entre	 les	 persones	 i	 col·lectius	 inscrits	 en	 el	 registre	 de	
sol·licitants	d'habitatge.	Si	els	comparem	amb	els	perfils	més	habituals	que	es	troben	inscrits	a	
la	província	de	Barcelona	i	a	Catalunya,	veiem	que:	
	

CATALUNYA	 RUBÍ	
El	 43%	 de	 les	 sol·licituds	 son	 d’	 una	 persona,	 el	 24%	
son	de	dues	persones	y	el	15%	són	de	3	persones.	

La	 tendència	 és	 la	 contrària.	 Sols	 el	 10%	 de	 les	
sol·licituds	 són	 d’	 una	 persona,	 el	 17%	 són	 de	 dues	
persones	y	el	73%	són	de	famílies	

El	28%	de	les	sol·licituds	pertanyen	a	persones	menors	
de	35	anys,	el	62%	a	persones	entre	35	y	65	anys	 i	el	
10%	a	majors	de	65	anys.	

El	44%	de	las	sol·licituds	pertanyen	a	persones	menors	
de	35	anys,	el	50%	a	persones	entre	35	y	65	anys	 i	el	
6%	a	majors	de	65	anys.	

El	49%	de	les	persones	presenta	uns	ingressos	inferiors	
al	 0.93	 IRSC	 (7.410	 euros),	 i	 el	 41%	 entre	 el	 0.93	 i	 el	
2.33	IRSC	(18.564,81	euros).		

El	29%	de	les	persones	presenta	uns	ingressos	inferiors	
a	1.2	cops	IRSC	(10.000	euros),	el	47%	entre	el	1.2	i	el	
2.5	IRSC	(20.000	euros)	i	el	24%	per	sobre	ingressos.		

El	 38%	 dels	 sol·licitants	 demanda	 només	 lloguer,	 el	
27%	propietat	i	la	majoria	(91%)	s’inscriuen	també	a	la	
possibilitat	del	lloguer	amb	opció	de	compra.	

En	consonància	amb	el	nivell	d’	ingressos,	més	del	50%	
demanen	propietat,	 el	 36%	 	 lloguer	 i	 la	 resta,	 lloguer	
amb	opció	a	compra.	

	

Font:	Elaboració	pròpia	

Casos	vigents	2019 Petició	dòna % Viuen	a	Rubí
331 178 53,78% 174

Demanden	habitatge	compra Petició	Home % Treballen	a	Rubí
168 153 46,22% 34

Demanden	Habitatge	Lloguer Edat Viuen	i	treballen	a	Rubí
121 <	35	anys 147 109

Demanden	lloguer	opció	compra >=	35	anys 165 Van	Viure	a	Rubí
42 >	65	anys 19 14

Ingressos 1	membre
<	2.000	euros 19 34
>=2000	i	<5.000	euros 24 2	membres
>=	5.000	i	<10.000	euros 52 56
>=	10.000	i	<	15.000 74 3	membres
>=	15.000	i	<	20.000 82 92
>=	20.000	 80 4	membres

87
Mitjana 14.899,23	euros 5	o	més

62
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Ajuts	per	al	pagament	del	lloguer	
	
Al	 llarg	dels	darrers	anys	ha	anat	creixent	el	nombre	de	rubinencs	que	demanen	ajuts	per	al	
pagament	del	 lloguer,	fet	que	s’ha	produït	sobretot	els	darrers	3	anys,	doncs	es	va	passar	de	
poc	més	de	500	peticions	l’any	2016,	comptant	les	diferents	convocatòries	anuals	a	les	gairebé	
1.000	del	passat	any	2019.	
	
Cal	 destacar	 que	 la	 convocatòria	MIFO,	 que	 anualment	 convoca	 el	 Ministeri	 de	 Foment	 ha	
crescut	molt	 el	 nombre	 de	 sol·licitants,	 sobretot	 perquè	 han	 incorporat	 sol·licitants	 d’altres	
convocatòres	 que	 s’han	 anat	 extingint	 i,	 perquè	 la	 convocatòria	 de	 2019	 ha	 elevat	 el	 topall	
màxim	de	preu	de	lloguer	dels		600	a	750	euros	mensuals,	el	que	ha	permès	que	un	important	
gruix	de	ciutadans	poguessin	optar	a	les	ajudes.	L’evolució	de	sol·licituds	ha	estat	la	que	es	pot	
veure	al	següent	gràfic:	
	

	
	

	
	
Cal	 destacar	que	aquesta	 ajuda	atorga	una	 subvenció	mensual	 que	pot	 anar	dels	 20	 als	 200	
euros.	
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Si	ens	fixem	en	els	demandants	d’ajudes	MIFO	2019,	observem	que	més	d’un	60%	són	famílies	
amb	 menors	 a	 càrrec,	 un	 37%	 són	 usuaris	 amb	 nacionalitat	 estrangera,	 un	 19%	 famílies	
monoparentals,	sobretot	dones.	També	destaca	que	gairebé	un	12%	de	les	sol·licituds	les	fan	
majors	de	65	anys.	
	
Cal	destacar,	en	aquest	sentit	que	l’any	2019	uns	130	casos,	tot	i	estar	aprovats,	no	van	rebre	
ajuda	econòmica,	doncs	els	fons	destinats	per	la	Generalitat	no	van	ser	suficients.	
	
A	 la	 convocatòria	 MIFO,	 i	 ajudes	 permanents	 també	 s’hi	 ha	 de	 sumar	 ajudes	 d’especial	
urgència,	dirigides	a	ciutadans	que	han	contret	un	deute	de	 lloguer,	 i	que	degut	a	 la	 segona	
onada	de	crisis	en	l’àmbit	de	l’habitatge,	que	ha	afectat	sobretot	a	les	persones	llogateres.	
	
Les	dades	de	les	diferents	convocatòries	d’ajuts	al	lloguer	convocades	són	aquestes:	
	
Ajudes al pagament del lloguer2 2019 2018 2017 2016 
Sol·licituds	ajudes	del	Ministerio	de	Fomento	(MIFO)	 7383	 689	 571	 399	
%	ajudes	concedides	 88.9%	 84.9%	 85.6%	 84.2%	
Ajudes	permanents	al	lloguer	Generalitat	 186	 213	 222	 -	
Ajudes	especial	urgència	deutes	lloguer	i	desnonaments	 33	 31	 31	 -	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

Servei	d’intermediació	i	Assessorament	en	Habitatge	(SIAH)	
	
Des	 de	 l’any	 2012	 l’Ajuntament	 de	 Rubí	 ofereix	 als	 ciutadans	 un	 recurs,	 que	 en	 un	 primer	
moment	anava	dirigit	a	persones	que	es	trobaven	amb	problemes	de	pagaments	hipotecaris,	i	
que	al	llarg	dels	darrers	anys	també	s’ha	ampliat	a	usuaris	amb	contractes	de	lloguer.	
	
Durant	 aquests	 anys	 des	 del	 Servei	 s’han	 atès	 a	 gairebé	 1.000	 casos,	 dels	 quals	 una	 tercera	
part	estan	actius.	
	
Durant	 els	 primers	 anys	 del	 servei	 la	 majoria	 de	 casos	 atesos	 eren	 relacionats	 amb	 casos	
hipotecaris,	 però	 aquest	 fet	 s’ha	 revertit	 els	 darrers	 anys,	 on	 els	 casos	 de	 lloguer	 han	 anat	
creixent,	fet	que	es	deu	a	dos	fets.	El	cop	hipotecari	va	ser	els	primers	anys	de	crisi	econòmica	i	
al	fet	que	persones	que	van	assolir	una	dació	amb	lloguer	social	els	darrers	mesos	estan	veient	
com	 finalitzen	 els	 seus	 contractes,	 però	 la	 seva	 situació	 econòmica	 no	 ha	millorat	 tant	 i	 no	
poden	fer	front	a	les	noves	quotes	de	lloguer.	
	
Gràcies	 a	 la	 intermediació	 amb	 les	 entitats	 financeres,	 es	 van	 poder	 reorientar	 i	 resoldre	
moltes	d’aquestes	situacions	que,	fins	aquell	moment,	comportaven	la	pèrdua	de	l’habitatge	i	
el	manteniment	del	deute	hipotecari.			
	
Així	 es	 van	 aconseguir	moratòries,	 reestructuracions	 i	 condonacions	 –	 totals	 o	 parcials	 –	 de	
deutes,	dacions	en	pagament,	etc.			
	
	
	

																																																													
2	Segons	 la	Memòria	de	Servei	Municipal	d'Habitatge	de	2018	s'indica	que	105	d'aquests	ajuts	es	 realitzen	sobre	habitatges	de	
parc	públic.	
3	Al	creixement	en	la	convocatòria	de	2019	ha	contribuït	que	el	límit	màxim	de	preu	de	lloguer	subvencionable	hagi	passat	de	600	
a	750	euros.	
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En	 aquests	 anys	 el	 perfil	 dels	 usuaris	 que	 demanden	 aquest	 servei	 ha	 anat	 canviant	 i	
actualment	 la	 problemàtica	 hipotecària	 esdevé	 gairebé	 residual.	 Per	 contra,	 han	 anat	
augmentat	 els	 casos	 d’ocupacions	 irregulars	 (com	 veurem	 en	 el	 següent	 apartat)	 i	 els	 de	
lloguer,	 ja	que	l’augment	del	preu	del	mercat	ha	comportat	que	moltes	famílies	no	el	puguin	
assumir.		
	
En	aquest	sentit	les	dades	extretes	del	servei	a	finals	d’any	2018	són	les	següents:			
	

	 2018	 2017	

EXPEDIENTS	OBERTS	TOTALS	(des	de	2012)	 437	 321	

EXPEDIENTS	OBERTS	 136	 54	

EXPEDIENTS	TANCATS		 26	 60	

ACORDS	DACIÓ	PAGAMENT		 4	 42	

ACORDS	DE	LLOGUER	SOCIAL		 13	 92	

ACORDS	REFINANÇAMENT		 2	 16	

CASOS	SENSE	ACORD		 4	 15	

LLANÇAMENT	JUDICIAL		 23	 7	

	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

Demandes	d’habitatge	social.		
	
Les	 demandes	 d’habitatge	 social	 són	 un	 dels	 indicadors	més	 il·lustratius	 de	 l’emergència	 en	
l’àmbit	de	l’habitatge			
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	
	

Les	dades	recollides	evidencien	que	el	passat	2018	hi	ha	hagut	un	creixement	de	poc	menys	
del	10%	respecte	a	les	demandes	de	l’any	2017,	passant	de	les	597	a	les	656	de	l’any	2018.	Del	
conjunt	la	major	part	de	casos,	381,	van	entrar	a	través	de	formularis	per	a	rebre	notificacions	
per	via	SMS,	seguit	de	les	demandes	a	través	d’instància,	mentre	que	els	conjunts	més	petits	
són	els	de	casos	registrats	a	partir	del	SIAH,	i	les	prioritzacions	a	través	de	Serveis	Socials.		
		
	
	
	
	
	



35	
	

Lloguer	social.		
	
Una	 altra	 acció	 que	 desenvolupa	 	 l’OLH	 és	 el	 de	 la	mediació	 o	 supervisió	 de	 contractes	 de	
lloguer,	 ja	siguin	contractes	de	 lloguer	signats	directament	des	del	servei,	com	els	contractes	
de	borsa	de	lloguer,	acords	amb	entitats	financeres	a	través	de	SIAH,	notificacions	de	lloguer	
social	enviades	per	entitats	financeres,	així	com	nous	contractes	a	habitatges	municipals,	que	
han	finalitzat	contracte.		
	
Les	 dades	 mostren	 que	 directament	 s’han	 signat	 34	 contractes	 de	 lloguer,	 entre	 borsa	 de	
mediació	de	 lloguer,	 i	 habitatges	municipals,	mentre	que	 s’ha	 supervisat	o	 fet	 seguiment	de	
147	contractes	de	lloguer.		
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

Mesa	d’emergència.		
	
La	Mesa	d’Emergències	és	un	òrgan	tècnic	de	l’Agència	de	l’Habitatge	de	Catalunya	que	té	la	
funció	de	valorar	 i	proposar	 les	adjudicacions	de	 les	sol·licituds	d’allotjament	que	presentem	
els	 ajuntaments,	 amb	 l’objecte	 d’evitar	 l’exclusió	 social	 i	 marginalitat	 de	 les	 unitats	 de	
convivència	que	es	trobin	en	les	situacions	d’emergència	social.			
	
Aquest	 recurs,	 dissenyat	 doncs,	 per	 a	 oferir	 un	habitatge	 en	 situació	d’emergència,	 s’ha	 vist	
desbordat	els	darrers	anys,	davant	de	la	gran	quantitat	de	sol·licituds	registrades,	fet	que,	a	la	
pràctica,	l’ha	convertit	en	un	recurs	inoperatiu,	doncs	no	disposa	d’habitatges	per	a	adjudicar	i	
traspassa	una	vegada	més,	la	responsabilitat	de	trobar	habitatge	als	ajuntaments.			
	
En	aquest	sentit,	i	des	del	2015	fins	ara	s’han	tramitat	un	total	de	195	casos,	85	de	les	quals	es	
van	obrir	al	llarg	de	l’any	2018.	D’aquests	85,	la	Mesa	només	va	adjudicar-ne	un.		
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Evolució	de	ajuts	i	beneficis	gestionats	per	Serveis	Socials	en	l’àmbit	de	l’habitatge	
	
Pel	 que	 fa	 a	 el	 volum	 d'ajudes	 socials	 que	 s'estan	 destinant	 a	 diversos	 col·lectius	 per	 tal	
d'accedir	 o	 conservar	 el	 seu	 habitatge	 habitual,	 així	 com	 a	 la	 resta	 de	 problemàtiques	
derivades	del	manteniment	d'un	habitatge	digne	i	adequat,	les	dades	consignades	per	Serveis	
Socials	són	els	següents:	
	
	

	 2019	 Persones	 2018	 Persones	 2017	 Persones	 2016	 Persones	
A)	

Accés/manteniment	
de	l'habitatge	

habitual	i/o	de	les	
ajudes	derivades	del	

mateix	

246.541,75	 551	 221.078,13	 614	 161.382,32	 610	 86.197,92	 335	

A1	Lloguer	
endarrerit	i	lloguer	

habitual	
120.848,04	 239	 78.912,43	 146	 47.165,99	 123	 47.576,43	 112	

A3	Pagament	
situacions	

llançaments	i	
desnonaments	

1.814,41	 5	 1.114,88	 7	 1.800,00	 6	 3.411,00	 10	

A4	Allotjament	
temporal	d'urgència	 57.094,10	 58	 45.135,41	 71	 21.438,78	 33	 5.960,47	 20	

A5	Allotjaments	
temporals	

d'urgència	per	a	
gent	gran	sense	

recursos	

25.062,58	 10	 29.171,61	 14	 35.109,64	 3	 8.900,22	 3	

A6	Facilitar	l'accés	a	
un	habitatge	 19.672,92	 93	 20.589,85	 77	 10.072,52	 46	 7.561,37	 36	

A9	Garantir	els	
subministraments	

bàsics	
17.805,12	 112	 35.985,12	 214	 36.598,28	 285	 3.935,91	 52	

A10	Altes	en	els	
subministres	bàsics	 2.844,68	 28	 5.568,26	 71	 6.915,72	 94	 7.223,96	 80	

Altres	 1.399,90	 6	 4.600,57	 14	 2.281,39	 20	 1.628,56	 22	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí.	Serveis	Socials.	

	
Com	 es	 pot	 veure,	 el	 volum	 d'ajuts	 prestat	 per	 Serveis	 Socials	 i	 de	 persones	 receptores	 en	
l'àmbit	de	l'habitatge,	ha	vist	un	continu	increment	en	els	últims	anys.	
	
En	 un	 període	 de	 temps	 2016-2019	 de	 teòrica	 recuperació	 econòmica,	 que	 hauria	 d'haver	
provocat	 una	 certa	 disminució	 en	 les	 persones	 o	 famílies	 assistides,	 la	 línia	 d'atenció	
gestionada	pels	serveis	socials	en	matèria	d'habitatge	ha	passat	de	representar	el	30,36%	del	
total	al	67,75%.	
	
L'import	 més	 significatiu	 és	 el	 de	 l'ajut	 destinat	 a	 cobrir	 les	 despeses	 relatives	 a	 lloguer	
endarrerit	i	lloguer	habitual,	el	que	ha	augmentat	un	154%	en	els	últims	4	anys.	Cal	assenyalar	
també	que	el	nombre	de	persones		assistides	s'ha	duplicat.	
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No	 obstant	 això,	 la	 despesa	 en	 aquesta	 àmbit	 dels	 serveis	 socials	 (habitatge)	 s'ha	 hagut	
d'incrementar	 encara	més,	 en	 un	 186%	en	 aquest	 període,	 per	 tal	 de	 respondre	 de	manera	
més	intensa	a	altres	problemes.	
	
D'aquesta	 manera,	 cal	 destacar	 els	 increments	 en	 els	 recursos	 necessaris	 per	 satisfer	
l'allotjament	 d'urgència	 temporal,	 l'accés	 a	 l'habitatge	 i	 els	 destinats	 a	 garantir	 els	
subministraments	bàsics	d'aigua,	llum	i	gas.	
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Col·lectius	amb	especial	necessitat	d'habitatge.	Conclusions	
	
1.-	L'augment	de	preus	que	s'ha	produït	en	els	últims	anys	fa	que	un	percentatge	creixent	de	la	
població	 quedi	 fora	 del	 mercat.	 Aproximadament	 el	 43%	 de	 la	 població	 de	 Rubí	 té	 rendes	
inferiors	a	2,26	vegades	l'IRSC.	
	
En	 aquest	 sentit	 la	 llei	 4/2016	 i	 la	 24/2015	 defineixen	 el	 concepte	 de	 risc	 d'exclusió	
residencial,	com	la	situació	econòmica	en	què	es	troben	les	persones	amb	ingressos:	
	

•	 inferiors	 a	 2	 vegades	 l'IRSC,	 si	 es	 tracta	 de	 persones	 que	 viuen	 soles	 (15.935,46	
euros/any)	
•	inferiors	a	2,5	vegades	l'IRSC,	si	es	tracta	d'unitats	de	convivència	(19.191	euros/any),	
	

2.-Segons	 les	 últimes	 dades	 publicades	 per	 l'INE	 en	 l’Enquesta	 continu	 del	 llar	 (ECH),		
s’observa	 que	 a	 la	 província	 de	 Barcelona	 que	 les	 taxes	 d'emancipació	 han	 disminuït	
considerablement:	

1. Fins	a	l'edat	de	24	anys,	pràcticament	no	hi	ha	emancipació	(només	el	1%).	El	
nombre	 de	 persones	 que	 viuen	 amb	 els	 seus	 pares	 en	 aquestes	 edats	 ha	
augmentat	 un	 12%	 en	 els	 darrers	 5	 anys,	 de	manera	 que	 aquest	 grup	 és	 un	
grup	d'emancipació	potencial,	però	no	eficaç.	
	

2. En	 el	 cas	 de	 joves	 d'edats	 compreses	 entre	 els	 25	 i	 els	 34	 anys,	 el	 56%	
continuen	vivint	a	la	llar	familiar,	de	manera	que	la	seva	taxa	d'emancipació	va	
baixar	10	punts	en	els	darrers	2	exercicis.			

	

3.-	 La	 demanda	 registrada	 en	 el	 registre	 de	 solicitants	 sembla	 escassa,	 tenint	 en	 compte	 la	
dimensió	 poblacional	 del	 municipi.	 Això	 és	 més	 probable	 a	 causa	 de	 la	 limitada	 oferta	
d'habitatge	assequible	proporcionat	en	els	darrers	 anys,	 així	 com	 la	manca	d’aquest	 requisit	
per	accedir	als	programes	més	demandats,	com	las	ajuts	al	lloguer.	
	
4.-	Ha	anat	creixent	el	nombre	de	persones	que	demanen	ajudes	per	al	pagament	del	lloguer,	
(gairebé	 1.000	 sol·licituds	 el	 passat	 any	 2019).	 Més	 d’un	 60%	 són	 famílies	 amb	 menors	 a	
càrrec,	 un	 37%	 són	 usuaris	 amb	 nacionalitat	 estrangera,	 un	 19%	 famílies	 monoparentals,	
sobretot	 dones.	 També	 destaca	 que	 gairebé	 un	 12%	 de	 les	 sol·licituds	 les	 fan	majors	 de	 65	
anys.	
	
Hi	 ha	 un	 risc	 de	 moltes	 llars	 de	 dependre	 de	 l'ajuda,	 de	 manera	 que	 la	 seva	 eliminació	 o	
reducció	pot	significar	problemes	significatius	en	el	manteniment	de	la	possessió	del	llar.	
	
5.-	Hi	ha	una	situació	generalitzada	de	problemes	derivats	de	 l'atenció	adequada	i	autònoma	
per	fer	afrontar	el	pagament	de	lloguers,	així	com	el	dels	subministraments	bàsics.	També	hi	ha	
un	 nombre	 creixent	 de	 persones	 i	 famílies	 que	 utilitzen	 les	 serveis	 socials	 per	 accedir	 a	 un	
allotjament	temporal.	
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4.-	EVOLUCIÓ	I	ESTAT	DEL	PARC	RESIDENCIAL	
	
El	 parc	 d’habitatges	 d’una	 ciutat,	 i	 la	 segmentació	 segons	 els	 seus	 usos,	 ens	 permet	 obtenir	
una	 fotografia	 sobre	el	 creixement	o	evolució	en	aquest	 àmbit,	 així	 com	quina	és	 l’ocupació	
mitjana	dels	immobles	en	cada	àmbit	territorial	analitzat.	
	
A	més	de	les	característiques	més	destacades	de	la	configuració	del	parc	residencial,	dues	són	
les	qüestions	fonamentals	a	analitzar:	
	
1. Futures	necessitats	de	rehabilitació	i	accessibilitat	d'edificis.	
2. Situacions	 d’infrahabitatge	 i	 d’utilització	 anòmala	 dels	 habitatges.	 En	 particular,	

l’habitatge	buit	i	l’habitatge	ocupat	sense	títol	habilitant.	
	
Partint	 de	 l'anàlisi	 de	 les	 característiques	 generals	 del	 parc,	 i	 segons	 dades	 publicades	 per	
l’IDESCAT,	 l’evolució	 del	 parc	 d’habitatges	 a	 Rubí	 fins	 l’any	 2011,	 últim	 any	 del	 que	 s’han	
publicat	dades,	és	el	que	es	pot	veure	en	el	següent	gràfic:	
	

	
Font:	INE.	Censo	de	Población	y	viviendas.	

	
Les	 dades	mostren	 com	 el	 parc	 d’immobles	 principals	 es	 va	 gairebé	 doblar	 en	 30	 anys	 a	 la	
ciutat	de	Rubí,	mentre	que	el	parc	d’immobles	secundaris	després	de	duplicar-se	des	de	1981	a	
2001,	va	caure	els	10	anys	següents.	
	
Segons	dades	de	 l’ajuntament	actualitzades	a	31/12/2019	a	 la	nostra	ciutat	hi	ha	un	total	de	
32.330	habitatges,	de	les	quals	28.243	són	habitatges	principals,	un	87%.	7.173	són	habitatges	
unifamiliars	i	la	resta	es	divideixen	en	un	total	de	1.864	d’edificis.	
	
Si	comparem	aquestes	dades	amb	el	“Censo	de	población	y	viviendas	de	2011”	que	va	elaborar	
l’INE,	podrem	concloure	de	la	seva	validesa,	ja	que	el	85,1%	eren	habitatges	principals	ocupats	
i	la	ratio	d’ocupació	era	de	2,63	persones/habitatge.	
	
Per	l’altra	banda,	en	els	darrers	5	anys	l’evolució	del	nombre	d’habitatges	ha	experimentat	un	
creixement	 molt	 moderat,	 d’un	 2%,	 malgrat	 que	 s’ha	 produït	 una	 reducció	 del	 nombre	
d’habitatges	sense	ningú	empadronat	(-9.38%),	mentre	que	el	nombre	d’habitatges	principals	
ha	crescut	en	aquest	quinqueni		un	3.87%.	
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Any	 Habitatges	
principals	 ∆	 Habitatges	

desocupats	 ∆	 Total	 ∆	

2.015	 27.191	 		 4.510	 		 31.701	 		

2.016	 27.462	 1,00%	 4.435	 -1,66%	 31.897	 0,62%	

2.017	 27.727	 0,96%	 4.373	 -1,40%	 32.100	 0,64%	

2.018	 27.998	 0,98%	 4.163	 -4,80%	 32.161	 0,19%	

2.019	 28.243	 0,88%	 4.087	 -1,83%	 32.330	 0,53%	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Si	es	desagrega	el	nombre	d’habitatges	per	barris,	podem	veure	que	es	confirma	una	densitat	
per	llar	elevada,	de	2,80	persones,	fenomen	que	ha	anat	creixent	els	darrers	anys,	des	de	les	
2,63	persones	per	habitatge	registrats	pel	Cens	de	2011.	
	

	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
La	 figura	 mostra	 com	 en	 tres	 barris	 de	 Rubí,	 El	 Pinar,	 Can	 Barceló	 i	 Ximelis,	 la	 mitjana	
d’ocupació	supera	els	2,89	habitants	per	immoble.		
	
A	 l’altre	extrem,	els	barris	que	 tenen	una	mitjana	d’ocupació	de	menys	de	2,7	habitants	per	
habitatge	són	dos	barris	de	 la	trama	urbana,	concretament	el	Mercat	 i	el	Centre.	La	resta	de	
barris	es	mouen	en	una	ocupació	entre	2,7	i	2,99	habitants	per	habitatge.	
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Com	es	veu	en	el	gràfic	següent,	 l'evolució	de	 la	mitjana	de	persones	per	habitatge	presenta	
dues	 etapes.	Una	d'un	 sentit	 decreixent,	 fins	 a	 2016,	 i	 un	 altre	 des	 dels	 darreres	 dos	 últims	
anys,	que	mostra	una	forta	concentració	de	persones	per	habitatge.	Tema	que	s'analitza	a	 la	
secció	de	projecció	llars.	
	
	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
Per	altra	banda,	si	s’analitza	l’evolució	del	parc	d’habitatges	buits	(2015-2019),	es	constata	una	
relació	directa		entre	els	majors	increments	poblacionals,	és	a	dir	un	creixement	de	la	població	
en	un	barri	i	el	descens	dels	habitatges	sense	ningú	empadronat,	el	que	significa	que	un	major	
nombre	de	ciutadans	comporta	que	un	major	nombre	d’immobles	estiguin	habitats.	
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	

	
La	disminució	dels	habitatges	desocupats	es	produeix	en	tots	els	barris,	excepte	en	 les	zones	
de	Can	Rosés,	de	manera	molt	significativa,	Can	Fatjó,	Els	Avets	i	Ca	n’Alzamora.	
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Estat	del	parc	residencial	
	
Segons	 dades	 publicades	 per	 IDESCAT	 l’any	 2011,	 el	 parc	 immobiliari	 a	 Rubí,	 per	 any	 de	
construcció,	era	el	següent:	
	

	 Principals	
Abans	de	1900	 533	
1900	a	1920	 182	
1921	a	1940	 324	
1941	a	1950	 277	
1951	a	1960	 796	
1961	a	1970	 4.185	
1971	a	1980	 8.175	
1981	a	1990	 3.021	
1991	a	2001	 6.034	
2002	a	2011	 3.514	
No	hi	consta	 1.075	
Total	 28.114	

	

Segons	aquestes	dades	el	gruix	més	nombrós	d’immobles	a	Rubí	es	van	construir	al	llarg	de	la	
dècada	dels	 anys	 70,	 concretament	un	29,07%	del	 parc	 d’immobles	 principals	 de	 l’any	 2011	
s’havien	construït	entre	1971	i	1980.	El	segon	grup	són	immobles	que	actualment	tenen	menys	
de	30	anys,	construïts	a	la	dècada	dels	90	del	segle	passat,	un	21,46%	del	parc	d’habitatges	de	
Rubí.	
	
A	 l’altre	extrem	 trobem	els	 immobles	 construïts	entre	1921	 i	 1950,	 conjunt	amb	només	600	
habitatges	vigents	actualment,	una	xifra	 lleugerament	 superior	als	533	 immobles	d’abans	de	
de	1900	
	
Del	“Censo	de	Población	i	Viviendas	2011	–	INE”	es	pot	extraure	que	el	51,1%	dels	habitatges	
de	Rubí	són	anteriors	a	l’any	1980,	tenen	doncs,	aproximadament	una	edat	de	30	anys,	com	a	
mínim.	Un	22,4%	dels	immobles	de	la	ciutat	tenien	més	de	50	anys	d’antiguitat.	
	

	
Font:	Ajuntament	de	Rubí	
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Per	barris,	la	distribució	d'habitatges	de	més	de	45	anys	d'antiguitat	és	la	següent:	

	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	

Com	es	pot	observar,	 les	zones	que	presenten	una	major	presència	d’habitatges	major	de	45	
anys	són	de	El	Pinar,	25	de	Setembre,	Les	Torres,	El	Progrés	i	Can	Fatjó	en	la	zona	urbana,	i	Can	
Ximelis	i	en	la	zona	de	les	urbanitzacions.	
	
A	 més	 a	 més,	 segons	 dades	 publicades	 per	 IDESCAT	 l’any	 2011	 més	 del	 96,5%	 del	 parc	
d’habitatges	de	Rubí	es	trobava	en	bon	estat,	concretament	31.567	dels	32.681	habitatges	que	
conformen	el	parc	d’habitatges	total	de	Rubí	d’aquell	any	estaven	en	bona	situació.	Per	contra	
els	que	es	trobaven	amb	alguna	tipus	de	deficiència	eren	1.114:	
	 	

	 	
	
L’estat	de	conservació	del	parc	d’habitatges	existent	és	variable,	tot	i	que	les	construccions	en	
estat	 ruïnós	 són	 les	 mínimes	 i	 representen	 un	 0,29%	 del	 total.	 El	 96,6%	 tenen	 un	 grau	 de	
conservació	bo.	
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Habitatge	buit	i	Habitatge	ocupat	sense	títol	habilitant.	
	
La	presència	actual	d'habitatges	no	ocupats	en	Rubí	és	12,64%	(4.087),	és	a	dir,	totes	les	llars	
sense	persones	empadronats.	Això	no	vol	dir	que	no	s'utilitzin	o	no	hi	visqui	ningú.	En	el	Cens	
de	 2011	 (INE)	 es	 va	 estimar	 que	 podien	 considerar-se,	 no	 habitades	 per	 cap	 persona	 en	
qualsevol	època	de	 l'any,	aproximadament	3.174	 llars	 -	9,6%	del	total	del	parc	residencial	en	
aquell	moment	-.	
	
Destaquen	 les	 zones	 de	 les	 urbanitzacions	 i,	 en	 segon	 lloc,	 Can	 Serafossà,	 El	 Pinar	 i	 Can	
Vallhonrat,	probablement	per	diferents	motius.	En	alguns	casos	pot	ser	degut	a	llars	on	l'usuari	
o	arrendatari	no	s'ha	registrat,	i	en	altres	perquè	són	segones	residències.	
	
L’Ajuntament	 de	 Rubí	 va	 fer	 a	 data	 1	 de	 gener	 de	 2018,	 un	 treball	 prospectiu	 de	 rastreig	 i	
detecció	per	a	intentar	establir	quina	pot	ser	la	quantificació	d’immobles	buits.	Aquesta	feina	
es	basava	en	les	dades	extretes	del	padró	d’escombraries.		
	
Una	primera	estimació	 sense	 cap	procés	 formal	de	 verificació,	 ens	diu	que	a	Rubí	pot	haver	
prop	de	1.500	immobles	buits,	que	no	es	reparteixen	de	forma	uniforme	per	la	ciutat,	doncs	hi	
ha	 3	 barris	 on	 quantitativament	 trobem	el	 percentatge	més	 gran	 d’aquests	 immobles:	 Zona	
Nord,	Ca	n’Oriol	i	Centre.	
	
Aquesta	dada	s’haurà	de	contrastar	una	vegada	s’aprovi	el	Programa	d’Inspecció	 i	Verificació	
de	 Pisos	 Buits	 2020-2021	 pel	 Plenari	 de	 l’Ajuntament.	 Aquest	 programa	 avui	 està	 iniciant	 el	
tràmit	d’aprovació	pel	Plenari	de	l’Ajuntament	
	
A		l’altre	extrem	trobem	alguns	barris	on	el	nombre	d’immobles	buits	és	molt	baix,	que	serien	
4	barris:	Sant	Jordi	Parc,	Ca	n’Alzamora,	Can	Fatjó	i	Can	Rosés.	
	
Sobre	 la	 propietat	 d’aquests	 immobles	 les	 dades	 mostren	 com	 un	 20%	 són	 propietat	 de	
propietaris	 privats	 particulars,	 mentre	 que	 el	 gran	 gruix,	 un	 80%,	 són	 propietat	 de	 grans	
tenidors,	majoritàriament	entitats	financeres.	
	
D'altra	banda,	en	relació	al	nombre	d'habitatges	ocupats	sense	títol	habilitant	fins	al	mes	de	
març	d’aquest	any	2020,	és	de	prop	de	850.	D’aquests	un	87%,	aproximadament,	són	propietat	
de	 grans	 tenidors,	 un	 7%	 propietat	 d’administracions	 públiques	 i	 un	 6%	 propietat	 de		
particulars.	
	
Per	zones,	hi	ha	3	barris	on	es	concentren	un	major	nombre	de	casos:	Can	Oriol,	Zona	Nord	i	
Les	 Torres.	 A	 l’altre	 extrem,	 barris	 on	 hi	 ha	 poca	 incidència	 d’immobles	 ocupats	 tenim	 les	
zones	residencials	i	tres	altres	barris:	Can	Fatjó,	Sant	Jordi	Parc	i	Can	Alzamora.	
	
Tot	i	que	numèricament	potser	no	és	significatiu	en	el	nombre	total	d’immobles	ocupats	de	la	
ciutat,	cal	destacar	els	casos	dels	barris	del	25	de	Setembre	i	El	Pinar,	on	més	del	7	i	10%	del	
parc	 d’immobles	 estan	 ocupats	 irregularment.	 Un	 altre	 aspecte	 significatiu	 és	 el	 pes	 de	 la	
població	estrangera	en	el	conjunt	dels	immobles	ocupats,	doncs	gairebé	un	45%	són	persones	
estrangeres,	quan	en	el	conjunt	de	 la	població	de	Rubí	 la	població	estrangera	no	arriba	ni	al	
13%.		
	
En	relació	a	les	unitats	familiars	que	ocupen	immobles	irregularment	(més	de	1.400	persones),	
les	dades	són:	
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•	 8%	immobles	ocupats	per	una	única	persona.	
•	 12%	immobles	ocupats	per	parelles	o	famílies	sense	menors.	
•	 64%	immobles	ocupats	per	famílies	amb	menors.	
•	 8%	immobles	ocupats	per	dos	o	més	unitats	familiars.	
•	 9%	immobles	ocupats	per	persones	sense	vincle.	
	
Evolució	i	estat	del	parc	residencial.	Conclusions	
	
1.-	A	Rubí	hi	ha	un	total	de	32.330	habitatges,	dels	quals	28.243	són	habitatges	principals,	un	
87%.	7.173	són	habitatges	unifamiliars	i	la	resta	es	divideixen	en	un	total	de	1.864	d’edificis.	
	
2.-	 En	 els	 darrers	 5	 anys,	 l'evolució	 del	 nombre	 d'habitatges	 total	 ha	 experimentat	 un	
creixement	 molt	 moderat	 del	 2%,	 tot	 i	 que	 s'ha	 produït	 una	 disminució	 en	 el	 nombre	
d'habitatges	desocupats	(-9,38%),	mentre	que	el	nombre	d'habitatges	principals	ha	augmentat	
un	3,87%.	
	
S'observa	com	el	major	creixement,	tant	en	termes	d'habitatge	com	de	població,	es	produeix	
en	 els	 sectors	 de	 desenvolupament	 de	 Sant	 Jordi	 Parc	 i	 les	 zones	 de	 les	 urbanitzacions	 del	
districte	2.	En	 la	direcció	oposada,	 trobem	 l’estancament	de	Can	Rosés,	Ca	n'Alzamora	 i	Can	
Fatjó.	
	
3.-	Es	confirma	una	alta	densitat	per	llar	de	2,80	persones,	fenomen	que	ha	anat	augmentant	
en	els	últims	anys,	des	de	les	2,63	persones	per	llar	registrades	pel	Cens	de	2011.	
	
4.-	El	gruix	més	nombrós	d’immobles	a	Rubí	es	van	construir	al	llarg	de	la	dècada	dels	anys	70.	
Concretament	 un	 29,07%	 del	 parc	 d’immobles	 principals	 -segons	 Cens	 de	 2011-	 s’havien	
construït	entre	1971	i	1980.	El	segon	grup	són	immobles	que	actualment	tenen	menys	de	30	
anys,	construïts	a	la	dècada	dels	90,	un	21,46%	del	parc	d’habitatges	de	Rubí.	
	
5.-	 Les	 zones	 que	 presenten	 una	 major	 presència	 d’habitatges	 major	 de	 45	 anys	 són	 de	 El	
Pinar,	25	de	Setembre,	Les	Torres	i	El	Progrés	i	Can	Fatjó	en	la	zona	urbana	i	Can	Ximelis	en	la	
zona	de	les	urbanitzacions.	
	
6.-	 Les	 zones	amb	major	presència	d'habitatges	buits	 són	 les	urbanitzacions	 i,	 en	 segon	 lloc,	
Can	Serafossá,	El	Pinar	i	Can	Vallhonrat.		Les	zones	amb	major	presència	d'habitatges	ocupats	
són	25	de	Setembre	i	El	Pinar.	
	
La	presència	d'habitatges	ocupats	sense	títol	habilitant	ha	augmentat	un	239%	en	el	període	
2012-2019.	Es	passa	de	207	a	703	habitatges.	
	
7.-	Cal	recordar	que	les	dades	recollides	sobre	 l'estat	del	parc	es	deuen	a	un	cens	que	va	ser	
elaborat	 en	 2011.	 És	 a	 dir,	 que	 el	 bon	 estat	 de	 diferents	 edificis	 o	 cases	 puguin	 haver	
empitjorat,	 especialment	 tot	 el	 parc	 de	 l'edifici	 abans	 de	 1970,	 que	 ara	 té	 50	 anys,	 i	 que	
representa	una	quarta	part	del	total.	
	
Per	 tal	de	dissenyar	una	política	de	rehabilitació	adequada,	cal	assistir	no	només	a	 l'estat	de	
l'edifici,	 sinó	 també	 a	 les	 condicions	 econòmiques	 o	 socials	 en	 què	 cada	 edifici	 residencial	
s’incardina.	
En	aquest	sentit,	la	presència	de	taxes	més	elevades	d'habitatge	buit	o	ocupat,	persones	amb	
majors	 dificultats	 per	 abordar	 els	 processos	 d'inversió	 o	 amb	 menor	 capacitat	 d'estalvi	
(pensionistes),	 major	 rotació	 en	 els	 habitatges	 de	 lloguer	 per	 l'efecte	 de	 la	
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immigració/emigració,	majors	proporcions	d'habitants	per	habitatge,	etc.,	pot	contribuir	a	una	
pitjor	conservació	dels	edificis	 i	menys	 interès	per	part	dels	propietaris	per	promoure	la	seva	
correcta	conservació.	Tenint	en	compte	aquests	i	altres	indicadors	es	poden	planificar	accions	
de	rehabilitació	diferenciades	per	barris.	
	
5.-	PREVISIONS	DEMOGRÀFIQUES	I	DE	NECESSITAT	D’HABITATGE		

	
Aquesta	 secció	 presenta	 les	 projeccions	 poblacionals	 previstes	 per	 la	 població	 de	 Rubí	 en	
general	i	per	joves	i	gent	gran.	Les	projeccions	de	població	permeten	predir	el	nombre	de	llars	
que	s'han	de	formar	 i	el	nombre	d'habitatges	que	caldrà	promocionar,	en	 les	seves	diferents	
tipologies.	Per	tant,	la	clau	per	fer	les	previsions	adequades	de	l'habitatge	depèn	no	només	de	
saber	quantes	persones	viuran	al	municipi,	sinó	també	sobre	el	que	serà	la	grandària	mitjà	de	
la	llar.	
	
Tal	com	s'ha	desenvolupat	en	 l'informe	POBLACIÓ	VALLÈS	OCCIDENTAL	2018,	elaborat	per	el	
seu	 Observatori	 comarcal,	 la	 població	 del	 Vallès	 Occidental	 augmentarà	 fins	 a	 1.002.489	
persones	en	l’horitzó	de	l’any	2030.	
	
En	el	conjunt	del	període	2018-2030,	la	població	comarcal	tindrà	un	creixement	anual	mitjà	de	
7.250	persones,	el	que	suposarà	un	creixement	acumulat	de	87.003	persones.	El	creixement	de	
la	 població,	 del	 9,5%,	 serà	 resultat	 del	 component	 natural	 (1,4%)	 i,	 sobretot,	 del	 migratori	
(8,1%).	
	
L’any	2030	la	població	de	la	comarca	serà	més	envellida:	el	pes	de	la	població	major	de	65	anys	
passarà	 del	 16,4%	 actual	 al	 20,7%	 el	 2030.	 Amb	 tot,	 el	 Vallès	 Occidental	 serà	 una	 de	 les	
comarques	catalanes	menys	envellides.	La	comarca	experimentarà	un	creixement	poblacional	
més	 intens	 que	 el	 conjunt	 de	 Catalunya	 (6,2%)	 i	 se	 situa	 entre	 les	 comarques	 que	 més	
incrementaran	la	seva	població.	
	
En	el	cas	de	Rubí,	les	projeccions	de	població	municipals	plantegen	els	següents	moviments:	
	

• La	població	arribarà	l’any	2033	als	87.000	habitants,	concretament	87.188.	
• Això	representa	un	creixement	d’14,05%	de	la	població	rubinenca.	
• Aquest	 creixement	 es	 deurà	 sobretot	 a	 un	 creixement	 migratori,	 concretament	 un	

78%.	
• El	 creixement	 natural,	 és	 a	 dir	 la	 diferència	 entre	 naixements	 i	 defuncions,	

representarà	un	22%	del	creixement	els	propers	anys.	
• El	 grup	poblacional	que	més	 creixerà	 serà	el	 de	 la	 gent	 gran,	major	de	65	anys,	 que	

passaria	del	15,6%	de	l’any	2018,	al	21,6%	l’any	2033.	
• Els	 altres	 dos	 grans	 grups	 perdran	 pes	 en	 el	 conjunt.	 La	 població	 de	 0	 a	 15	 anys,	

passarà	 del	 18,25%	 al	 14,53	%	 l’any	 2033,	mentre	 que	 la	 població	 de	 16	 a	 64	 anys	
passarà	del	66,41	al	63,87%.	

• La	 població	 femenina	 seguirà	 essent	 lleugerament	 superior	 a	 la	 població	masculina,	
encara	que	es	 reduirà	una	mica	 la	diferència.	 Les	dones	 l’any	2033	 seran	un	50,35%	
respecte	al	50,48	%	de	l’any	2018.	

• Com	passa	actualment	les	dones	són	més	nombroses	en	el	grup	poblacional	més	gran	
de	64	anys.	Mentre	que	en	els	altres	dos	grups	els	homes	són	més	nombrosos.	

	
Els	 següents	 gràfics	 proporcionen	 una	 comparació	 visual	 entre	 la	 distribució	 d'edat	
(quinquennal)	d'avui	i	el	escenari	padronal	de	2033.	Podeu	veure	com	es	produirà	un	canvi	del	
pes	de	la	població	cap	a	les	cohorts	de	persones	més	grans.	 	
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Projeccions	població	jove	i	demanda	
	
Fixant-nos	 en	 els	 propers	 anys,	 que	 seran	 en	 els	 quals	 estarà	 vigent	 el	 futur	 Pla	 Local	 de	
l’Habitatge,	 PLH,	 i	 de	 forma	 més	 concreta	 en	 aquells	 grups	 d’edat	 de	 major	 demanda	 en	
matèria	 d’habitatge,	 és	 a	 dir	 la	 població	 jove,	 que	 voldrà	 començar	 una	 nova	 etapa	 de	 vida	
autònoma,	les	projeccions	serien	les	que	mostren	els	següents	gràfics:	
	

 

 
Font:	IDESCAT	

	
La	població	 jove	de	Rubí	creixerà	numèricament,	segons	 les	projeccions,	al	 llarg	dels	propers	
anys,	encara	que	percentualment	parlant	respecte	al	conjunt	del	total	el	grup	de	15	a	29	anys	
creixerà	poc	més	d’un	punt	percentual,	per	 sobre	del	17,3%,	mentre	que	el	grup	de	30	a	34	
anys	veuria	reduït	el	seu	pes	poc	menys	de	2	dècimes	percentuals.	
	
Es	 considera	 prioritari	 fomentar	 l'arrelament	 a	 Rubí	 de	 les	 persones	 joves	 amb	 demanda	
efectiva	(no	potencial)	de	primer	accés.		
	
Això	 planteja	 centrar	 les	 accions	 en	 el	 col·lectiu	 entre	 25	 i	 34	 anys,	 que	 va	 constituir	 un	
col·lectiu	relativament	estable	en	l'escenari	projectat	fins	2026:	
	

Grup d’edat 2020 2026 
Entre	25	i	29	 4.123	 4.628	

Entre	30	i	34	 4.765	 4.735	

TOTAL	 8.888	 9.363	
	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	
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Al	conjunt	total	del	col·lectiu	de	joves	cal	aplicar	diversos	factors	de	correcció:	
	
-	 Un	 primer	 factor	 és	 la	 taxa	 d'emancipació	 general	 d'aquests	 col·lectius,	 que	 es	 produeix	
independentment	 de	 les	 polítiques	 públiques	 desenvolupades.	 Segons	 l'última	 Enquesta	
Contínua	de	Llars	per	a	la	província	de	Barcelona,	la	taxa	d'emancipació	de	joves	en	el	tram	25	
a	 34	 anys	 és	 de	 només	 el	 43%.	 El	 56%	 restant	 roman	 a	 casa	 dels	 seus	 pares.	 Si	 apliquem	
aquesta	previsió	a	Rubí	obtenim	4.977	persones	 joves	amb	dificultats	per	establir-se	 fora	de	
casa	dels	seus	progenitors.	
	
-	Un	segon	factor	és	el	d'atenció	preferent	a	les	persones	que	compleixen	requisits	per	accedir	
al	 Registre	 de	 sol·licitants	 d'habitatge	 protegit	 en	 les	 seves	modalitats	més	 assequibles,	 així	
com	 als	 programes	 socials	 d'habitatge	 de	 lloguer.	 Basant-nos	 en	 els	 ingressos	 declarats	 a	
l'Agència	 Tributària	 s'estableix	 la	 hipòtesi	 que	és	 aplicable	 a	 aquest	 col·lectiu	una	estructura	
d'ingressos	 similar	 a	 la	 resta	 de	 la	 població	 adulta	 que	 tributa,	 per	 la	 qual	 cosa	 podem	
entendre	que	aproximadament	el	43%	de	la	població	va	trobar-se	en	aquesta	circumstància,	és	
a	dir,	uns	ingressos	nets	per	sota	de	2.35	vegades	IRSC:	2.140	persones	
	
-	 Finalment,	 s'ha	 d'incorporar	 al	 càlcul	 la	 conformació	 d'unitats	 convivencials	 o	 parelles.	 Si	
establim	 una	 ràtio	 de	 1.5	 (extrapolant	 dades	 del	 registre	 de	 sol·licitants	 de	 la	 província	 de	
Barcelona)	 trobarem	 que	 es	 conformarien	 al	 voltant	 de	 1.426	 unitats	 de	 convivència	 joves	
(unipersonals	o	per	parelles)	amb	necessitats	d'un	primer	accés	a	un	habitatge.	Si	apliquem	els	
mateixos	càlculs	al	màxim	de	joves	en	2026,	tindrem	1.503	unitats	convivencials	
	
Aquesta	 seria,	en	base	a	aquesta	hipòtesi,	 la	previsió	de	 sol·licituds	de	demanda	d'habitatge	
assequible	 en	 qualsevol	 de	 les	 seves	 formes:	 adjudicació	 d'un	 habitatge	 o	 allotjament	 de	
lloguer,	compra	d'habitatge	de	protecció	pública	o,	si	no,	ajudes	procedents	de	qualsevol	dels	
programes	de	mediació	en	el	lloguer.	
	
Projeccions	Gent	Gran	
	
Si	 observem	 l’evolució	 projectada	 per	 a	 la	 població	 major	 de	 65	 anys,	 segons	 IDESCAT,	 les	
imatges	serien	les	següents:	
	

	 	
Font:	IDESCAT	-	Ajuntament	de	Rubí		
	

Les		gràfiques	mostren	com	el	creixement	de	la	població	gran	serà	més	important	que	el	de	la	
població	jove.	Concretament	en	el	conjunt	de	la	població	de	Rubí	el	creixement	serà	de	més	de	
2	punts	percentuals,	passant	de	poc	més	d’un	16%	a	més	d’un	18%.	Aquest	fet	suposaria	que	
la	cohort	més	gran	de	la	població	els	propers	anys	serà	més	nombrosa	que	la	cohort	de	15	a	29	
anys,	 que	 no	 passarà	 del	 17,31%	 de	 la	 població,	 i	 aquesta	 diferència	 s’ampliarà	
progressivament.	
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A	 efectes	 de	 la	 cobertura	 de	 l'habitatge,	 es	 pot	 utilitzar	 el	 potencial	 de	 satisfacció	 de	 la	
demanda	vells/joves,	que	relaciona	la	població	major	de	75	anys	i	la	població	de	joves	en	edat	
d’emancipació	a	mig	termini	(entre	15	i	24	anys).	Quan	el	valor	d’aquesta	ràtio	supera	l’1,	és	a	
dir,	 quan	 el	 nombre	 de	majors	 de	 75	 és	més	 gran	 que	 el	 de	 joves	 de	 15	 a	 24	 anys,	 es	 pot	
esperar,	 si	 no	 intervenen	 altres	 factors	 en	 la	 dinàmica	 residencial,	 que	 una	 part	 del	 parc	
d’habitatge	quedi	buit	per	l’efecte	de	desaparició	de	llars	per	mortalitat.	
	
El	valor	d’aquest	potencial	pel	conjunt	de	Rubí	es	situa,	d’acord	amb	la	població	de	2019,	en	
0,65	molt	per	sota	d’1,	i	per	2026	serà	0,73.	
	
Aquesta	circumstància	implica	que,	a	diferència	d'altres	municipis,	la	desaparició	de	les	llars	a	
causa	 de	 la	mort	 de	 la	 gent	 gran	 serà	 inferior	 a	 la	 creació	 de	 nous	 habitatges	 per	 part	 dels	
joves.	 Juntament	 amb	 l’anterior,	 les	 previsions	 de	 l'augment	 de	 la	 migració	 interna,	
segurament	 procedent	 de	 l'àrea	metropolitana	 i	 de	 la	 resta	 de	 la	 comarca,	 resulten	 en	 una	
continuïtat	en	l'augment	dels	preus	de	l'habitatge.	
	
Finalment,	destacar	que	en	totes	les	projeccions	de	llars	s'evidencia	una	tendència	en	la	qual	la	
majoria	 de	 les	 llars	 unipersonals	 (55,41%)	 i	 de	 dues	 persones	 (53,41%)	 seran	 habitats	 per	
persones	 majors	 de	 60	 anys,	 el	 que	 exigirà	 solucions	 adaptades	 a	 les	 necessitats	 d'aquest	
col·lectiu.	
	
	

Projeccions	de	llars.	Escenari	Baix.	Població	per	grups	d'edat	i	nombre	de	persones	a	la	llar.	
Total.	(base	2016)	
Vallès	Occidental.	2026	 	     

Edat	 1	 2	 3	 4	 5	 TOTAL	

De	0	a	19	anys	 0,12%	 3,05%	 21,15%	 34,81%	 38,16%	 20,80%	

De	20	a	39	anys	 20,26%	 20,89%	 24,31%	 21,13%	 22,51%	 22,01%	

De	40	a	59	anys	 24,21%	 22,65%	 35,11%	 36,93%	 28,39%	 30,89%	

De	60	a	79	anys	 36,26%	 43,49%	 16,66%	 5,73%	 7,89%	 20,72%	

De	80	anys	i	més	 19,16%	 9,92%	 2,77%	 1,40%	 3,05%	 5,58%	

Total	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	

	
	
	
.	 	
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Projecció	de	llars	
	
Les	 previsions	 de	 Rubí,	 basades	 en	 els	 censos	 de	 població	 i	 habitatge,	 reflecteixen	 una	
tendència	de	disminució	de	l’ocupació	mitjana	de	les	llars.	
	

2011	-	2,63	 2001	-	2,90	 1996	-	3,10	 1991	-	3,30	
	
No	obstant	això,	les	dades	analitzades	a	nivell	municipal	mostren	una	mitjana	de	2,84	persones	
per	habitatge	principal	en	2006	i	2,76	en	2015,	en	tot	cas	superior	a	la	2,63	establerta	pel	cens	
de	2011.	
	

	
	
Es	 pot	 observar	 un	 creixement	 important	 de	 les	 llars	 unipersonals	 i	 la	 consolidació	 del	 de	
persones	que	viuen	en	parella	(bipersonals),	així	com	la	reducció	del	nombre	d’habitatges	a	on	
conviuen	més	de	5	persones.		
	
No	 obstant	 això,	 des	 de	 l’any	 2015	 el	 nombre	mitjà	 de	 persones	 per	 habitatge	 principal	 en	
Rubí,	lluny	de	disminuir	com	les	projeccions	assenyalades,	ha	anat	augmentant	a	una	mitjana	
de	2,8	persones	per	llar	en	l'actualitat.		
	
A	més,	s'ha	de	destacar	que	són	 les	 llars	amb	més	persones	empadronades	 les	que	més	han	
crescut	percentualment.	
	

Habitants	x	habitatge	 Diferència	2015-2019	
0	 -9,38%	
1	 6,25%	
2	 5,09%	
3	 -2,73%	
4	 -1,26%	
5	 20,74%	
6	 22,00%	
7	 34,84%	
≥8	 22,86%	

	

Font:	Ajuntament	de	Rubí	
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Aquesta	 tendència	 vol	dir	 que,	 com	s'ha	 vist	més	amunt,	 el	 nombre	de	persones	per	 llar	ha	
crescut	en	els	últims	3	anys,	 i	 que	 les	previsions	de	2,56	persones	per	 llar	per	2026	 (segons	
IDESCAT)	estan	encara	molt	lluny.	
	
Per	aquest	motiu,	s'ha	escollit	una	previsió	de	persones	per	llar	més	adaptada	a	la	realitat	de	
Rubí.	 S'observa	 que	 la	 projecció	 realitzada	 (adaptades	 des	 de	 la	 que	 existeixen	
estadísticament,	 que	 són	 comarcales)	 permet	 una	 evolució	 més	 suavitzada	 del	 nombre	 de	
persones	que	efectivament	estaran	en	cada	llar,	des	dels	2,8	persones	actuals	fins	a	les	2,75	a	
l'horitzó	de	l'any	2026.	
	

Nombre	de	persones	per	habitatge	habitual,	segons	dades	municipals	2015	
(2.76	persones	de	mitjana	per	llar)	

	 1	 2	 3	 4		 5	i	mès	 Total	
Llars	 5.719	 7.536	 6.349	 5.244	 2.492	 27.340	
%	 20.9%	 27.6%	 23.2%	 19.2%	 8.8%	 75.472	

persones	
Nombre	de	persones	per	llar	principal	-	projecció	del	Vallés	Occidental	2026	

(2.76	persones	de	mitjana	per	llar)	
	 1	 2	 3	 4		 5	i	mès	 Total	

Llars	 6.689	 9.157	 6838	 5.411	 1.635	 29.729	
%	 22.5%	 30.8%	 23%	 18.2%	 5.5%	 81.757	

persones	
Font:	Elaboració	pròpia	

	
És	a	dir,	a	partir	de	les	projeccions	poblacionals	previstes,	i	si	tenim	una	presència	d'habitatges	
principals	ja	constituïts	de	28.243	en	el	moment	actual,	es	preveu	la	creació	neta	de	1.486	llars	
principals	 fins	 a	 l'any	 2026,	 que	 suposa	 la	 necessitat	 d'un	 increment	 del	 5.3%	en	 el	 nombre	
d'habitatges	principals,	a	raó	d'un	0,9%	anual.	
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Previsions	demogràfiques	i	de	necessitat	d’habitatge.	Conclusions	
	
1.-	 La	població	arribarà	 l’any	2033	als	87.188	habitants,	 segons	 IDESCAT.	Això	 representa	un	
creixement	d’14,05%	de	la	població	rubinenca	i	es	deurà	sobretot	a	un	creixement	migratori,	
concretament	un	78%.		
	
Aquest	escenari	no	té	en	compte	la	crisi	econòmica	actual,	i	com	pot	afectar	les	persones	que	
migren	a	causa	de	la	falta	de	treball.	
	
2.-	El	grup	poblacional	que	més	creixerà	serà	el	de	la	gent	gran,	major	de	65	anys,	que	passaria	
del	15,6%	de	l’any	2018,	al	21,6%	l’any	2033.	L'envelliment	poblacional,	especialment	a	partir	
de	l'edat	de	75	anys,	serà	un	fenomen	amb	la	prominència	de	les	dones.	
	
3.-	 Fixant-nos	en	els	propers	anys,	que	 seran	en	els	quals	estarà	 vigent	el	 futur	Pla	 Local	de	
l’Habitatge,	PLH,	 la	població	jove	de	Rubí	creixerà	numèricament.	Al	conjunt	del	total	el	grup	
de	15	a	29	anys	creixerà	poc	més	d’un	punt	percentual,	mentre	que	el	grup	de	30	a	34	anys	
veuria	reduït	el	seu	pes	poc	menys	de	2	dècimes	percentuals.	
	
El	 creixement	 de	 la	 població	 més	 gran	 serà	 més	 important	 que	 el	 de	 la	 població	 jove,	
concretament	 en	 el	 conjunt	 de	 la	 població	 de	 Rubí	 el	 creixement	 serà	 de	 més	 de	 2	 punts	
percentuals,	passant	de	poc	més	d’un	16%	a	més	d’un	18%.		
	
4.-	A	diferència	d'altres	municipis,	la	desaparició	de	les	llars	a	causa	de	la	mort	de	la	gent	gran	
serà	inferior	a	la	creació	de	nous	habitatges	per	part	dels	joves.	Juntament	amb	l’anterior,	les	
previsions	de	l'augment	de	la	migració	interna,	segurament	procedent	de	l'àrea	metropolitana	
i	de	la	resta	de	la	comarca,	resulten	en	una	continuïtat	en	l'augment	dels	preus	de	l'habitatge.	
	
5.-	Des	de	 l’any	2015	el	 nombre	mitjà	de	persones	per	habitatge	principal	 en	Rubí,	 lluny	de	
disminuir	 com	 les	 projeccions	 de	 població,	 ha	 anat	 augmentant	 fins	 a	 una	 mitjana	 de	 2,8	
persones	per	llar	en	l'actualitat.	
	
Les	 causes	 es	 troben	 principalment	 en	 el	 retard	 en	 l'edat	 de	 l'emancipació	 dels	 joves	 i	 en	
l'augment	de	les	famílies	compartint	habitatge	amb	altres	nuclis	familiars.	
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6.-	OBJECTIU	DE	SOLIDARITAT	URBANA	
	
El	 Pla	 Territorial	 Sectorial	 de	 l'Habitatge,	 PTSH,	 preveu	 per	 Rubí,	 com	 a	 àrea	 de	 demanda	
residencial	 forta	 i	 acreditada,	 el	 compliment	 de	 l'objectiu	 de	 solidaritat	 urbana,	 en	
compliment	de	la	Llei	pel	Dret	a	l’Habitatge,	LDH,	que	defineix	l’objectiu	en	el	seva	article	73	
	

Objectiu	de	solidaritat	urbana	
	

1. Per	a	 fer	efectiu	el	dret	a	 l'habitatge	a	 tot	el	 territori	de	Catalunya,	els	municipis	 inclosos	en	
àrees	declarades	pel	Pla	territorial	sectorial	d'habitatge	com	a	àmbits	de	demanda	residencial	
forta	 i	 acreditada	 han	 de	 disposar,	 en	 el	 termini	 de	 vint	 anys,	 d'un	 parc	mínim	 d'habitatges	
destinats	 a	 polítiques	 socials	 del	 15%	 respecte	 del	 total	 d'habitatges	 principals	 existents,	 tal	
com	els	defineix	 l'article	3,	 considerant	 les	 circumstàncies	pròpies	de	 cada	municipi	 i	 d'acord	
amb	el	calendari	que	sigui	establert	per	reglament.	

	
2. El	 creixement	del	nombre	d'habitatges	que	estableix	 l'apartat	1	obtingut	en	cada	quinquenni	

mitjançant	 la	 nova	 construcció,	 la	 rehabilitació	o	 l'adquisició	no	pot	 ésser	 inferior	 al	 25%	del	
nombre	d'habitatges	que	manquen	per	a	arribar	a	l'objectiu	final	del	15%	del	total	d'habitatges	
principals.	

	
A	 l'efecte	d'assolir	 l'objectiu	de	solidaritat	urbana,	 i	 incrementar	el	parc	destinat	a	polítiques	
socials,	l'article	74	LDH	relaciona	les	que	poden	integrar-se	en	tal	condició:	

Definició	d'habitatges	destinats	a	polítiques	socials	
	
Als	efectes	del	que	estableix	l'article	73,	es	consideren	habitatges	destinats	a	polítiques	socials	
tots	 els	 acollits	 a	 qualsevol	 de	 les	modalitats	 de	 protecció	 establertes	 per	 aquesta	 llei	 o	 pels	
plans	 i	 els	 programes	 d'habitatge,	 els	 quals	 poden	 incloure,	 a	 més	 dels	 habitatges	 amb	
protecció	 oficial	 de	 compra	 o	 de	 lloguer	 o	 d'altres	 formes	 de	 cessió	 d'ús,	 els	 habitatges	 de	
titularitat	 pública,	 els	 habitatges	dotacionals	 públics,	 els	 allotjaments	d'acollida	d'immigrants,	
els	 habitatges	 cedits	 a	 l'Administració	 pública,	 els	 habitatges	 d'inserció,	 els	 habitatges	 de	
copropietat,	 els	 habitatges	 privats	 de	 lloguer	 administrats	 per	 xarxes	 de	mediació	 social,	 els	
habitatges	privats	de	lloguer	de	pròrroga	forçosa,	els	habitatges	cedits	en	règim	de	masoveria	
urbana,	els	habitatges	d'empreses	destinats	a	 llurs	 treballadors	 i	 altres	habitatges	promoguts	
per	operadors	públics,	de	preu	intermedi	entre	l'habitatge	amb	protecció	oficial	i	l'habitatge	del	
mercat	lliure	però	que	no	es	regeixen	per	les	regles	del	mercat	lliure.	

	
	
En	base	a	això,	el	PTSH	preveu	per	Rubí	els	següents	objectius:	
	
Quinquenni	 Estimació	

habitatges	
principals	

Projecció	habitatges	
existents	destinats	a	
polítiques	socials		

Nous	habitatges	destinats	a	
polítiques	socials	a	promoure	

durant	el	quinquenni	

Objectiu	de	
solidaritat	
urbana	

Situació	de	
partida	 27.818	 1.397	 	 5%	

1	 28.737	(+919)	
(∆	3.3%)	 1.338	(-59)	 951	 8%	

2026	

2	 30.115	(+1.378)	
(∆	4.8%)	 1.264	(-74)	 1.327	(+376)	 11.8%	

3	 31.853	(+1.738)	
(∆	5.7%)	 1.190	(-74)	 1.311	(-16)	 15%	

	

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	dades	PTSH	
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Pel	que	fa	a	la	situació	de	partida,	actualment	Rubí	compta	amb	un	parc	de	28.243	habitatges	
principals	i	1.077	habitatges	destinats	a	polítiques	socials,	el	que	representa	un	3.8%		respecte	
a	l'objectiu	de	solidaritat	urbana.	
	
El	desglossament	de	el	parc	actual	d'habitatges	destinats	a	polítiques	socials	és	el	següent:	
	

Titularitat	 PROPIETARI	 HABITATGES	
PÚBLIC	 HABITATGES	MUNICIPALS	 60	
PÚBLIC	 PROURSA	 92	
PÚBLIC	 INCASÒL	 134	
PÚBLIC	 AHC	 13	
PÚBLIC	 IMPSÒL	 31	

PRIVAT	 HABITAGES	LLOGUER	SOCIAL	
ENTITATS	FINANCERES	(gestiona	Generalitat)	

225	

PRIVAT	 HABITATGES	BORSA	DE	MEDIACIÓ	LLOGUER	
SOCIAL	

53	

PRIVAT	 HABITATGES	LLOGUER	"60/40"	 8	
PRIVAT	 Altres	promocions	HPO	 461	
TOTAL	 	 1.077	

	

Si	tenim	en	compte	que	el	PTSH	no	només	estableix	un	15%	d'habitatges	destinats	a	polítiques	
socials,	sinó	que	a	més	determina	que	el	5,8%	de	les	mateixes	ha	de	ser	en	lloguer,	ens	trobem	
que	 a	 la	 fi	 de	 el	 període	 de	 20	 anys	 Rubí	 hauria	 haver	 assolit	 l'objectiu	 de	 l'15%	 amb	 una	
distribució	per	programes	semblant	a	la	següent:	
	

	 	

Nous	habitatges	destinats	a	
polítiques	socials	en	les	àrees	
de	demanda	forta	i	acreditada	

Nombre	
d'habitatges	
destinats	a	

polítiques	socials	

Percentatge	
d'habitatges	destinats	
a	polítiques	socials	
respecte	el	total	

Percentatge	d'habitatges	
destinats	a	polítiques	
socials	respecte	el	total	
d’habitatges	principals	

Habitatge	amb	protecció	oficial	
de	lloguer	 500	 10,46%	 1,57%	

ADAs	 208	 4,35%	 0,65%	
Adquisició	propietat	

d’habitatges	de	bancs	i	grans	
tenidors	

60	 1,26%	 0,19%	

Adquisició	ús	d'habitatges	
provinents	de	bancs	i	grans	
tenidors	(cessió,	tanteig,	

expedients..)	

120	 2,51%	 0,38%	

Mobilització	del	parc	existent	
cap	el	lloguer	social	(xarxa	de	
mediació,	incentius	fiscals,	

índex	de	referencia…)	

990	 20,72%	 3,11%	

Adquisició	d'habitatges	en	el	
parc	existent	 15	 0,31%	 0,05%	

Habitatges	amb	protecció	
oficial	de	compravenda	i	de	

tinences	intermèdies	
1.696	 35,49%	 5,32%	

Total	habitatges	 3.589	 75,10%	 11,27%	
Total	projeccions	habitatges	

existents	destinats	a	polítiques	
socials	al	final	del	Pla	

1.190	 24,90%	 3,74%	

Projeccions	del	total	
d'habitatges	destinats	a	

polítiques	socials	al	final	del	Pla	
4.779	 100,00%	 15,00%	

	
Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	la	Taula	6.2.2.3	del	PTSH:	Projeccions	de	distribució	d’habitatges	destinats	a	polítiques	socials	
segons	tipus	d’habitatge	en	les	àrees	de	demanda	residencial	forta	i	acreditada	
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En	el	cas	del	Rubí,	els	càlculs	han	estat	escollits	sobre	la	base	d'un	escenari	estimat	inicialment	
pel	text	refós	del	POUM	2018,	document	que	no	ha	estat	aprovat,	i	que	preveu	un	màxim	de	
2.196	 habitatges	 protegits	 i	 208	 Allotjaments	 dotacionals.	 Aquestes	 xifres	 variaran	 amb	 el	
desenvolupament	 d'un	 nou	 POUM	 i	 el	 corresponent	 pla	 especial	 que	 defineixi	 el	 nombre	
màxim	i	la	ubicació	dels	allotjaments	dotacionals.	
	
Independentment	 del	 nombre	 definitiu	 d'habitatges	 o	 allotjaments,	 el	 PTSH	ofereix	 diverses	
opcions	a	més	de	 construir	habitatges.	 Pel	que	 fa	 a	 la	 resta	de	programes,	 i	 amb	 la	 finalitat	
d'assolir	 l'objectiu	 de	 solidaritat	 urbana	 del	 15%,	 s'indica	 la	 necessitat	 de	 fer	 un	 esforç	
significatiu	en	la	intervenció	sobre	el	parc	d'habitatge	buit,	establint	la	seva	ocupació	efectiva	
cap	a	un	lloguer	assequible.	
	
Igualment,	 el	 PTSH	dirigeix	 les	 administracions	públiques	per	mantenir	una	 interlocució	amb	
els	 titulars	 de	 les	 grans	 tenidors,	 amb	 la	 finalitat	 d'arribar	 a	 acords	 que	 permetin	 la	
transferència	d'habitatge	als	programes	públics	de	mediació	en	el	mercat	del	lloguer,	així	com	
l'adquisició	o	compra	d'habitatges	directament	en	el	mercat	o	mitjançant	 l'exercici	dels	drets	
de	tanteig	i	retracte	disponibles.	
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7.-	QUADRE	RESUM	NECESSITATS	D’HABITATGE	
	
Com	a	resultat	de	la	detecció	dels	diferents	grups	relacionats	en	l'apartat	3	-	COL·LECTIUS	AMB	
ESPECIAL	NECESSITAT	D'HABITATGE-,	es	planteja	en	aquest	paràgraf	una	taula	resum	amb	els	5	
grups	d’atenció	preferent	en	el	present	PLH.	
	
És	probable	que	una	part	de	la	gent	que	aquí	es	consideri	com	a	demanda	amb	dificultats	per	
accedir	 al	 mercat	 lliure	 acabarà	 comprant	 o	 llogant	 una	 habitatge	 no	 assequible,	 sense	
necessitat	 d'ajut	 públic.	 Per	 exemple,	 	 unitats	 de	 convivència	 com	 les	 que	 estan	 constituint	
persones	d'edats	compreses	entre	els	30	i	els	34	anys,	en	què	els	seus	dos	membres	treballen,	
tindran	una	millor	oportunitat	de	formar	una	nova	llar.	
	
També	es	probable	que	les	llars	que	reben	ajudes	de	lloguer	són	susceptibles	de	seguir	pagant	
el	 lloguer,	 encara	 que	 l'ajuda	 disminueixi	 o	 no	 compleixi	 algun	 dels	 requisits	 de	 l'última	
convocatòria	i	no	hi	accedeixi.	
	
No	 obstant	 això,	 es	 considera	 apropiat	 incloure	 aquests	 grups	 per	 tal	 de	 seguir	 la	 seva	
evolució,	així	com	per	avaluar	la	seva	grandària	en	tot	moment.	D'aquesta	manera,	a	l'accedir	
als	serveis	municipals	de	l'habitatge	es	poden	detectar	tendències	de	creixement	o	disminució	
dels	processos	d'exclusió	residencial.	
	
Els	5	grups	d'atenció	preferent	són:	
	
1.-	Població	jove.		
	
Es	 tracta	de	 fer	un	 important	esforç	per	promocionar	 la	permanència	en	Rubí	de	 la	població	
jove,	especialment	entre	els	30	i	els	34	anys	que	tendeix	a	buscar	habitatge	en	altres	localitats	
de	la	comarca	davant	l'escassetat	d'habitatge	assequible,	especialment	per	al	lloguer.	
	
Amb	 aquesta	 finalitat,	 es	 planteja	 influir	 en	 la	 mobilització	 de	 l'habitatge	 buit,	 el	
desenvolupament	d'allotjaments	dotacionals	 i	 habitatges	de	protecció	pública	per	al	 lloguer,	
així	com	la	possibilitat	de	desenvolupar	programes	d'ajuda	específics	per	a	l'accés	a	l'habitatge	
de	lloguer.	
	
Es	considera	més	apropiat	guiar	les	allotjaments	dotacionals	al	grup	més	jove,		per	facilitar	un	
primer	accés	a	l’habitatge.	
	
2.-	Risc	o	situació	d'exclusió	residencial.		
	
Inclou	dos	grups	que	s'han	analitzat	per	separat	abans:	
	

-	d'una	banda,	les	persones	que	són	perceptors	de	prestacions	d'urgència	perquè	estan	
en	 risc	 de	perdre	 la	 seva	 llar	 habitual.	D'acord	 amb	 les	dades	 aportades	pels	 serveis	
socials,	aquest	grup	està	experimentant	un	creixement	significatiu	en	els	últims	anys,	i	
s'espera	 que	 augmenti	 en	 el	 context	 actual.	 Es	 preveu	 un	 creixement	 del	 50%	 en	
unitats	familiars	que	sol·liciten	aquest	tipus	de	beneficis,	continuant	la	tendència	que	
s'ha	produït	entre	el	2018	i	el	2019.	
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-	 d'altra	 banda,	 el	 grup	 de	 persones	 que	 resideixen	 habitualment	 en	 habitatges	
ocupats.	 A	 partir	 de	 les	 dades	 proporcionades	 pel	 servei	 d'habitatge	 Municipal,	 la	
presència	 actual	 és	 d'aproximadament	 700	 llars,	 en	 què	 resideixen	 més	 de	 1.400	
persones,	de	les	quals	uns	500	són	menors.		
	
Es	 considera	 una	 prioritat	 contribuir	 a	 la	 regularització	 d'aquestes	 ocupacions	 sense	
titulo	habilitant.	
	

3.-	Exclusió	residencial	greu.		
	
A	 partir	 de	 les	 dades	 proporcionades	 pels	 serveis	 socials,	 hi	 ha	 un	 increment	 continu	 de	 les	
persones	 que	 requereixen	 un	 allotjament	 temporal	 d'urgència,	 sota	 diverses	 circumstàncies.	
Cal	destacar	la	presència	d'unitats	familiars	amb	menors	i	persones	des	de	l'edat	de	65	anys.			
	
Per	tant,	es	considera	apropiat	generar	recursos	cap	a	aquests	col·lectius.	
	
4.-	Població	amb	dificultats	en	el	mercat	lliure	(lloguer).		
	
Les	 sol·licituds	 d'ajuts	 per	 al	 pagament	 del	 lloguer,	 convocada	 per	 l'AHC	 en	 el	marc	 del	 Pla	
Estatal	d'Habitatge,	han	anat	augmentant	en	termes	del	nombre	d'aplicacions,	de	399	en	2016	
a	738	en	2019.	És	previsible	que,	en	cas	de	limitació	de	convocatòries	d'ajuts	o	reducció	de	les	
seves	quanties,	hi	hagi	persones	o	unitats	 familiars	que	trobin	dificultats	per	mantenir	el	seu	
habitatge.	
	
Per	tant,	es	considera	apropiat	incloure'l	com	un	col·lectiu	que	pot	ser	exclòs	del	mercat	lliure	
de	l'habitatge,	en	absència	d'un	suport	financer	suficient.	
	
De	 la	 mateixa	 manera,	 és	 esperat	 un	 augment	 del	 nombre	 de	 llars	 que	 poden	 necessitar	
assistència,	 a	 risc	de	quedar-se	 fora	en	el	 cas	de	no	complir	 algun	dels	 requisits	o	perquè	 la	
previsió	pressupostari	està	esgotat.	
	
5.-	Gent	gran	(lloguer).		
	
Segons	 el	 servei	 d'habitatge	Municipal,	 el	 12%	 dels	 sol·licitants	 d'ajuts	 per	 al	 pagament	 del	
lloguer	són	persones	de	més	de	65	anys.	
	
Es	considera	apropiada	l'atenció	reforçada	a	aquest	col·lectiu,	en	la	mesura	que	altres	recursos	
d'habitatge	poden	estar	disponibles	orientats	a	problemes	associats	a	la	soledat,	dependència,	
etc.	
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Destinatari	

Nombre	
Habitatges/persones	

Demandants	
Estimats	

	 Mesures	preferents	d'atenció	
Nombre	

Habitatges/Ajuts	
Estimats	

(1)	Població	jove	

	
1.426-1.503	
habitatges	

-	
2.139-2.254	
persones	

	
	

25-29	
(751	

habitatges)	

	
1.-	Borsa	de	Lloguer	
2.-	Allotjaments	dotacionals	
3.-	Habitatge	de	protecció	pública		
4.-	Ajuts	de	lloguer	
	

	
1.-	100	
2.-	156	
3.-	200	
4.-	295	
	

30-34	
(752	

habitatges)	

	
1.-	Borsa	de	Lloguer		
2.-	Allotjaments	dotacionals	
3.-	Habitatge	de	protecció	pública		
4.-	Ajuts	de	lloguer	
	

	
1.-	150	
2.-	39	
3.-	250	
4.-	313	
	

(2)	Risc	o	
situació	
d'exclusió	
residencial	

830	habitatges	
-	

1.800	persones	
	

	
2.-	Allotjaments	dotacionals	
5.-	Prestacions	d'emergència	
6.-	Regularització	d'ocupacions	
	

	
2.-	13	
5.-	130	
6.-	687	
	

(3)	Exclusió	
residencial	greu	

75-100	persones	
-	

21	habitatges	
	

	
1.-	Borsa	de	Lloguer/Xarxa	Inclusió	
Social	
7.-	Allotjament	temporal	d'urgència	
	

	
1.-	14	(42	
persones)	
7.-	7	(34	
persones)	

	
(4)	Població	amb	
dificultats	en	el	
mercat	lliure	
(lloguer)	

850	habitatges		
-	

2.380	persones	
	 4.-	Ajuts	de	lloguer	

	
4.-	850	

	

(5)	Gent	gran	
(lloguer)	

120	habitatges	
-	

240	persones	
	

	
4.-	Ajuts	de	lloguer	
	

	
4.-120	

	

TOTAL	

		3.247	–	3.324	
habitatges	

-	
6.634	–	6.774	
persones	

	

	
1.-	Borsa	de	Lloguer		
2.-	Allotjaments	dotacionals	
3.-	Habitatge	de	protecció	pública		
4.-	Ajuts	de	lloguer	
5.-	Prestacions	d'emergència	
6.-	Regularització	d'ocupacions	
7.-	Allotjament	temporal	
d'urgència	
	

1.-	264	
2.-	208	
3.-	450	
4.-	1.578	
5.-	130	
6.-	687	
7.-	7	

	

	
	
	
	


