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Memòria social de Sudanell. 
Definició dels objectius de producció d’habitatge protegit i altres tipus d’habitatge 
assequible. 

0.-Introducció.  
 

D’acord amb el que s’estableix a la Llei 10/2004 de 31 de desembre de 2004, i 

el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, el POUM de Sudanell s’ha d’acompanyar d’una memòria social 

que ajudi a la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit i altres 

tipus d’habitatge assequible. D’aquesta manera, la memòria social del pla 

d’ordenació urbanística municipal es converteix en el document d’avaluació i 

justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials 

d’accés a l’habitatge. Segons el Reglament de la Llei d’Urbanisme la memòria 

social ha de fer referència a:  

• Les necessitats quantitatives i de localització del sòl residencial i 

d’habitatge.  

• L’anàlisi de les localitzacions alternatives de les reserves de sòl per a la 

construcció d’habitatge de protecció pública 

• La quantificació de reserves mínimes obligatòries i de la totalitat de les 

reserves previstes per a la construcció d’habitatge de protecció pública. 

• Els mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció 

d’habitatge protegit promogut a iniciativa pública. 

• Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics amb 

indicació dels col·lectius als quals s’adrecen. 

• Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels 

habitatges protegits i dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacional 

públic. 

• Anàlisi dels equipaments comunitaris d’acord amb les previsions dels 

nous habitatges.  

Segons l’article 69.5 del Reglament, també ha de formar part de la memòria 

social una avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en 

funció del gènere, així com respecte als col·lectius socials que requereixen 
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atenció específica, tals com els immigrants i la gent gran. Aquesta avaluació de 

l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere i respecte a 

determinats col·lectius socials ha de contenir:  

Una diagnosi de la situació a partir de l’anàlisi de la informació sobre la  

població a la qual afecta el pla, la identificació dels rols de gènere dels diferents  

col·lectius afectats, les necessitats de benestar i estratègies de dones i homes i 

els altres col·lectius en l’àmbit. -La valoració de l’impacte social i de gènere del 

pla, la qual comprèn:  

La justificació de la coherència de l’ordenació proposada amb les necessitats 

detectades de les dones i els homes i dels altres col·lectius pel que fa en 

especial als paràmetres d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà, 

tenint en compte particularment les necessitats de les persones que realitzen 

les tasques de cura i gestió domèstica, així com les que reben aquesta atenció.  

Mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen al 

desenvolupament dels objectius d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes, així com entre els diversos grups socials. Previsió de com incidirà 

l’ordenació proposada sobre la situació originària de dones i homes i dels altres 

col·lectius.   

Així, doncs, per a poder complir la finalitat de la memòria cal tenir en compte 

diversos elements que ajuden a establir la seva configuració formal. Hi ha dos 

grans grups d’elements. El primer fa referència a la configuració social i urbana 

de la localitat; el segon grup fa referència als aspectes que indica la pròpia llei 

sobre el desenvolupament del POUM i el marc legal en el qual s’insereix la 

creació d’habitatges protegits i assequibles.  

En el primer cas, el dels elements que participen en la configuració social i 

urbana de la localitat, cal tenir en compte dues escales d’anàlisi: la local i la 

territorial, que en aquest cas es podrien concretar en un àmbit comarcal, amb 

extensions puntuals que la superarien. Cada municipi té un conjunt d’elements 

que esdevenen singulars, que permeten entendre el seu desenvolupament i 

que conformen el seu marc social en relació al propi municipi i, també, en 

relació al paper que té aquest municipi en un marc territorial proper.  

D’altra banda, i si bé la memòria social ha de tenir en compte els marcs social, 

econòmic, urbà, local i territorial, no s’ha d’oblidar el marc legal que conforma el 
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segon grup d’elements que es mencionaven al principi. La llei 10/2004 imposa 

un marc legal d’actuació en el desenvolupament del POUM i, més 

concretament pel que interessa en la memòria social, en la producció 

d’habitatges socials i assequibles. És en aquest sentit, i dins del marc que 

estableix la llei que les propostes que realitza la memòria social són 

genèriques, a l’espera de ser concretades en els diferents plans parcials que 

han de desenvolupar el POUM. Al llarg del text es farà referència puntual als 

diferents aspectes que especifica la Llei 10/2004 i que marquen directa i 

indirectament la proposta d’actuació.  

De tota manera, hi ha un aspecte important a conèixer abans d’entrar en la 

redacció de la memòria pròpiament dita. En l’article 1 de la llei s’introdueix 

l’exigència de distribuir reserves per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en el territori de manera que afavoreixi la cohesió social i eviti la 

segregació territorial dels ciutadans per raons de llur nivell de renda. La 

localització concreta d’aquestes reserves ha d’evitar la concentració excessiva 

d’habitatges d’aquest tipus i s’ha de fer mitjançant la qualificació de terrenys 

que es pot vincular a un règim específic de protecció pública. La indicació de la 

Llei 10/2004 suposa, d’entrada, una càlcul aproximatiu del sostre residencial 

que s’ha de distribuir en cada sector de nova urbanització evitant una 

concentració de grups econòmicament febles en la xarxa intraurbana. Aquesta 

indicació comporta la necessitat de fer els càlculs pertinents en cada pla 

parcial. 

Tenint en compte el que s’ha exposat fins ara, en el cas de Sudanell s’ha 

cregut convenient organitzar la memòria social en vuit apartats on es concreten 

diferents elements que confereixen la singularitat del municipi.  

El primer d’aquests apartats analitza el marc territorial i social de la localitat 

amb la finalitat d’establir quina és la societat sobre la què s’ha d’intervenir. Un 

segon apartat analitza l’evolució demogràfica i les principals característiques 

que l’han configurada amb el pas dels anys.  

Cal tenir present que hi ha factors que poden resultar explicatius de les 

tendències que afecten tant la societat com l’evolució demogràfica, sense 

oblidar altres aspectes com la construcció i les seves tipologies. Les 

dinàmiques socials venen relacionades amb la demanda d’habitatge. Cal tenir 
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en compte també que algunes d’aquestes dinàmiques tenen un origen extern a 

la comunitat que s’analitza, mentre que altres prenen unes característiques 

locals. Al llarg dels dos primers apartats, però també en altres de posteriors, hi 

haurà elements que es repetiran com a explicació o factors a tenir en compte 

per a la comprensió dels processos analitzats.  

Amb el tercer apartat s’inicia l’anàlisi del parc d’habitatges construïts i les 

característiques de les llars. En base a les anàlisis realitzades en aquesta 

primera part de la memòria, el quart apartat es dedica a l’anàlisi de les dades 

socials de les què es disposa, i que ha de permetre fer una aproximació a les 

necessitats d’habitatges social i assequible, a la què es dedicarà el cinquè 

apartat. El sisè apartat concreta les propostes bàsiques d’actuació tenint en 

compte el que marca la llei esmentada a l’inici, les característiques de 

desenvolupament del pla i les anàlisis efectuades en els apartats anteriors. El 

setè es refereix a la previsió global i el nombre d’habitatges en relació a la seva 

implementació en el temps. El vuitè apartat es dedica a les previsions 

d’equipaments comunitaris i, finalment, el novè apartat exposa les propostes 

d’actuació.  
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1.-Marc territorial i social de Sudanell  
 

L’economia i la societat de Sudanell han estat sempre condicionades per la 

seva ubicació dins del conjunt de les terres de Ponent, fet que n’ha implicat 

unes determinades facilitats a nivell de comunicacions i relacions humanes. 

Comparat amb altres municipis de la plana, la seva posició no és tant 

desavantatjosa; la relació actual passa en qualsevol cas per la connexió amb el 

nucli de Lleida, el qual es troba a 8 quilòmetres i menys de 10 minuts a través 

de la vella N-230. 

La posició relativament excèntrica en relació als gran eixos es veurà alleugerida 

amb l’entrada en servei de la variant sud de Lleida, que enllaça amb el nus de 

l’autopista a Albatàrrec, situat a 5 quilòmetres de Sudanell. 

En un futur podria millorar la situació la perllongació d’aquesta variant sud cap 

a la N-II en direcció Saragossa, tal com reclamen els Ajuntaments de l’entorn. 

Sigui com sigui, si en comptés d’aquesta opció més hipotètica s’opta per un 

enllaç més directe passant el riu Segre més prop de Lleida, l’accessibilitat 

general de Sudanell en pot sortir també tant o més reforçada (millores en 

l’accés a les carreteres d’Osca i la Vall d’Aran). 

Històricament, el corredor del riu Segre ha jugat un paper divers en les 

comunicacions com a part de l’Eix Occidental o Eix de l’Ebre. Avui en dia, 

finalitzada la comunicació viària des de Lleida amb Flix i Tortosa, s’observa una 

recuperació de les comunicacions per aquest eix. El nou traçat de la N-230, ara 

C-12, ha deixat fora d’aquest eix la població de Sudanell. 

Sigui com sigui, connexions com l’actual de l’eix de l’Ebre via Sunyer (i per 

extensió amb tot el rerapaís garriguenc), així com l’enllaç amb el Baix Segre a 

través de Torres marquen unes relacions estratègiques indefugibles per a 

Sudanell. 

L’evolució actual i futura de Sudanell es troba estretament vinculada a la 

proximitat que manté amb la ciutat de Lleida. L’accessibilitat entre elles però, 
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ha de millorar substancialment amb la nova xarxa viària del sud de la ciutat, així 

com pel creixement progressiu d’aquesta cap al marge esquerra del riu Segre. 

Ja des de sempre, Sudanell ha estat vinculat a Lleida en quant a comerç, 

cultura agrària i territori en general. La població forma part d’allò que durant 

anys s’ha considerat com la comarca natural o popular de Lleida, el Pla de 

Lleida. En els darrers anys però, aquestes relacions han pres una intensitat 

molt diferent i aquesta ha fet que, ja en el Pla Territorial General de Catalunya 

de l’any 1995 s’inclogui Sudanell dins del “sistema urbà de Lleida”. Això pot 

donar possibilitats als comerços i serveis de Sudanell d’obrir-se una demanda 

més àmplia. Actualment, la presència a Sudanell dels equipaments per a 

disminuïts d’Aspros, del restaurant la Lluna, de dues funeràries o de les 

instal·lacions de recuperació de tortugues es pot situar ja en aquest context. 

La seva combinació amb la resta de poblacions del sistema urbà és el principal 

element que defineix el marc territorial d’aquest municipi. Cal tenir en compte 

que d’aquí se’n derivaran altres elements que es poden afegir en aquest procés 

d’inclusió del municipi dins del sistema urbà de Lleida: 

• Creixent mobilitat que alhora augmenta les possibilitats laborals, de 

manera que la residència cada cop es trobarà més desvinculada del lloc 

de treball. 

• Possible augment de la demanda residencial fruit dels residents de 

Lleida ciutat que busquen més espai d’habitatge, millors preus i la calma 

dels pobles. 

• Canvis en el comportament de Sudanell cap a pautes més urbanes o 

metropolitanes, com per exemple canvis familiars freqüents, llars 

unipersonals, major mobilitat i altres. 

• Dependència de la dinàmica general de tot un sistema, i en particular, 

del seu nucli fort, com és la ciutat de Lleida. 

I aquesta realitat afecta al seu marc social, principalment amb repercussions 

sobre el teixit social de la localitat, en el que és la seva trama urbana i creant  
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els inicis d’una segregació social que ha afectat la tradicional cohesió social 

que generalment es troba en les localitats petites.  

Si bé després de la davallada de finals del segle XIX, els dos primers decennis 

del segle XX representen un moment de recuperació força generalitzat a les 

poblacions rurals de l’àrea, que ve a coincidir amb la intensificació de 

l’agricultura i moments de bona conjuntura comercial per als productes agraris. 

L’evolució demogràfica però, en els darrers 150 anys ha presentat diferents 

cicles de pujada i davallada, molt relacionats amb l’economia local. 

Malgrat la tendència recessiva, en els darrers cinc anys s’ha donat un canvi de 

tendència i s’ha anat produint un creixement relativament important, derivat de 

l’arribada de població immigrada i d’alguna família antigament resident a Lleida 

o el seu entorn. En els darrers decennis també hi ha hagut un altre fenomen 

que ha influït en la demografia del municipi: la implantació del centre Casa 

Nostra (ASPROS), que ha significat l’empadronament d’un bon nombre de 

disminuïts residents. 

A més a més de la dinàmica territorial general que hagi experimentat el 

municipi de Sudanell, també cal tenir en compte la dinàmica social interna. I es 

que en aquest cas i com la majoria de poblacions rurals situades a la plana de 

Lleida, la baixa natalitat i l’augment de l’esperança de vida han provocat un 

indefugible envelliment de la població resident. Al municipi, en els darrers vint-i-

cinc anys, la proporció de població vella respecte del total, gairebé s’ha 

duplicat. Per contra, la població menor de 15 anys ha experimentat un 

moviment invers. 

Deixant de banda l’envelliment però, l’estructura de població del municipi s’ha 

vist força condicionada per la residència col·lectiva Casa Nostra, la qual 

n’accentua el pes de la població adulta, en particular la masculina. De no existir 

aquest esviaix, el pes relatiu de la població de la tercera edat i els joves encara 

seria superior. 

En definitiva, Sudanell mostra un marc social força compleix i típic d’una 

població rural en procés de transformació per consolidar les funcions derivades 

de la seva inclusió dins del sistema urbà de la ciutat de Lleida. Tal fet, porta a 
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una incipient segregació residencial i a un canvi en les tendències residencials 

tradicionals. Per aquest motiu es justifica aquesta memòria, per detectar quines 

són les mancances i demandes derivades d’aquesta situació i analitzar com es 

veuen afectats certs col·lectius de la societat (dones, vells i immigrants, 

bàsicament). 
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2.- El marc demogràfic. 
 

Un dels elements importants en la configuració del marc social de Sudanell ha 

estat la seva evolució demogràfica. Els processos que han tingut lloc són 

conseqüència de les dinàmiques que s’estableixen en el territori en dues 

escales complementàries: una de local i l’altra de comarcal/regional. Per aquest 

motiu cal tenir en compte diferents aspectes relacionats entre sí: la població i el 

comportament demogràfic, les activitats econòmiques i les formes d’ocupar el 

territori. 

En el cas del municipi de Sudanell l’evolució demogràfica presenta diversos 

cicles de pujada i davallada. La seva trajectòria ha anat bastant lligada al 

desenvolupament econòmic local. Així, des de l’any 1860, moment en què 

assolí el seu màxim històric amb 880 habitants, podria dir-se que la població ha 

patit un estancament secular. 

Després de patir una davallada important a finals del segle XIX, en els dos 

primers decennis del segle XX experimenta un moment de recuperació que 

s’estén a la resta de poblacions rurals de la Plana de Lleida. Aquest fenomen 

coincideix amb la intensificació de l’agricultura i les bones conjuntures 

comercials per als productes del camp. 

Durant la postguerra fou quan assolí el seu mínim poblacional amb 665 

habitants. En els anys següents i fins al 1970 s’hi produí una progressiva 

recuperació que tornà a finalitzar amb una davallada. Des de llavors i fins al 

2001, el municipi ha continuat amb una tendència totalment recessiva. Aquest 

fet l’ha diferenciat de les altres poblacions riberenques del Segre veïnes, on 

l’evolució ha resultat ser més positiva. 
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Gràfic 1. Evolució de la població a Sudanell (1860-2006) 
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En cadascuna d’aquestes etapes hi han tingut un paper fonamental els 

processos de transformació econòmica, tant els produïts a una escala local 

com global. Un cop descrita la situació demogràfica del primer nivell, que 

correspondria a Sudanell i el seu entorn més immediat (municipi), cal analitzar 

l’evolució en el segon nivell, corresponent a la comarca del Segrià.  

Pel que fa a aquesta ha experimentat un creixement força accelerat des de 

l’any 1860. La xifra de població va duplicar-se des de finals del segle XIX fins a 

gairebé la meitat del segle XX, i continuava creixent de manera continuada. 

Tant sols, cap a l’any 1996 experimentà un lleuger decreixement que es 

prolongà uns quatre anys. A partir d’aquí tingué lloc una ràpida recuperació. 

Gràfic 2. Evolució de la població al Segrià (1860-2006) 
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Tenint en compte tota aquesta conjuntura es pot dir que el que s’ha produït al 

llarg de la història en el municipi de Sudanell ha estat una emigració secular 

constant deguda al comportament negatiu dels components del creixement 

demogràfic. Aquest és el cas del creixement natural, representat per la línia de 

color blau del gràfic, la qual mostra una evolució totalment irregular. Entre 1981 

i 1985 fou l’únic període en què Sudanell tingué un creixement natural positiu, 

ja que en la resta d’anys fou sempre negatiu. I no només això, sinó que la 

davallada es veurà cada cop més pronunciada a mesura que avançaran els 

anys. 

 
 

Gràfic 3. Creixement natural de Sudanell, sèrie temporal. Saldo del creixement natural en xifres absolutes. 
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A més a més, el fet que els naixements hagin anat disminuint progressivament i 

que la mortalitat, tot i que amb alts i baixos s’hagi mantingut, no ha ajudat al 

creixement de la població, sinó ben al contrari. En l’últim període analitzat 

(2001-2006) es produïren un total de 48 defuncions, tantes com al període de 

1975-1980. És per aquest motiu que es parla d’un estancament poblacional. 

 

Un altre fenomen que ha contribuït a aquesta tendència tan negativa és el 

progressiu envelliment de la població. Fixant-se en l’estructura per edats de la 

població pot veure’s com, en el municipi de Sudanell, la població més gran de 

65 anys pren un protagonisme força important. L’any 2008, en el cas dels 

homes gairebé un 17% superava aquesta edat, percentatge elevat si es té en 
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compte el total de població del municipi, i en el de les dones la xifra resultava 

bastant espectacular, ja que hi ha prop d’un 25% de la població femenina que 

té més de 65 anys. 

 
Taula 1. Població de Sudanell segons edat (nombre absolut i percentatge) 

  Homes % Dones % Total % 

Menys de 15 46 9,60 42 10,94 88 10,20 

De 15 a 19 anys 22 4,59 9 2,34 31 3,59 

De 20 a 24 anys 32 6,68 10 2,60 42 4,87 

De 25 a 29 anys 39 8,14 24 6,25 63 7,30 

De 30 a 34 anys 41 8,56 34 8,85 75 8,69 

De 35 a 39 anys 46 9,60 36 9,38 82 9,50 

De 40 a 44 anys 45 9,39 24 6,25 69 8,00 

De 45 a 49 anys 34 7,10 33 8,59 67 7,76 

De 50 a 54 anys 41 8,56 32 8,33 73 8,46 

De 55 a 59 anys 29 6,05 24 6,25 53 6,14 

De 60 a 64 anys 23 4,80 22 5,73 45 5,21 

De 65 a 69 anys 16 3,34 16 4,17 32 3,71 

de 70 a 74 anys 26 5,43 19 4,95 45 5,21 

De 75 a 79 anys 20 4,18 20 5,21 40 4,63 

De 80 a 84 anys 13 2,71 20 5,21 33 3,82 

De 85 anys i més 6 1,25 19 4,95 25 2,90 

Total 479 100 384 100 863 100 
Font: IDESCAT 

 

El resultat gràfic d’aquest envelliment seria una piràmide d’edats molt 

esbiaixada per la presència de la residència de disminuïts d’Aspros, els 

residents de la qual s’acostumen a empadronar al municipi. Aquest fet 

explicaria el contingent particularment nombrós de població masculina adulta 

que es repeteix en els diferents censos i que contribuirà a donar un perfil 

romboïdal a les piràmides d’edat. Tot i això, el tret principal i redundant de la 

piràmide d’edats és l’envelliment, estretament lligat al comportament del 

creixement natural al municipi al llarg dels anys. A continuació, una relació 

evolutiva de les piràmides de població del municipi de Sudanell:  
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Gràfic 4. Piràmides de població de Sudanell, sèrie temporal. 
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Piràmide 1991
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Piràmide 1996
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Piràmide 2001
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Piràmide 2008
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En la primera piràmide referida a l’any 1981 s’observa una base pobra, la qual 

denota la baixa xifra de naixements. El grup que més en destaca és el de 20 a 

24 anys, després la piràmide es va estrenyent fins als 45; a partir de llavors 
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torna a eixamplar-se fins al grup d’edat dels 65 anys, on tornarà a disminuir fins 

a tal punt que hi haurà grups d’edats que desapareixeran, tal com passa amb 

les dones de més de 85 anys. 

 

En el següent tall temporal (1986) trobem una piràmide generalment més 

ampla. Tot i que la població menor de 14 anys és poc nombrosa, el grup de 

població adulta amb edats compreses entre 20 i 40 anys, sí és destacable. 

Lligat al progressiu descens de la natalitat apareix un gran envelliment, reflectit 

clarament en aquesta piràmide i reforçat per una elevada esperança de vida 

molt més acusada en el cas de les dones. 

L’any 1991 la situació no és massa diferent. Destaquen els gairebé escassos 

naixements de nenes, la nombrosa població d’entre 30 i 40 anys; en definitiva, 

una estructura poblacional que continua envellida i amb una pobra base 

regeneracional. Molt semblant és el cas de la piràmide de 1996, on l’estructura 

estreta és més pronunciada. L’any 2001 però, les coses sembla que canvien. 

Tot i que es manté un baix nombre de naixements i una estructura envellida, 

els grups de població jove i adulta semblen haver crescut una mica en relació 

l’any anterior. El fet de presentar una major regularitat dóna com a resultat un 

balanç general més equilibrat. 

 

Finalment, en l’última piràmide de població corresponent a l’any 2008 pot 

veure’s com l’estructura envellida es manté. Allò que sí destaca d’aquesta és la 

reducció de població femenina respecte a la masculina; amb un perfil de 

piràmide invertida per la població femenina i romboïdal per la masculina, 

crescuda en el grup de població adulta. 

 

2.1.- Algunes tendències demogràfiques recents a Sudanell. 
 

En el context del Segrià, Sudanell s’ha conformat com un nucli integrant del 

sistema urbà de Lleida, resultant afectat actualment per les seves dinàmiques 

urbanes. El seu procés demogràfic caracteritzat per una constant recessió s’ha 

vist lleugerament modificat. En els darrers cinc anys es produeix un creixement 

relativament important directament relacionat amb l’arribada de població 
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immigrada i d’alguna família que antigament residia a Lleida o el seu entorn. 

Aquest fet ha frenat una mica l’envelliment en l’estructura de població i ha fet 

variar la relació entre població vella i jove. 
 

Gràfic 5. Evolució de la gent jove respecte de la gent gran a Sudanell, 2000-2008. 
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En el gràfic pot apreciar-se com la població jove, després de decréixer a 

principis del segle XXI sembla emprendre una tendència al creixement, que, tot 

i força discreta, serà important de cara al municipi. En aquest augment hi té a 

veure l’arribada de població immigrada. La població vella, en canvi, ha anat 

mantenint una tendència força estable entorn els 180 habitants, per tant no ha 

variat massa al llarg dels anys. En el cas de Sudanell, aquesta sempre ha 

representat més del doble que la jove. Per això s’explica l’estructura de 

població tan envellida. 

Ja s’ha vist anteriorment en l’evolució feta a través de les piràmides de població 

que l’estructura d’edats de la població del municipi de Sudanell ha patit 

diversos canvis al llarg dels anys. A poc a poc la tendència inicial a un 

envelliment progressiu s’ha anat reduint i s’ha produït un rejoveniment en la 

seva estructura per edats, gràcies a l’arribada de població immigrant. 

En el gràfic que ve a continuació s’ha elaborat la piràmide de població de l’any 

2008, distingint entre població autòctona i immigrant. La població nouvinguda 

arribada en els darrers anys ha fet créixer els grups de població d’edat més 

jove. En el cas dels homes té més importància que no pas en el de les dones, 
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ja que molta de la població de fora correspon a persones del sexe masculí en 

edat jove. Normalment aquests viatgen a l’estranger per trobar feina i un lloc 

per viure, i un cop aconseguit, porten dona i fills o altres familiars. Per aquest 

motiu, sovint es parla de que el fenomen de la immigració tendeix a 

incrementar l’asimetria en l’estructura demogràfica dels municipis. I aquest és 

el cas de Sudanell, sí bé és cert que no hi ha una diferència abismal entre 

sexes pot dir-se que la immigració ha fet incrementar el sector de població 

masculina. 

 

Gràfic 6. Pes de la immigració en l’estructura per edats de Sudanell, 2008. 
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En la taula 2 hi figura el percentatge de població immigrant, tant de cada gran 

grup d’edat com el total, que no arriba al 10%. El grup d’edat on és més 

destacable aquest fenomen és pels menors de 15 anys, on representa poc més 

del 15%. En la població de 15 a 64 anys, 10 de cada cent persones són 

immigrants; finalment la gent major de 65 anys presenta un baix índex 

d’immigració amb poc més de l’1%. 

 

Taula 2. Immigració al municipi de Sudanell segons grup d’edat, 2008. 
  < 15 anys de 15 a 64 anys > 64 anys Total 
Total 75 547 173 795 
Immigració 13 53 2 68 
% immigració 17,33 9,69 1,16 8,55 

Font: IDESCAT 
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Resulta interessant veure com en dades de l’any 2001, la immigració encara no 

tenia una marcada importància en l’activitat del municipi. Tampoc li tenia 

l’arribada de parelles i/o famílies residents a Lleida. Això però és previsible que 

canviï en els pròxims anys i dependrà en bona part de la disponibilitat de sòl i 

de la promoció d’habitatge, a banda del possible interès de determinats grups 

urbans per l’habitatge de segona mà del municipi.  

Taula 3. Sector d’activitat per lloc de naixement a Sudanell, 2001. 
Lloc de naixement Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Nascuts a Barcelona 0 2 0 5 
Nascuts a Girona 1 0 0 0 
Nascuts a Lleida 82 35 23 120 
Nascuts a Tarragona 0 0 0 0 
Nascuts a Catalunya 83 37 23 125 
Nascuts a Andalusia 0 0 1 1 
Nascuts a Aragó 0 2 1 2 
Nascuts a Astúries 0 0 0 0 
Nascuts a les Balears 0 0 0 0 
Nascuts a les Canàries 0 0 0 0 
Nascuts a Cantàbria 0 0 0 0 
Nascuts a Castella-la Manxa 0 0 0 0 
Nascuts a Castella i Lleó 1 1 0 0 
Nascuts al Pais Valencià 0 3 0 2 
Nascuts a Extremadura 2 0 1 2 
Nascuts a Galícia 0 0 0 0 
Nascuts a Madrid 0 0 0 0 
Nascuts a Múrcia 0 0 0 1 
Nascuts a Navarra 0 0 0 0 
Nascuts al Pais Basc 0 0 0 0 
Nascuts a la Rioja 0 0 1 0 
Nascuts a Ceuta o Melilla 0 0 0 0 
Nascuts a la resta de l'Estat 3 6 4 8 
Nascuts a l'estranger 0 0 1 1 
Total població 86 43 28 134 

Font: IDESCAT 

Observant la taula 3, pot veure’s com des de l’any 2001 fins l’actualitat, el 

nombre de persones estrangeres s’ha anat incrementant. La majoria 

procedeixen d’Àfrica, el principal focus emissor de la població immigrant que 

arriba a Sudanell; en segon lloc figura Amèrica del Sud i finalment la resta de la 

Unió Europea. Dins d’aquest últim grup destaca la població dels països de l’Est. 

La presència de gent d’Amèrica del Nord i Central, i Àsia i Oceania és 

pràcticament inexistent.  
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Taula 4. Evolució de la població immigrant de Sudanell segons procedència (2000-2008)  
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica A. Nord i Central A. del Sud Àsia i Oceania Total 
2000 711 0 0 1 0 0 0 712 
2001 705 0 0 1 0 3 0 709 
2002 697 0 0 1 0 3 0 701 
2003 728 0 0 7 0 3 0 738 
2004 752 0 0 17 0 5 0 774 
2005 742 0 0 16 0 4 0 762 
2006 768 3 7 26 0 1 0 805 
2007 780 8 1 38 0 5 1 833 
2008 801 8 0 41 1 11 1 863 

Font:IDESCAT 

De moment, les dades d’immigració del municipi han ajudat a rejovenir 

l’estructura poblacional però no han creat una demanda important d’habitatge. 

Probablement en l’horitzó d’anys futurs hi haurà un saldo migratori positiu, 

corresponent d’una banda a la immigració exterior per cobrir el dèficit de mà 

d’obra local, i de l’altra, classes mitjanes de Lleida que prefereixen la vida de 

poble. Això plantejarà noves demandes d’habitatge.  

Actualment Sudanell consta d’un parc d’habitatges buits que podrien situar-se 

al mercat en un futur, a més a més de disposar del sòl urbà per la nova 

construcció. La majoria d’habitatges són de propietat, ja que no hi existeix un 

mercat actiu de lloguer. Així ho demostren també les xifres proporcionades per 

l’IDESCAT corresponents a l’any 2001, en què tan sols un 3,7% de les 

vivendes de Sudanell eren llogades. 

2.2.- La distribució interna de la població.  
 

Ara bé, si les dades sobre la població són indicatives d’una tendència al 

creixement, per petita que sigui, un fet important a tenir en compte serà el 

repartiment de la població al llarg de la localitat. Caldrà tenir en compte les 

necessitats de vivenda de la població nouvinguda i autòctona, prestant molta 

atenció a certs grups socials (joves, dones, vells i immigrants). Aquest fet de 

ben segur comportarà l’aparició d’algunes àrees diferenciades a l’interior del 

nucli urbà, ja que la seva distribució no serà uniforme. 

El futur creixement de Sudanell ha de tenir en compte les perspectives 

demogràfiques i econòmiques de la població, així com aquelles necessitats 

modernes a nivell d’habitatge, equipaments i serveis col·lectiu. Això sí, sense 
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perdre de vista els canvis històrics que a través del temps han conformat el 

poble actual. Fruit d’això, la població es troba repartida en tres espais: el nucli 

històric, el raval de la intensificació agrària i l’eixample modern. Les actuals 

característiques del parc d’habitatge tenen molt a veure amb aquesta evolució 

històrica descrita. 

Actualment, el seu parc d’habitatges es troba distribuït gairebé a parts iguals 

entre les àrees de creixement urbà assenyalades, tot i que amb un pes inferior 

en el cas del nucli medieval. A més a més, en els darrers quaranta anys també 

s’ha produït una diversificació de les tipologies edificatòries, de les quals se’n 

parlarà més endavant. 

2.3.- Escenaris de futur 
 

Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior el municipi de Sudanell ha 

experimentat un cert creixement recentment, tot i partir d’una estructura de 

població força envellida, amb poques possibilitats de rejoveniment degut als 

pocs naixements i la destacada mortalitat que encara viu. El fet que el 

creixement natural prengui un sentit negatiu cada cop més acusat, tampoc no 

facilita la millora d’aquesta situació. 

Taula 5. Creixement de la població. Taxes (per mil) brutes mitjanes anuals 

 Naixem Defun Cr.natural Saldo Mig Creix total 
1986-1991 3,68 8,93 -5,26 -16,54 -21,8 
1991-1996 7,64 12,91 -5,27 6,06 0,79 
1996-2001 6,06 11,62 -5,56 -2,53 -8,08 

Font: IDESCAT 

Observant el creixement mitjà de població pels períodes 1986-1991, 1991-1996 

i 1996-2001 pot veure’s com els tants per mil de les defuncions superen 

clarament els dels naixements. Aquest fet provoca un creixement total negatiu, 

excepte en el període 1991-1996, quan gràcies a un saldo migratori positiu la 

població creix a prop d’un 1%º.  

Tenint en compte tot això, s’han elaborat dues piràmides amb les previsions de 

població per l’any 2031. En el primer cas s’han tingut en compte el nombre de 

residents d’Aspros i en la segona no, d’aquesta manera pot observar-se la 

rellevància que aquest fenomen té en el municipi. 
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Gràfic 7. Piràmides de població de Sudanell per l’any 2031 
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Piràmide de Sudanell sense Aspros (2031) 
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En el primer gràfic s’observa una base molt estreta que afectaria a tots aquells 

grups d’edat fins arribar entorn dels 35 anys; a partir d’aquí, la piràmide 

s’eixampla de manera important. Per tant, la població patirà una marcada 

situació d’envelliment. Si es comparen els dos gràfics pot veure’s com Aspros 

pronunciaria de cara al futur l’inflament de la població adulta masculina, per 

aquest motiu en el segon gràfic hi ha uns buits importants en els grups d’edat 

compresos entre 45 i 70 anys, aproximadament. O sigui, que el fet de tenir en 

compte aquest tipus de població per l’anàlisi, en pronuncia encara una mica 

més l’envelliment. 
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2.4.- Els col·lectius socials d’atenció específica.  
 

La diversitat de les estructures demogràfiques presenta quatre col·lectius a qui 

el Reglament de la Llei d’Urbanisme recomana fer una atenció especial. El 

primer seria el de la gent gran, grup poblacional fortament nombrós en els 

darrers anys, gràcies a les pautes demogràfiques seguides (baixa natalitat i 

augment de l’esperança de vida). El segon grup faria referència a la població 

jove, que manté unes relacions molts desiguals amb l’anterior col·lectiu i el qual 

requereix de necessitats específiques en matèria d’habitatge. El tercer grup que 

cal tenir en compte per causa dels patrons culturals de la societat és la dona. I 

finalment, un col·lectiu del qual se n’ha parlat abastament en els darrers anys 

és la immigració, entesa com una realitat que domina el paisatge social urbà. 

Pel que fa a la gent gran, en el cas de Sudanell és un col·lectiu amb força 

importància, el qual cal tenir en compte de cara a les previsions urbanístiques. 

L’augment de l’esperança de vida i els canvis culturals experimentats en la 

família en els darrers decennis, fan preveure la necessitat d’adequació dels 

espais d’habitatge a una realitat que si bé és present en altres societats 

desenvolupades, aquí en representa només el començament. Per aquest motiu 

naix la necessitat de preveure habitatges adaptats per a les característiques de 

la gent gran (dificultats de mobilitat, atenció domiciliària, etc) i la renovació de la 

fàbrica urbana fan preveure que es pugui arribar a necessitat habitatge social 

per aquest sector de població. Si bé en dades de l’any 2008 l’envelliment 

afectava al 17% dels homes i al 25% de les dones de Sudanell, en un futur 

aquestes dades es veuran incrementades. 

En el cas de la població jove, és un col·lectiu molt menor que el de la gent gran 

i per tant provoca que s’estableixin relacions desigual. Últimament però, s’ha 

vist lleugerament incrementat gràcies al fenomen de la immigració. Aquesta 

nova població ajuda a incrementar bàsicament, la població d’entre 20 i 40 anys. 

En futur caldrà preveure quin serà el creixement d’aquest col·lectiu si continua 

arribant població nouvinguda i detectar les possibles demandes a nivell 

d’habitatge. 
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Pel que respecta al col·lectiu femení, en el cas de Sudanell, es veu superat en 

un 10% pels homes. Aquests són majoritaris en tots els grups d’edat, excepte a 

partir dels 75 anys. Llavors les dones superen clarament als homes, degut a la 

seva major esperança de vida. 

 

Taula 6. Població per sexe i edat al municipi de Sudanell, 2008. 

  Homes Dones Total 
Menys de 15 46 42 88 

De 15 a 19 anys 22 9 31 
De 20 a 24 anys 32 10 42 
De 25 a 29 anys 39 24 63 
De 30 a 34 anys 41 34 75 
De 35 a 39 anys 46 36 82 
De 40 a 44 anys 45 24 69 
De 45 a 49 anys 34 33 67 
De 50 a 54 anys 41 32 73 
De 55 a 59 anys 29 24 53 
De 60 a 64 anys 23 22 45 
De 65 a 69 anys 16 16 32 
de 70 a 74 anys 26 19 45 
De 75 a 79 anys 20 20 40 
De 80 a 84 anys 13 20 33 

De 85 anys i més 6 19 25 
Total 479 384 863 

Font: IDESCAT 

El fet que les dones visquin més té una conseqüència directa, i és que si els 

homes moren abans, això significa que hi ha d’haver un important nombre de 

vídues, que possiblement visquin soles. En la taula 7 pot apreciar-se 

l’esmentat: són 11 els homes vidus a Sudanell, mentre que en el cas de les 

dones n’hi ha 51; per tant, una diferència destacable entre les dues xifres. 

A la resta d’estats civils, la solteria afecta més als homes que les dones, mentre 

que el nombre de casats/ades, separats/ades i divorciats/ades no presenten 

massa diferències entre els dos sexes. 
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Taula 7. Població per sexe, edat i estat civil al municipi de Sudanell, 2001, % sobre la població total. 

 Solters/eres Casats/ades Vidus/ues Separats/ades Divorciats/ades 

Edat homes dones homes dones homes dones homes dones homes dones 

Menys de 15 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

de 15 a 19 26 13 0 0 0 1 0 0 0 0 

de 20 a 24 24 18 0 1 0 0 0 0 0 0 

de 25 a 29 19 13 1 8 0 0 0 0 0 0 

de 30 a 34 8 4 10 14 0 0 0 0 0 1 

de 35 a 39 9 3 20 11 0 0 2 1 1 0 

de 40 a 44 4 6 16 20 0 1 0 2 0 0 

de 45 a 49 2 2 25 21 0 0 1 0 2 0 

de 50 a 54 2 1 15 15 0 2 0 0 3 1 

de 55 a 59 5 0 19 15 1 1 0 0 0 0 

de 60 a 64 3 0 8 15 1 3 1 0 0 0 

de 65 a 69 3 0 20 17 0 2 1 0 0 0 

de 70 a 74 1 1 18 20 5 5 0 0 0 0 

de 75 a 79 0 2 16 7 1 10 0 0 0 0 

de 80 a 84 0 2 5 5 0 13 0 0 0 0 

de 85 i més 0 1 5 1 3 13 0 0 0 0 

Total 143 94 178 170 11 51 5 3 6 2 

Font: IDESCAT 

Finalment, el darrer col·lectiu és la població immigrant i presenta unes 

característiques complexes. La diversitat cultural i sovint, el baix poder 

econòmic en els primers anys d’arribada (depenent de l’origen i els costum 

propis de cada cultura), ha portat a aquest col·lectiu a ocupar aquells 

habitatges que presentaven unes condicions més precàries. Amb els anys 

però, les seves condicions de treball i vida poden anar millorant, ja que la seva 

integració social passa per això.  

En el cas de Sudanell i com en molts altres llocs, l’arribada de població 

estrangera s’ha fet notar, tot i que en menor mesura que a altres municipis de 

la Plana de Lleida. Aquest col·lectiu, com qualsevol altre, requereix d’un conjunt 

de serveis que passen per l’habitatge, la sanitat o l’ensenyament. Donades les 

febles rendes, el desconeixement de la llengua i la cultura local, la diferència 

dels hàbits culturals i altres singularitats habituals en els immigrants es 

requereix la modulació específica del serveis que garanteixi la qualitat de les 

prestacions i faciliti la convivència. 
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3.- Els habitatges i les llars. 

 
Si bé, les característiques de l’evolució demogràfica ofereixen una primera 

imatge, parcial, del context social d’una localitat, l’anàlisi d’alguns aspectes 

relacionats amb l’habitatge ajuden, encara més, a la comprensió de la realitat 

social. La tipologia i l’antiguitat dels habitatges, i la distribució de la població per 

llars, ajuden a entendre la realitat actual i a fer previsions de cara al futur. 

En el cas de Sudanell, les característiques de l’actual parc d’habitatges tenen a 

veure amb l’evolució històrica del municipi, descrita al llarg del Pla. Avui en dia, 

el parc es distribueix gairebé a parts iguals entre el raval, l’eixample modern i el 

nucli medieval, sent lleugerament inferior en aquest últim.  

Pel que fa a l’origen dels habitatges de cada àrea, no té lloc en l’època de 

creixement urbà, ja que el parc s’ha anat renovant perquè es colmaten els 

solars no construïts de les àrees velles o es donen usos residencials a antics 

magatzems.  

Respecte a tipologies constructives domina de manera absoluta la tipologia 

tradicional d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i representa un 60% del total 

d’habitatges. Malgrat això, en els darrers quaranta anys se n’ha produït una 

diversificació: partició vertical de mitgeres, xalets, blocs de pisos, etc.  

La construcció de nous habitatges ha anat produint el successiu buidament 

dels habitatges més antigament, i sovint situats al nucli medieval. Aquest és el 

cas del 30% d’habitatges de Sudanell. Pocs d’aquests s’acaben venent 

complint les expectatives dels propietaris i això en provoca el seu 

deteriorament. 

Segons el cens d’habitatges i d’acord amb la resta de poblacions rurals, les 

característiques a destacar del parc d’habitatges actual a Sudanell són: 

- Gairebé les dues terceres parts dels habitatges tenen una superfície 

superior als 100 m2. 

- Els habitatges sense bany o dutxa, aigua calenta i calefacció es limiten 

quasibé als habitatges buits de fa uns anys. Gairebé una quarta part dels 

habitatges disposa de refrigeració. 
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- Si no es tenen en compte els residens d’Aspros correspondria una 

mitjana de 2,9 persones per cada habitatge principal. 

Pel que fa al ritme de creixement del parc d’habitatges, tenint en compte la 

demanda que s’ha manifestat en els darrers anys cal tenir en compte el 

següent: 

- Un ritme de construcció proper als 3 habitatges nous anuals: dos 

coincidirien amb habitatges de nova planta i un correspondria a 

reformes. 

- Comparat amb altres poblacions veïnes, el de Sudanell és un model 

constructiu amb poca o nul·la demanda actualment. El darrer bloc de 

pisos estaria datat a l’any 1998. 

- L’altitud màxima dels edificis seria PB+4. Hi ha el cas d’algun veí que 

ha aixecat la casa més enllà de la PB+2, tal com marca la normativa 

- El creixement de promocions d’unifamiliars en filera no s’ha estés a 

Sudanell com en d’altres poblacions pròximes a la ciutat de Lleida. Això 

pot atribuir-se al parcel·lari relativament reduit (antics erals). 

- Màxima importància de la unifamiliar aïllada, ja sigui adossada o en 

particions verticals de dos habitatges, les quals es troben ben adaptades 

al parcel·lari de l’àrea de creixement.  

- Promoció decisiva de cara al model de creixement urbà, avui en dia 

duta a terme per dos constructors de la població més un de la Bordeta.  

 

Un cop feta la radiografia de l’actual parc d’habitatges del municipi i analitzat el 

seu creixement, cal fer el mateix amb les llars. Això servirà per lligar-ho amb els 

diferents col·lectius poblacionals d’especial atenció explicats en el punt 2.4. 

d’aquesta memòria i ajudarà com a tal, a detectar-ne les necessitats i 

insuficiències en matèria d’habitatge.  

 

A nivell general i segons el Cens de Vivendes de l’any 2001, al municipi de 

Sudanell, del total de 190 habitatges registrats amb parelles i altres nuclis 

familiars, n’hi ha 123 que estan formats per dues generacions (pares i fills). La 

presència d’una sola generació es troba en 50 habitatges, una xifra modesta. 

Finalment, els habitatges amb tres o quatre generacions no tenen gairebé 

importància en el municipi. 
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Gràfic 8. Nombre llars segons les generacions de cada llar de Sudanell, 2001. 
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Una altra dada útil és l’evolució de la llar segons el nombre de persones que hi 

viuen. A grans trets i deixant de banda l’aspecte evolutiu de cada any, es 

percep que la majoria d’habitants de Sudanell han viscut en nuclis familiars 

d’una, dues, tres o quatre persones com a molt. Les llars amb cinc, sis o set 

persones són molts poques, i ja amb més de vuit persones, són inexistents. 

 
Gràfic 9. Evolució del nombre de llars segons el nombre de persones per llar a Sudanell (1991, 1996, 2001) 
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Cal destacar que entre 1991 i 2001 el tipus de vivenda que més ha crescut és 

la monoparental, que ha passat d’una xifra de 30 a gairebé 50. L’evolució de 

les vivendes de dues persones ha mantingut un creixement més o menys 

regular; per contra les de tres i quatre, entre 1991-1996 van créixer, i entre 



Memoria Social de Sudanell. 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SUDANELL, juliol 2011. Text refós. 28 

1996-2001 van decréixer. Finalment les vivendes de 5 persones han decrescut 

al llarg del període analitzat i les de set persones, des de l’any 1991 han deixat 

d’existir. Vivendes amb més de 7 o 8 persones, tal com s’ha esmentat 

anteriorment, no n’hi ha en el cas de Sudanell. 

 

En el cas de les llars no cal només fer un anàlisi a nivell general, sinó també en 

concret, tenint en compte els esmentats col·lectius d’atenció especial. Per 

aquest motiu es proposa analitzar altres dades com l’estructura de les llars on 

hi viu una persona major de 65 anys (en xifres absolutes) o el del nombre de 

llars per tipus de llar significativa.  

 

Tal com s’ha dit anteriorment la gent major de 65 anys té un paper important de 

cara al municipi de Sudanell, ja que la seva estructura de població es troba 

força envellida i amb poques possibilitats futures de rejovenir-se, de moment. 

Per aquest motiu, fixant-se en el gràfic   es veu com, tot i que la diferència entre 

els homes majors de 65 anys i les dones que viuen soles és gran, més 

important és el nombre de llars en què hi ha dos adults sense menors, i uns 

dels quals supera els 65 anys d’edat. 

 
Gràfic 10. Estructura de les llars amb gent més gran de 65 anys a Sudanell, 2001, en xifres absolutes. 
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La segona dada a tenir en compte és el nombre de llars per tipus de llar 

significativa de Sudanell. Els resultats per l’any 2001 mostraven com en poc 

més del 20% de les llars del municipi hi vivia una dona de 65 o més anys, així 
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com en el cas dels homes la xifra era d’entorn el 7%. El col·lectiu d’homes 

d’entre 16 i 64 anys representava poc més del 15%, mentre que la resta de 

grups amb prou feines eren el 3%. 

Gràfic 11. Nombre de llars per tipus de llar significativa a Sudanell, 2001, en percentatge 
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4.- Altres dades sobre característiques socials. 
 

Fins ara s’han aportat un conjunt de dades que han ajudat a dibuixar un 

escenari social del municipi de Sudanell actual. Per acabar de mostrar la 

realitat que es viu es poden aportar altres dades que emmarquin el municipi 

dins del context de l’àmbit de les terres de Ponent i Catalunya en general. 

Tal com s’ha dit anteriorment, Sudanell forma part de la comarca del Segrià i es 

troba inclòs dins del sistema urbà que es genera al voltant de la ciutat de 

Lleida. L’àmbit de les Terres de Lleida va ser un espai de creixement 

demogràfic positiu. Pel que fa al repartiment general de població per Catalunya, 

cal dir que l’aportació de Ponent ha anat disminuint al llarg dels anys. Malgrat 

tot, el Segrià segueix al capdavant en nombre de població i accentua la 

diferència respecte a la resta de comarques. 

Tot i que en general la trajectòria demogràfica del Segrià ha estat força 

positiva, aquesta no ha resultat igual en les diferents àrees rurals pròximes a la 

ciutat de Lleida. Aquest és el cas de Sudanell, on el retrocés poblacional s’ha 

fet notar de valent. El mateix ha passat amb l’economia. Davant la forta 

terciarització que s’ha viscut, tant a nivell de Catalunya com comarcal, els 

efectes no s’han vist clars en el cas d’aquest municipi. Pel que fa a l’ocupació, 

l’any 2001 encara presentava unes dades relativament baixes si es comparen 

amb les del Segrià:  61% pels homes i 40% per les dones, mentre el total 

comarcal arribava 67% i 45%, respectivament.  
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5.- Necessitats d’habitatge protegit i assequible. 
 

En el plantejament de la necessitat de crear habitatge social, així com el 

possible increment de la promoció privada, s’han de tenir en compte alguns 

factors que incideixen en la demanda i poden ser d’ordre canviant al llarg dels 

temps: 

• Factors demogràfics com ara la immigració, l’arribada de generacions joves 

en edat d’emancipació, nou vinguts procedents de la realitat urbana més 

consolidada com és Lleida, etc.  

• Factors sociològics que incideixen en el preferències de tipologia d’habitatge.  

• Factors econòmics que condicionen el preu del sòl i de l’habitatge, alhora que 

fan variar les possibilitats de fer front a una despesa elevada, el nombre 

d’habitatges buits i la seva repercussió en el mercat, etc.  

• Factors històrics, que incideixen en la fàbrica urbana construïda, la tipologia 

dels habitatges, etc.  

• Factors geogràfics que  influeixen alhora de crear noves infraestructures de 

transport, incrementar la mobilitat territorial ja sigui en relació a altres nuclis 

pròxims o amb la ciutat de Lleida, etc. 

 

Tots aquests factors són diversos i molt habitualment es troben relacionats 

entre ells amb intensitats diferents segons el moment que es viu, la situació de 

les condicions socials, econòmiques, polítiques, legals i culturals. La necessitat 

d’habitatge, ja sigui de promoció pública o privada, pot canviar si es té en 

compte la política adoptada al Pla Territorial Parcial de les de Ponent, aprovat 

al juliol de 2007. En el cas de Sudanell, aquesta seria una estratègia de 

creixement urbanístic moderat, així com altres nuclis estructurants de l’àmbit 

del sistema urbà de Lleida com Alamús, Corbins, Soses, Vilanova de Segrià o 

Albesa, entre d’altres. 

Les necessitats en matèria d’habitatge de Sudanell vindran determinades per 

l’evolució futura de la població, tal com ja s’ha comentat anteriorment. Tenint en 

compte que no hi haurà aportacions migratòries destacables i que les llars 

actuals són cada cop més petites, es preveu que el municipi experimenti un 

creixement moderat. Segons la previsió per l’any 2031 de 625 habitants, 
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correspondrien 272,45 habitatges principals nous, tenint en compte una mitjana 

de 2’3 persones per habitatge. 

Pel que fa a l’oferta d’habitatge hi ha diverses possibilitats i per poder-la 

determinar, primer cal veure quin és l’estat del parc existent. Segons les dades 

del 2001 (tot i ser força endarrerides són les úniques referent a habitatge que 

publica aquesta entitat) publicades per l’ Institut d’Estadística de Catalunya a 

Sudanell hi havia 243 habitatges familiars convencionals, 13 de secundaris i 80 

de vacants. Aquesta última xifra, incrementada a 107 l’any següent, el qual 

demostra que el nucli compta amb una proporció elevada d’habitatges buits 

que caldria situar en el mercat i incentivar-ne l’ocupació.  

De tots aquests habitatges, el 38’3% correspondria a vivenda comprada i 

totalment pagada, un 12’3% estaria encara pendent de pagament (dades del 

2001), el 34’2% s’hauria adquirit per herència o donació, prop del 4% seria de 

lloguer i finalment, hi hauria un 3’3% de les vivendes cedides de forma gratuïta, 

a baix preu o a altres formes d’adquisició. Insistir però en la variació d’aquestes 

dades recentment. 

Actualment però, a banda del parc d’habitatges existent és possible la 

construcció nova en el sòl urbà actual, del qual se’n disposa de 30,24 ha. 

Relativament, la densitat d’habitatge de Sudanell es pot considerar baixa amb 

16,2 habitatges per ha. 

Per tant, davant una demanda teòrica estimada de 181 nous habitatges en 

l’horitzó 2031, cal tenir en compte el potencial d’aquesta oferta d’habitatge buit 

que pot posar-se al mercat, i dels solars lliures; tot això seguint els criteris usats 

fins ara d’ocupació poc densa. És a dir, que l’oferta podria cobrir la demanda. 

En el cas de Sudanell, el fet que la població no hagi experimentat un 

espectacular creixement en els darrers anys i que el contingent de població 

immigrada arribada no hagi estat molt important, no ha creat la necessitat de 

construir habitatges nous. A més a més, per part del col·lectiu de població jove 

del poble tampoc no s’han detectat mancances en matèria d’habitatge: la 

majoria ja tenen un habitatge (sigui familiar) o no presenten problemes per 

trobar-ne un al nucli. El problema radica en la forma de habitabilitat, la població 

de Sudanell aspira a viure en un habitatge unifamiliar aïllada que possibilita 
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combinar l’espai de la residencia amb el espai dedicat als apers agrícoles. Per 

tant la dificultat està en encontrar parcel·les de dimensions adequades aquesta 

manera de vida. 

De cara al futur serà més decisiu donar una sortida als habitatges buits tenint 

en compte l’estructura poblacional cap a la que el poble s’encamina, cada cop 

més envellida i amb poques o nul·les possibilitats de rejovenir-se, de moment. 

Per aquests motius, no es pot parlar en el cas de Sudanell de la presència 

d’una demanda exclosa (entenent com a tal, la que derivaria dels col·lectius 

amb alt risc d’exclusió, com poden ser dones solteres o immigrants) ni tampoc 

d’una necessitat de crear nou habitatge protegit.  

Les reserves actuals de protecció oficial previstes, ja cobreixen les necessitats 

actuals del jovent dels pobles, tal com ja s’ha dit en el paràgraf anterior. 

Haurien de canviar molt les tendències demogràfiques perquè les reserves per 

habitatges amb protecció oficial previstes no fossin suficients, i segons les 

últimes dades analitzades en el document, no hi ha cap símptoma que faci que 

les coses puguin canviar en un futur pròxim. 

Per finalitzar aquest punt, només incidir en el fet que sovint la renovació del 

parc d’habitatges només afecta a una part del centre urbà, és a dir, que mentre 

es va creixent urbanísticament la direcció presa es dirigeix cap a la perifèria, fet 

que pot produir un envelliment i degradació de les parts més cèntriques i 

antigues de les localitats. D’aquí es poden derivar certs riscos socials i 

econòmics. 

Aquest no seria el cas de Sudanell, ja que en el seu casc antic és on avui en 

dia s’hi concentra la majoria de vida, l’activitat comercial, hi ha una xarxa de 

carrers que es troba pavimentada i adequada per als seu ús, i per tant, no ha 

patit el fort procés de buidament i degradació, que hi ha hagut en altres llocs. 

Actualment, dins del seu centre històric no hi ha massa parcel·les buides i 

estan en marxa unes 4 obres. Tot això demostra que no hauria experimentat el 

procés d’abandonament i degradació que acostuma afectar els centres 

històrics, quan els nuclis creixen en favor de la perifèria i en detriment 

d’aquests espais. Gràcies al comerç i altres activitats, això s’ha pogut frenar. 
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6.- Les necessitats d’habitatge en relació a les previsions de sòl 
residencial.  
 

La necessitat d’habitatge en el municipi de Sudanell és una dada que va lligada 

al seu creixement demogràfic. Segons les dades de l’any 2002 les illes 

urbanes, excloent els equipaments esportius, sumen 139.388 m2, dels quals 

87.911m2 es trobaven sense edificar. Llavors, en el supòsit d’un 40% de la 

superfície d’illes lliures dedicat a equipaments i altres usos no residencials, 

haurien quedat 52.746 m2 d’illes per usos residencials. Si en aquesta superfície 

residencial lliure s’hagués construit un habitatge per cada solar de 350 m2 

haurien sortit uns 151 solars.  
 

Gràfic 12. Sudanell dins del sistema urbà de Lleida 

 
Pla Territorial de les Terres de Ponent. Plànol del Sistema de Lleida i Estratègies de creixement urbà 

 

 

La modelació de l’oferta global realitzada en el Pla preveu donar un marge de 

cobertura suficientment ampli per permetre atendre la potencial demanda, 

qualitativa i quantitativa, d’habitatge en els propers anys de vigència del Pla. 

Les previsions de creixement demogràfic i la necessitat de satisfer les 

demandes d’habitatge, tot tenint en compte la diversitat del mercat, aconsellen 

les següents previsions d’habitatge en les noves àrees de consolidació, que en 

el cas de Sudanell poden agrupar-se en tres sectors: 
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• El sòl urbà no consolidat subjecte a pla de millora de tipus residencial amb 

un total de 0,81 ha dividies en dos sectors i amb una edificabilitat bruta de 0,5. 

 

• El sòl urbà no consolidat subjecte a polígon d’actuació de tipus residencial 

compta amb un total de 1’61 ha, que es troben dividides en 5 sectors, sobre els 

quals es preveuen edificabilitats que resulten dels paràmetres d’ordenació de la 

clau urbanística en la que estan localitzats. 

 

• El sòl urbà no consolidat subjecte a polígon d’actuació d’urbanització de 

tipus residencial compta amb un total de 2’87 ha, que es troben dividides en 7 

sectors, sobre els quals es preveuen edificabilitats que resulten dels 

paràmetres d’ordenació de la clau urbanística en la que estan localitzats. 

 

• El sòl urbanitzable subjecte a plans parcials amb un total de 16’35 ha 

dividides en quatre sectors, dos residencials i dos d’activitats, dels quals dos 

presenten una edificabilitat bruta del 0’50, un del 0’30 i un altre del 0’40.  

 

En relació amb la previsió de sòl per a un ús residencial, també cal tenir en 

compte el sòl destinat a equipaments. Pel que respecta a Sudanell i dins dels 

plans de millora caldrà cedir un total de 404 m2 per aquest ús, més a part 1.212 

m2 d’espais lliures. En el cas dels equipaments vindria a representar el 5% i en 

els dels espais lliures el 15%. 

 

Pel que fa als plans parcials se cediran 19.895 m2 per espais lliures, 

corresponent a dos sectors un 10% i a la resta un 20% i un 13%. La cessió per 

equipaments afectaria 13.542 m2, amb un percentatge del 10% en dos sectors i 

del 5% i 6% en els dos altres.  

 

Cal destacar però, un altre tipus de cessió a les quals obliga el pla i que també 

cal tenir en compte a l’hora de fer les previsions en matèria d’habitatge: la 

vialitat. En el cas de Sudanell aquesta cessió correspondria a un 23% del total 

de sòl, afectant a 50.468 m2.  
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Finalment, apuntar que a banda de la previsió de sòl per ús residencial i per les 

cessions d’espais lliures, equipaments i vialitat, s’ha de reservar també una part 

de sòl dedicada a l’ús industrial. Al municipi de Sudanell 3,75 hectàrees de sòl 

urbà delimitat es destinen a aquest ús. 

 

Taula 8. Cessió de sòl per equipaments, espais lliures i vialitat. 

 
% cessió 

espais lliures 
Espais 
lliures 

% cessió 
equipaments Equipament 

Àmbit % m2s % m2s 

PMU-01Continuació carrer Lleida 15 403 5 134 

PMU-2 Tossal lo Pincell 15 809 5 270 

Total PMU 1.212  404 

   

SUBd-01 LUQSA 13 5.428 6 2.505 

SUBd-02 Tossal lo Pincell I 20 4.574 5 1.143 

SUBd-03 Tossal lo Pincell II 10 5.671 10 5.671 

SUBd-04 Els plans de Dalt 10 4.223 10 4.223 

Total SUBd 19.895  13.542 
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7.-La previsió global i el nombre d’habitatges en relació amb la seva 
implementació en el temps.  

 

En conjunt, les previsions en matèria d’habitatge dels sectors de creixement del 

planejament sumen 405 vivendes noves. L’estimació d’habitatges del sòl urbà 

incorpora plans de millora de 30 habitatges i 119 habitatges en els polígons 

d’actuació. Pel que fa al sòl urbanitzable delimitat està format per quatre 

sectors i comptabilitza un total de 198 habitatges. Finalment, en els polígons 

d’urbanització se n’estima la construcció d’un total de 59. D’aquesta manera 

s’arriba a la xifra total de 405 habitatges en el POUM de Sudanell, dels quals 

171 correspondrien a habitatge protegit. 

 

En el cas dels polígons d’urbanització no computen en el càlcul de l’habitatge 

per la reserva de vivenda de protecció general i de preu concertat. El POUM de 

Sudanell no els té en compte per una sèrie de motius: a la pràctica, tot i tenir 

alguna carència d’urbanització, se’ls considera sòl urbà consolidat; aquests 

àmbits, durant molt temps, han estat sotmesos a l’impost cadastral de sòl urbà; 

tals sectors, a excepció del PA-Ur-08 (continuïtat carrer Enric Granados I), 

presenten densitats relativament baixes respecte als teixits contigus (veure 

taula 10); cap dels PA-Ur delimitats incrementen les seves edificabilitats 

respecte a les que tenien adquirides abans de l’inici de la redacció del POUM, i 

finalment, per un tracte igualitari als propietaris que es troben en aquesta 

situació, s’aplica el procediment de gestió corresponent als PA-Ur, per garantir 

la correcta finalització de la urbanització. 

Taula 9. Previsió total d’habitatge segons règim de sòl i figura de planejament derivat 

Figures de Planejament Nº total habitatges Nº total hab protegit Nº total HP preu concertat 

Plans de Millora 30 10 4 

Polígons d’actuació 118 29 12 

Polígons d’urbanització 59 0 0 

Plans parcials 198 80 36 

Total 405 119 52 

 

L’oferta d’habitatges protegits s’aplica linealment sobre el conjunt dels sectors 

del POUM, plans parcials, plans de millora urbana i polígons d’actuació amb 

dues excepcions. Aquestes son el PA-4 i el PA-5 als que per la seva tipologia 
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edificatòria s’eximeix de l’obligatorietat de complir amb la reserva per habitatge 

de protecció i aquesta es situa en els plans parcials limítrofs. Aquesta 

distribució fa que finalment es garanteixin els mínims determinats pel nou 

decret de llei de mesures urgents en matèria urbanística, la qual cosa suposarà 

una quantitat suficient del parc d’habitatges per garantir l’accés a la població 

amb ingressos màxims més baixos. 

En conjunt, les previsions en matèria d’habitatge dels sectors de planejament, 

tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, sumen 405 habitatges, 

per tant l’oferta s’adaptaria a les previsions demogràfiques més realistes, 

sobretot si es té en compte l’augment de les llars on hi resideix una persona 

sola i el descens que experimenten la resta de llars amb parella i fills.  

 

Taula 10.Justificació del compliment de les reserves mínimes de sòl per habitatge 

 
Superfície 
Sector 

Edif. Bruta 
Residencial 

Dens. 
Màx. 

Sostre 
residencial 

Nombre 
total 
HPO-
General 

Nombre 
total 
HPO-
Concertat 

Nombre 
total 
habitatges 

Àmbit m2 Edif. Bruta Hbtg/Ha. m2s num. num. num. 

PMU-01Continuació carrer Lleida 2.686 0,50 45 1.343 3 1 12 

PMU-2 Tossal lo Pincell 5.392 0,50 33 2.696 7 3 18 

Total PMU 8.078   4.039   30 

        

PA-01 Connexió carrer Girona i carrer Jaume I 3.311 0,33 - 5.444 14 6 53 

PA-02 Continuació carrer Girona 1.463 0,15 - 2.915 7 3 27 

PA-03 Continuació carrer Enric Granados 1.844 0,18 - 3.026 8 3 29 

PA-04 Travessia carrer Lleida i carrer Eral de dalt I 1.887 0,19 - 414 - - 1 

PA-05 Avinguda de les Garrigues 7.597 0,76 - 2.243 - - 8 

Total PA 16.102   11.385   118 

        

SUBd-01 LUQSA (*) 41.755 0 0 0 0 0 0 

SUBd-02 Tossal lo Pincell I 22.868 0,30 25 6.860 18 8 57 

SUBd-03 Tossal lo Pincell II 56.706 0,40 25 22.682 62 28 141 

SUBd-04 Els plans de Dalt 42.226 0 0 0 0 0 0 

Total SUBd 163.555   29.542   198 

        

PA-Ur-01 Carrer Tossal lo Pincell 3.058 0,29 9,8 900 0 0 3 

PA-Ur-03 Travessia carrer Lleida i carrer Eral de dalt II 1.692 0,14 5,6 511 0 0 1 

PA-Ur-05 Travessia carrer Doctor Folguera i carrer Nord 2.641 0,18 3,8 477 0 0 1 

PA-Ur-06 Continuïtat carrer Tarragona i carrer Girona 2.124 0 0 0 0 0 0 

PA-Ur-07 Continuïtat amb carrer Girona i carrer R.Vinyes 4.583 0,8 25,4 3.779 0 0 12 

PA-Ur-08 Contiuïtat carrer Enric Granados I 3.323 1,68 85,9 6.070 0 0 31 

PA-Ur-09 Carrer Ponent 12.375 0,34 9,8 3.854 0 0 11 

Total PA-Ur 28.704   18.954   59 

Total  216.439   63.215   405 

(*) no es computa en la quantificació del sòl de creixement del municipi 
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Més concretament i tal com es desglossa en la taula 10, en el cas de Sudanell 

es preveuen dos plans de millora: un que afectaria la continuació del carrer de 

Lleida i l’altre el Tossal lo Pincell. Entre els dos afectarien 8.078m2 i inclourien 

30 habitatges, dels quals 14 serien vivenda protegida. De la reserva de sòl 

urbanitzable delimitat de 121.800 m2 se’n podrien construir uns 198 habitatges, 

dels quals 116 serien protegits. Mentre que els polígons d’actuació suposen un 

total de 16.102 m de sòl i la construcció de 41 habitatges protegits. Així 

s’acabaria tenint una reserva de sòl per la construcció de 171 habitatges 

protegits. 

 

Dins però de l’habitatge protegit cal fer distinció de la vivenda pública a preu 

concertat. I es que el marc legislatiu -segons el decret Llei 1/2010, del 3 

d’agost- defineix un instrument per oferta mínima d’habitatges de protecció 

pública en les operacions de nou creixement amb habitatges, que es defineix 

en un mínim del 30% del total del sostre que es qualifiqui per l’ús residencial de 

nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. D’aquest un 20% 

s’ha de destinar a habitatge amb protecció oficial de règim general i de règim 

especial i un 10% a habitatge amb protecció oficial de preu concertat.  

 

En el cas de Sudanell, tal com mostra la taula 10, dins dels plans de millora hi 

hauria 4 habitatges protegits a preu concertat. Pel que fa als plans parcials n’hi 

hauria 36 i en el dels polígons d’actuació serien 12. Per tant hi hauria un total 

de 52 habitatges protegits sota el règim de preu concertat. 
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8.- Propostes d’actuació i conclusions  
 

El creixement urbà de Sudanell ve determinat en definitiva per la  estratègia de 

“creixement moderat” que li assigna el Pla Territorial de Ponent. Correspon, 

doncs, a Sudanell una superfície d’extensió urbana admissible equivalent al 

30% de la superfície urbana de referència (fonamentalment el consolidat 

actual). Però, donat que l’extensió urbana de referència no arriba a les 50 ha, 

s’ha d’aplicar el corrector de referència que dóna el PTP, de manera que el 

llindar de la superfície d’extensió urbana admissible puja a un 38,39%. 

Es considera, en tot cas, que la estratègia de creixement moderat que atorga el 

PTP, tant a Sudanell com als municipis-nuclis immediats resulta mot ajustada i 

fins a cert punt discutible per la proximitat que el municipi té a la ciutat de Lleida 

i per la pressió urbana que han viscut i viuen aquests nuclis i que ha fet que 

una bona part d’ells fossin considerats com de creixement mitjà o fins i tot 

potenciat amb una capacitat de creixement prou més important. Atesa la 

continuïtat previsible del desplaçament residencial des de Lleida cap als pobles 

veïns, que ha d’arribar cap a pobles cada cop més allunyats, i atès el flux 

d’immigració exterior o de les àrees metropolitanes que estan gairebé tots els 

municipis de les terres de Ponent, es considera que el Pla d’Urbanisme de 

Sudanell ha d’esgotar al màxim el llindar de creixement plantejat si es vol 

disposar d’un instrument útil a mig termini; en conseqüència, unes 11,38 ha. 

Per altra part, i calculat el creixement de sòl corresponent, les necessitats 

industrials, centrades en la part corresponent a necessitats reals de la 

cooperativa i en l’acolliment de possibles activitats relacionades també amb la 

deslocalització d’algunes unitats de Lleida, porta a la previsió d’un creixement 

de sòl industrial moderat que se xifra en 4,22 ha. 

En el creixement residencial restant es considera s’hauran de mantenir 

bàsicament les tipologies i formes característiques de nucli rural, però tenint en 

compte que sense perdre de vista volumetries i formes característiques del 

nucli es pugui donar acollida a formes més flexibles i més denses adaptades al 

fenomen de la immigració que ha d’alimentar el creixement (també altres 
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aspectes relacionats amb l’edat i el sexe) i a la mobilitat superior de la població. 

Tot plegat es considera una densitat bruta a l’entorn dels 25 habitatges per 

hectàrea. 

En relació a les limitacions que comporta el llindar del PTP anteriorment 

exposat convé recordar, amb tot, la disponibilitat relativament important 

d’habitatges buits i solars en el sòl urbà consolidat, els quals donen un marge 

interessant i necessari davant el possible creixement de la demanda 

d’habitatge a mig termini. Les actuacions de reforma i l’edificació nova en el 

centre urbà de la població mereix, doncs, una atenció especial des d’un punt de 

vista de manteniment dels aspectes formals i l’activitat humana característica 

del municipi. 

Cal recordar que el Pla assigna aquesta estratègia als nuclis estructurants, que 

són aquells assentaments de dimensió urbana de mida baixa a mitjana (de més 

de 500 a menys de 2.000 habitants) que no són polaritats destacades existents 

o proposades pel Pla, però que exerceixen un cert paper estructurant i tenen 

unes condicions de connectivitat i accessibilitat i de disponibilitat de sòl amb 

aptitud per a ésser urbanitzat que els permet acollir una certa quantitat 

d’habitatges i llocs de treball més enllà de la seva pròpia demanda endògena. 

Igualment, el Pla assigna aquesta estratègia als nuclis rurals, que són aquells 

assentaments que per la seva dimensió (més de 100 habitants i/o 50 

habitatges), per la connectivitat i accessibilitat del lloc i la disponibilitat de sòl 

amb aptitud per a ésser urbanitzat han d’acollir els creixements que responen a 

la seva pròpia dinàmica endògena demogràfica i econòmica, però als quals el 

Pla també vol donar un marge de flexibilitat a les alternatives de creixement 

exogen. En els municipis en què cap nucli assoleix els 100 habitants o els 50 

habitatges, el Pla assigna aquesta estratègia al que té la dimensió, 

connectivitat i accessibilitat, i disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser 

urbanitzat majors, normalment –però no sempre– la capital municipal, perquè 

concentri els creixements que hagin de tenir lloc en el terme i que vagin més 

enllà de la compleció de la resta de petits nuclis rurals del mateix. 

Pel que fa a la previsió de creació d’habitatge públic cal tenir en compte les 

disponibilitats del que marca la llei 10/2004, quan explicita que els plans “han 
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de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter 

general, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui 

per a ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl 

urbanitzable”, al qual cal sumar en el cas de Sudanell un 10% per a dedicar la 

superfície construïda a habitatge de preu concertat. La previsió resulta 

perfectament justificada perquè tal com s’ha assenyalat, l’estructura de la 

població pateix un progressiu envelliment propi dels nuclis situats en àrees 

rurals i a més a més apareixen una diversitat de noves situacions que fins ara 

es limitaven a les ciutats i que ara es difonen cap a la ruralitat en general: 

independització dels joves, desestructuració familiar, població immigrada amb 

problemàtiques específiques, grups socials amb recursos limitats. Per aquests 

col·lectius l’habitatge social es converteix en una opció interessant i per aquest 

motiu cal preveure una sèrie d’actuacions que puguin donar resposta a les 

necessitats plantejades. 

Cal preveure però, que el desenvolupament del pla es realitzarà en fases 

successives que afectaran cadascun dels sectors previstos per separat. En 

aquests sectors es realitzaran els plans parcials adients i serà llavors quan 

caldrà determinar específicament la tipologia de la promoció de protecció 

pública i el sector de la demanda social que cal satisfer.  

La demanda d’habitatges socials pot encabir una diversitat considerable de 

necessitats a satisfer. Per això és important preveure la divisió de les 

promocions a realitzar en habitatges de propietat, de lloguer o d’altres fórmules 

recurrents en el seu moment, depenent de quines siguin les demandes per part 

dels diferents col·lectius.  

En el cas de Sudanell les principals demandes d’habitatges provindrien de 

joves en edat d’emancipació (tot i que la majoria de necessitats en aquest tema 

estan cobertes), gent procedent de l’àmbit urbà que decideix cercar residència 

en un entorn rural, persones que viuen soles o en llars de com a molt dos 

integrants i gent de la tercera edat que requereixi habitatges concebuts amb la 

realització de funcions assistencials a domicili. Per part dels col·lectius de 

població immigrant amb rendes baixes o molt baixes, no es comptabilitzen 

importants demandes d’habitatges ja que no se’n preveu una forta arribada en 

el cas de Sudanell. 
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En principi es preveu que la dotació d’habitatge sigui de 405 habitatges, 171 

dels quals estarien sota el règim de protecció social. Aquest càlcul seria 

suficient per a satisfer les expectatives de creixement demogràfic de la localitat, 

tenint en compte que les previsions per a l’any 2031. Tot i això no cal oblidar la 

diversitat de la demanda i per tant, crear una oferta flexible que es pugui 

adaptar als canvis, principalment a la recessió constant i el progressiu 

envelliment que viu la població d’aquests nuclis, avui en dia. 
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