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EXP. A116-2022-5364. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-
AMUNT, ERC-JXP-AM I PECP PER UN DEBAT PÚBLIC SOBRE LA DENSITAT
DEMOGRÀFICA A PREMIÀ DE MAR I LA NECESSITAT DE CONGELAR
TEMPORALMENT LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES. PER UN
PREMIPA DE MAR AMABLE PER A LES FUTURES GENERACIONS

Vista la proposta presentada pels grups municipals CP-AMUNT, ERC-JXP-AM I PECP,
del contingut següent:

“Arran dels projectes sorgits per edificar blocs de pisos a les dues ultimes parcel·les
lliures que queden a Premià de Mar i que allotjaven les fàbriques de Metalogènia
(19.41 m2)² i Transmesa (13.951m2)², ha tornat ha agafar força al carrer la
necessitat de realitzar un debat públic sobre com caldria gestionar la densitat del
nostre municipi en els propers anys i quines repercussions negatives pot tenir per a
les futures generacions no fer-ho.

Si observem les dades demogràfiques del 2021 de les poblacions majors de 20.000
habitants i que recull l’IDESCAT¹, trobarem Premià de Mar en la quarta posició
catalana amb 13.518 h/km2 amb una superfície de 2,1 km2, 2 dades que
combinades li atorguen un trist lideratge en la llista de ciutats amb més pressió
demogràfica. En la primera posició, en termes de densitat, hi trobarem l’Hospitalet
de Llobregat amb 21.343 h/km2 i 12,4 km2 de terme municipal, en la segona
posició Santa Coloma de Gramenet amb 17.041 h/km2 en un espai de 7 km2 i en la
tercera Barcelona amb 16.149 h/km2 en una àrea de 101,4 km2.

El risc d'un ràpid creixement poblacional

El Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar fa setmanes va presentar públicament
un primer acord amb les propietats dels solars de Metalogènia i de Transmesa, que
precisa d’una requalificació urbanística per poder-hi construir habitatges, ja que
aquestes parcel·les estan destinades, segons recull l’actual POUM, a sector terciari
(petita i mitjana industria o comerç) i industrial respectivament. Aquests projectes
contemplen la construcció de 300 pisos que poden suposar un augment de prop del
5% de la població de Premià. A aquesta iniciativa urbanística hem de sumar-hi la
dels habitatges ja aprovats a les Hortes de Ponent, un total aproximat de 350
habitatges nous. Per tant estaríem davant d’un creixement total aproximat del 10%
de la població en els propers 10 anys.

El risc de la saturació de serveis

A ningú se li escapa que a major pressió demogràfica major possibilitat de serveis
públics saturats. Més dificultat per accedir amb certa rapidesa als serveis de salut
de la zona, d’obtenir una plaça pública d’escola bressol o d’educació infantil,
primària o secundària obligatòria, o d’accedir a serveis socials municipals més àgils
i eficients. Menys m2 d’espais verds, de socialització i/o de lleure i la seva
repercussió respecte l’aparició de conflictes socials. Major impacte en el tractament
de la neteja de platges, carrers i places, recollida de deixalles, mobles, etc. Major
dificultat en la gestió i tractament de la tinença d’animals domèstics i necessària
convivència veïnal. Més dificultat per accedir a tràmits notarials, bancaris,
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municipals. Menor capacitat d’absorbir el parc automobilístic privat i més necessitat
de reforçar el transport públic local i supramunicipal.

El nou habitatge no estarà a l'accés de persones amb menors recursos

A nivell d'augmentar l'habitatge social, l’increment de nova construcció no serà útil
per resoldre la manca de vivenda assequible per a sectors de la població amb baix
nivell adquisitiu. El preu elevat dels nous habitatges no ajudarà a facilitar l’accés
dels joves a l'emancipació, doncs el preu elevat d’aquestes noves promocions no la
podran assumir als els sous actuals i molt probablement superaran el llindar
estipulat per accedir a subvenció pública en matèria de primer lloguer. Difícilment
tampoc podran accedir a aquests habitatge nous famílies monoparentals i/o
nombroses, tot i la reserva d’habitatge de protecció social, que no oficial, i que
tindran una modesta rebaixa de preu insuficient per accedir a crèdits hipotecaris.
Fins hi tot es pot donar la situació que moltes famílies amb dos sous estables, tot i
així no compleixin els requeriments econòmics necessaris per poder accedir al
lloguer o compra en alguna d'aquestes promocions. En canvi, sí que podria
esdevenir una política més eficaç fomentar l'afloració d'habitatge buit actualment
existent aplicant mesures valentes de suport a petits propietats.

El risc de la massificació d'obres

El proper mandat serà, molt probablement, on es materialitzarà l'expropiació de la
parcel.la de l'antiga fàbrica de Can Sanpere i el seu procés participatiu per decidir
els seus usos. Un espai central al nostre municipi d'uns 9.000 m2 que representarà
el major repte constructiu de les darreres dècades i que de coincidir en el temps
amb obres com podrien ser les d'urbanització de les parcel·les de Transmesa o
Metalògenia o fins hi tot les Hortes de Ponent poden presentar un alt risc de
massificació d'obra amb tot el que comporta a nivell de gestió de la mobilitat, tall
de setmanes i/o mesos de carrers o més puntuals de vies principals del municipi o
la repercussió per al comerç, per posar alguns exemples.

Per tot això portem a votació al Plenari de l'Ajuntament de Premià de Mar els
següents acords:

1. Que el govern de l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a engegar un
procés d’anàlisis tècnic i de debat públic sobre el creixement urbanístic del
municipi, la densitat demogràfica i la situació dels servei públics.

2. Que el govern de l’Ajuntament de Premià de Mar paralitzi la requalificació de les
parcel·les de Metalogènia i Transmesa fins a finalitzar l’estudi proposat per tal
de tenir en compte les conclusions del mateix.

1IDESCAT. Anuari estadístic de Catalunya. Densitat de Població. Municipis amb més de 20.000 habitants.
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=250
²Ajuntament de Premià de Mar.
https://premiademar.cat/document.php?id=22019

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=250
https://premiademar.cat/document.php?id=22019

