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Com ja s’ha argumentat, la present modificació implica una reducció de -18.848,31 m²st 

total respecte les previsions del planejament vigent i aquest fet implica una minva en el 

sostre de protecció de  5.963,24 m²st (66 habitatges). A continuació s’adjunta el comparatiu 

dels paràmetres exposats: 

DIFERÈNCIA

Superfície -4.302,23 m²s
Edificabilitat -18.870,00 m²st

MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT VIGENT

29.140,00 m²st

Comparativa Modificació Puntual-Paràmetres Planejament Vigent

13.218,00 m²s
10.270,00 m²st

8.915,77 m²s

 

% Nº habitatges
HPO 20,00% 21 hab
HPC 10,00% 10 hab
TOTAL 30,00% 2.772,90 m²st 2.772,90 m²st 31 hab

% Nº habitatges
HPO 20,00% 65 hab
HPC 10,00% 32 hab
TOTAL 30,00% 97 hab

Sostre
Edificabilitat -5.969,10 m²st

Reserva habitatge protegit MP
Sostre

Reserva habitatge protegit segons planejament vigent

5.828,00 m²st
Sostre

1.848,60 m²st
924,30 m²st

-66 hab

2.914,00 m²st

Nº habitatge

8.742,00 m²st

DIFERÈNCIA RESERVA HABITATGE PROTEGIT: TEXT REFÓS MP PGO-
PLA GENERAL VIGENT

 

 

L’objectiu d’aquest apartat és determinar les necessitats socials d’habitatge i la justificació 

de que aquesta minva en el sostre de protecció respon en paral·lel a un descens en les 

necessitats i demanda d’aquesta tipologia residencial: 

Per elaborar una correcte diagnosi al respecte, s’ha d’estudiar els col·lectius d’atenció 

específica detectats al municipi en relació amb el seu nivell de renda. En aquest sentit, 

l’estudi de la renda és important per determinar la demanda exclosa d’habitatge al 

municipi, ja que segons els objectius del Decret 2066/2008 de Plan estatal de la vivenda, 

1.  INTRODUCCIÓ 
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l’esforç econòmic de les famílies per accedir a un habitatge no ha de superar la tercera 

part dels seus ingressos. 

Malauradament, no disposem de dades de la renda per càpita del municipi segregada per 

variables tant importants com l’edat, la tipologia de llar o el lloc de naixement, entre altres. 

Si disposéssim d’aquesta font estadística podríem determinar una xifra força exacte de 

població potencial que es considera demanda exclosa de mercat de l’habitatge pels seus 

recursos econòmics. 

Per tant, per quantificar el percentatge de població potencial que poden necessitar 

habitatge públic de protecció es realitzarà mitjançant el càlcul de la població que es 

considera col·lectiu d’atenció específica, i dins d’aquests col·lectius, es farà servir una sèrie 

de criteris per detectar el percentatge de gent més vulnerable per motius econòmics, ja 

que partim de la hipòtesi que no tota la població inclosa en els col·lectiu d’atenció 

específica té una renda per càpita baixa. 

Col·lectius d’atenció específica 

La generació d’habitatge protegit o assequible es fa amb l’objectiu de donar resposta a les 

necessitats d’habitatge de col·lectius d’atenció específica de la societat que tenen 

dificultats econòmiques per accedir a un habitatge.  

En aquest apartat es realitzarà una diagnosi per detectar els col·lectius d’atenció específica 

existents al municipi amb l’objecte de determinar la necessitat de generar habitatge de 

protecció pública.  

Entendrem com col·lectius d’atenció específica en funció de la seva dificultat per accedir a 

un habitatge: 

 Gent jove. 

 Gent gran. 

 Població nou vinguda. 

 Llars monoparentals amb fills. 

 Llars unipersonals 
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 Població amb disminucions físiques i/o psíquiques. 

Estimació de la població jove exclosa del mercat de l’habitatge 

Podem entendre com a població jove diversos llindars d’edat. En aquest apartat es pretén 

estudiar la gent jove com a col·lectiu que s’ha de dedicar una atenció específica degut a 

les problemàtiques socials que generalment experimenten, com són la precarietat laboral i 

el difícil accés a l’habitatge. Per tant, en aquest apartat entendrem com a població jove 

aquella que té de 18 a 34 anys. 

o Hipòtesi: No tota la població jove de 18 a 34 anys té una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per grups 

d’edat, per determinar el percentatge de població jove que té més problemes 

econòmics per accedir a un habitatge utilitzarem com a criteri de càlcul l’actual 

taxa d’atur. 

 

Població de 18 a 34 anys 
(2011) 

Taxa d'atur de la població 
 de 18 a 34 anys 

Població jove potencial exclosa 
del mercat d'habitatge 

16.213 8,40% 1.363 

Taula 5: Població jove exclosa del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Estimació de la gent gran exclosa del mercat de l’habitatge. 

Un dels col·lectius amb atenció específica de la nostra societat és la gent gran. La gent 

gran té unes necessitats específiques pel que fa al seu entorn i a les característiques que 

haurien de tenir els habitatges, adequats a les mobilitats reduïdes amb serveis assistencials 

comuns i/o ajuts a la rehabilitació de les instal·lacions dels edificis ja existents. 

o Hipòtesi: No tota la gent gran té una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per grups 

d’edat, ni el nivell de pensions per jubilació del col·lectiu de la tercera edat, per 



 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL EN L'ÀMBIT D'ESTUDI 
DELIMITAT PER ACORD DE PLE DE 15/12/2008 QUE INCLOU EL SECTOR DEL PLA ESPECIAL 
CAP DE CREU - SANT ONOFRE - RAMBLA SAMÀ (Subzona 9a), INCLOENT LES FINQUES 2, 2b 
I 4 DEL C/ SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL C/ SANTA ANNA 

 

TEXT REFÓS – ESTUDI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT GENERADA 7

determinar el percentatge de gent gran que té més problemes econòmics per 

accedir a un habitatge utilitzarem com a criteri dades de les pensions de 

sosteniment de renda. 

Població de gent 
gran (2011) 

Pensions no contributives 
de la seguretat social 

Ajuts complementaris 
 a la pensió de viudetat 

Població gran potencial 
exclosa del mercat d'habitatge 

9.004 217 225 442 

Taula 6: Gent gran exclosa del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Estimació de la gent nou vinguda exclosa del mercat de l’habitatge. 

La població nouvinguda és un col·lectiu d’atenció específica de qualsevol territori. Aquest 

col·lectiu, a vegades, es caracteritza per tenir problemes d’estabilitat laboral i de recursos 

per adquirir un habitatge de primera residència. En aquest sentit, no és pot generalitzar 

sense realitzar un estudi exhaustiu de la renda per càpita i de l’accés al mon del treball de 

la població nou vinguda. En la present memòria no podem realitzar els anàlisi anteriorment 

citats degut a la inexistència de fonts estadístiques oficials sobre la renda pet càpita i 

l’accés al mon laboral de la població nou vinguda del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

o Hipòtesi: No tota la gent nou vinguda té una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per 

immigració, per determinar el percentatge de gent nou vinguda que té més 

problemes econòmics per accedir a un habitatge utilitzarem com a criteri de la taxa 

d’atur de la província de Barcelona. 

 

Població nou vinguda 

(2010) 

Taxa d'atur provincial 

(2010) 

Població nou vinguda 
 exclosa del mercat d'habitatge 

598 17,80% 106 

Taula 7: Gent nou vinguda exclosa del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 
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Estimació de les llars monoparentals amb fills excloses del mercat de l’habitatge. 

Dintre d’aquest context, entenem com a llar al conjunt de persones (una o més) que 

resideixen en el mateix habitatge i comparteixen despeses comunes ocasionades per l’ús 

de l’habitatge /o despeses d’alimentació; per tant, podríem definir llars monoparentals les 

formades per un sòl progenitor. 

o Hipòtesi: No totes les llars monoparentals amb fills té una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per tipologia 

de llar, per determinar el percentatge de població que té més problemes 

econòmics per accedir a un  habitatge utilitzarem el percentatge de llars que tenen 

un membre desocupat a Catalunya. 

 

Llars 
monoparental 

(2001) 

Percentatge de 
llars catalanes 

 amb un membre 
desocupat 

(2008) 

Llars amb ingressos 
exclosos 

 del mercat de 
l'habitatge 

Dimensió 
mitjana de les 

llars 

(2001) 

Població 
exclosa del 
 mercat de 
l'habitatge 

1.858 15,00% 278,7 2,68 747 

Taula 8: Llars  monoparentals excloses del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Estimació de les llars unipersonals excloses del mercat de l’habitatge. 

Un altre fenòmens dels països desenvolupats és l’augment progressiu en aquest últims anys 

de les Llars unipersonals sense fills als càrrec. Aquest col·lectiu també s’ha de tractar com un 

col·lectiu especial, ja que han d’afrontar la totalitat de les despeses de la Llar una sola 

persona. A l’Estat Espanyol, les llars unipersonals són més habituals entre la gent d’edat 

avançada. A diferencia d’altres països europeus, les llars unipersonals són molt poc habituals 

en els trams d’edat mitjos i joves. 

o Hipòtesi: No totes les llars unipersonals tenen una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per tipologia 

de llar, per determinar el percentatge de població que té més problemes 
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econòmics per accedir a un habitatge utilitzarem com el percentatge de llars que 

tenen un membre desocupat a Catalunya. 

Llars 
unipersonals 

(2001) 

Percentatge de 
llars catalanes 

 amb un membre 
desocupat 

(2008) 

Llars amb ingressos 
exclosos 

 del mercat de 
l'habitatge 

Dimensió 
mitjana de 

les llars 

(2001) 

Població exclosa del  
mercat de l'habitatge 

1.858 15,00% 641,85 2,68 1.720 

Taula 9: Llars unipersonals excloses del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Estimació de les persones amb disminució exclosa del mercat de l’habitatge. 

Un altre col·lectiu d’atenció específica són les persones que pateixen alguna disminució 

psíquica o física, degut en certa manera, a les dificultats per trobar una estabilitat laboral i a 

les necessitats específiques que poden requerir pel que fa a la tipologia d’habitatges. Els 

habitatges de les persones que pateixen disminucions físiques han d’estar adaptats a les 

seves necessitat sobretot pel que fa a les barreres arquitectòniques. 

o Hipòtesi: No tota la gent amb disminució té una renda per càpita baixa. 

o Criteri: Com que no disposem de la informació de la renda desglossada per persones 

amb disminució, per determinar el percentatge d’habitants d’aquest col·lectiu amb 

dificultats accedir a un habitatge utilitzarem com a criteri dades de les pensions per 

invalidesa. 

 

 

 

Taula 10: Persones amb disminució excloses del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Càlcul de les necessitats d’habitatges de protecció pública 

Pensions no contributives 

de la SS. invalidesa (2011) 

Persones disminuïdes excloses 

del mercat d'habitatge 

217 217 
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Com ja s’ha dit amb anterioritat, per elaborar un càlcul fiable i coherent de les llars i de la 

població exclosa del mercat de l’habitatge hauríem de disposar de la informació 

corresponent als nivell de renda disgregats per tipologia de llar, edat, origen de la població i 

població disminuïda. 

Al no disposar d’aquesta informació els càlculs s’han elaborat mitjançant l’estimació dels 

col·lectius d’atenció específica de la població de Vilanova i la Geltrú, tot establint criteris 

socioeconòmics per calcular el nombre de població més desfavorida econòmicament. 

Com a resultat s’ha obtingut un total de 4.595 habitants potencials d’estar exclosos del 

mercat de l’habitatge per motius econòmics, representant el 6,87 % del total de la població 

corresponent a l’any 2011. 

Població 
potencial 
exclosa dl 
mercat de 
l'habitatge 

(2011) 

% Total 
Població 

de 
Vilanova i 
la Geltrú 

Llars 
potencials 

excloses del 
mercat de 
l'habitatge 

(2011) 

Població 
potencial 

exclosa del 
mercat de 
l'habitatge 

(2026) 

% Total Població 
de Vilanova i la 

Geltrú 

Llars potencials 
excloses del mercat 

de l'habitatge 

(2026) 

4.595 6,87 1.715 4.683 habitants 5,95 1.747 

Taula 11: Càlcul dels habitants amb ingressos exclosos del mercat d’habitatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 
Per estimar el nombre potencial d’habitatges de protecció pública, obtindrem el nombre 

de llars excloses del mercat de l’habitatge a partir de la dimensió mitjana de la llar del cens 

de 2001 (2,68 habitants). Per tant, hi ha 1.715 llars potencials amb ingressos exclosos del 

mercat de l’habitatge. Els col·lectius d’atenció específica amb una demanda potencial 

d’habitatge protegit més fort són els joves, les llars unipersonals i les llars monoparentals. Si 

tenim en compte que el cens d’habitatge de 2001 comptabilitza 28.883 llars a Vilanova i la 

Geltrú, les 1.715 llars representen el 5,95 % del total de parc d’habitatges existents.  

Com es pot constatar el percentatge de població exclosa del mercat de l’habitatge lliure 

s’estan reduint. Podem suposar que en paral·lel es redueix la demanda de la tipologia 

residencial de protecció i que, per tant, la minva en el sostre protegit que implica el 

desenvolupament de la present modificació no implica una afecció negativa sobre el 

mercat d’habitatge, sinó ben al contrari, un ajust necessari en el mateix. 
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Actualment no hi ha oferta d’habitatge protegit al municipi, l’oferta d’habitatges es limita 

als pisos de lloguer. Les persones que varen quedar en llista d’espera poden quedar 

requerides per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el moment en què quedi 

lliure algun habitatge al municipi. 

Cal recalcar que des del 2012 es troba redactat el pla Local d’Habitatge de Vilanova i la 

Geltrú, amb els següents objectius específics: 

1. Preveure una oferta suficient d’habitatges per a la població en general 

2. Preveure una oferta suficient d’habitatges a preus assequibles 

3. Preveure una oferta suficient d’habitatges dotacionals 

4. Vetllar perquè les persones amb majors dificultats econòmiques disposin dels ajuts 
necessaris per a possibilitar-los l’accés a un habitatge 

5. Preveure les mesures suficients per a la rehabilitació i adequació a la normativa dels 
habitatges i edificis d’habitatges 

6. Optimitzar la utilització del parc d’habitatges existent i eliminar les situacions d’utilització 
anòmala 

Amb aquest objectius es defineixen línies estratègiques d’actuació: 

1. Planejament i gestió urbanística 

2. Patrimoni municipal de sòl i habitatge i gestió del sòl 

3. Promoció d’habitatge 

4. Foment de la rehabilitació dels habitatges 

5. Ús adequat dels habitatges 

6. Accés a l’habitatge 

7. Recursos, organització i coneixement 

Concretament, per a l’objectiu 2, preveure una oferta suficient d’habitatges a preus 

assequibles es preveu per al período de 2013-2018 la posta en oferta d’habitatges protegits 

de nova construcció, que es preveuen en els sectors: Solicrup II (24 habitatges), Santa Maria 

(ampliació) (previst iniciar-los l’any 2019) i Llimonet II (40 habitatges).  

Per tant, la previsió de 31 habitatges, tot i ser una disminució respecte el planejament vigent, 

és una millora en la programació d’habitatge protegit a Vilanova per els pròxims anys, 

significant una millora en la previsió, ja que no esta contemplat en el Pla Vigent d’Habitatge 

la dotació del PERI Cap de Creu. 
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