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1.1.1.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

    

El present volum del Pla Local de l’Habitatge de Vilanova i la Geltrú 

culmina la feina endegada l’any 2009 amb l’objectiu de dotar el 

govern municipal amb un document que serveixi de referència en les 

polítiques d’habitatge del municipi per als propers anys. 

A finals de 2010 es va presentar el Volum I d’Anàlisi i Diagnosi, que 

reflectia la situació de l’habitatge en el municipi i les problemàtiques 

en quant al seu ús i a les possibilitats d’accés real de la ciutadania. 

A partir del segon semestre de 2011, coincidint amb el canvi de 

legislatura, es va decidir impulsar la redacció de la part programàtica 

del Pla Local de l’Habitatge, amb l’objectiu de concretar els 

instruments i els recursos disponibles per a dur a terme les polítiques 

d’habitatge en els propers sis anys. 

Les circumstàncies socials i econòmiques actuals ens han obligat a fer 

una relectura de l’anàlisi presentada a finals de 2010 per adaptar-la a 

la canviant situació actual.   

Aquest exercici de revisió ens ha permès incorporar les noves 

necessitats detectades entre la ciutadania i entre els diversos sectors 

econòmics vinculats a l’habitatge,  i modular les possibilitats reals 

d’actuació municipal atenent la dràstica reducció de recursos 

disponibles a l’abast de l’administració. 

A principis de 2012 es varen definir els objectius i estratègies que 

havia de recollir el pla, tenint ja en compte la nova realitat detectada,  

i  a partir d’aquí es va abordar la redacció dels instruments per a la 

consecució dels objectius definits. 

Durant el procés de redacció del pla s’ha vetllat per incorporar les 

aportacions de la ciutadania a la problemàtica de la ciutat en temes 
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d’habitatge, des d’un punt de vista més general, a través de diverses 

sessions informatives i d’una enquesta ciutadana. 

La programació de les actuacions ha intentat ser molt possibilista i en 

aquest sentit, les accions del pla s’han focalitzat  en afavorir  l’accés a 

l’habitatge a través del control del bon ús dels immobles i la 

rehabilitació del parc d’habitatges existent.  

Altres accions, com serien el planejament o la promoció d’obra nova, 

requereixen una forta inversió inicial, i per aquest motiu,  s’han 

programat per als darrers anys del pla, i la seva realització restarà 

condicionada a la pròpia evolució del sector i de l’economia en 

general. 

La proposta de programació serà revisada anualment per una 

comissió gestora del Pla, que determinarà les possibilitats reals d’anar 

afrontant cada actuació en funció dels pressupostos municipals que 

s‘aprovin cada any. 

    

2.2.2.2. OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGEOBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGEOBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGEOBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGE    

 

Objectius generals 

111... Fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat a 

les seves necessitats, en unes condicions econòmiques proporcionals 

als ingressos de la llar. 

222... Promoure la cohesió social en matèria d’habitatge, i evitar els 

fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament sobre 

els col·lectius més vulnerables. 

333... Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com la 

seva utilització adequada; i garantir la seva qualitat i adequació a les 

normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental i social. 
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Objectius específics 

 

1. PPPrrreeevvveeeuuurrreee   uuunnnaaa   ooofffeeerrrtttaaa   sssuuufffiiiccciiieeennnttt   ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss   pppeeerrr   aaa   lllaaa   
pppooobbblllaaaccciiióóó   eeennn   gggeeennneeerrraaalll, d’acord amb les necessitats derivades 

de la formació de noves llars i de la política urbanística 

municipal. Segons les projeccions demogràfiques contemplades 

a l’anàlisi i diagnosi del PLH, un cop revisades a gener de 2012, 

es calculava al voltant de 1.800 noves llars per al període de 

2013-2018. Aquesta xifra s’obtenia tenint en compte un 

escenari baix en el qual el saldo migratori es considerava 

similar a l’existent a la dècada dels anys 90.  

No obstant, davant el panorama tan variable que estem 

trobant en els darrers mesos, s’ha volgut fer una segona 

revisió de les dades demogràfiques de partida, i aquestes ens 

indiquen que la situació de crisi actual està afectant molt més 

acusadament d’allò previst, especialment en els col·lectius de 

població immigrant, fins el punt que la tendència del 

creixement de la població en el nostre municipi per als propers 

anys manifesta una tendència negativa, tal com es pot apreciar 

a la següent taula: 

 

Creixement de la població. 2011 
 

Font: Idescat. 

Unitats: Taxa bruta per 1.000 habitants 

Informació extreta del Banc d’estadístiques de municipis i comarques. 

 

Vilanova i la 
Geltrú Garraf Catalunya 

Taxa bruta de natalitat 10,35 10,4 10,88 
Taxa bruta de mortalitat 7,75 7,2 8,01 
Creixement natural 2,61 3,2 2,86 
Creixement migratori -7,44 -0,69 -2,69 
Creixement total -4,83 2,51 0,17 
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Per tant, amb aquest nou escenari, entenem que l’objectiu de 

disposar d’una oferta suficient d’habitatges, durant els primers 

anys del Pla es podrà assolir impulsant la rehabilitació 

d’habitatges que actualment no estan ocupats i posant en valor 

l’estoc d’habitatges existents, incloent-hi aquells que degut a la 

crisi encara no estan finalitzats. 

Tanmateix aquestes dades demogràfiques són una fotografia 

d’un moment molt concret i el PLH haurà de vetllar per fer una 

actualització continua i sistemàtica de les dades i projeccions 

demogràfiques i del mercat de l’habitatge, de manera que 

aquesta oferta suficient d’habitatges es garanteixi al llarg dels 

sis anys de vigència del pla. 

 

2. PPPrrreeevvveeeuuurrreee   uuunnnaaa   ooofffeeerrrtttaaa   sssuuufffiiiccciiieeennnttt   ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss   aaa   ppprrreeeuuusss   
aaasssssseeeqqquuuiiibbbllleeesss, per a satisfer les necessitats de la població que 

no pot accedir a l’oferta de mercat lliure, tenint en compte les 

disponibilitats de sòl i la política urbanística i d’habitatge de 

l’ajuntament.  

Per a la consecució d’aquest objectiu, es preveu per al període 

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) 

Llimonet II (40 habitatges) 

L’ inici d’aquestes promocions queda condicionat a la demanda 

real i a les necessitats detectades entre la població, queda 

pendent de determinar la tipologia d’habitatge social a 

desenvolupar en aquets sectors, que es concretarà en funció de 

les necessitats de la població i de les possibilitats de 

finançament. 
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L’oferta es completarà amb la captació d’un volum estimat 

d’entre 150 i 180 habitatges de titularitat privada, que 

s’oferiran en règim de lloguer social a través de la borsa de 

mediació. 

 

3. PPPrrreeevvveeeuuurrreee   uuunnnaaa   ooofffeeerrrtttaaa   sssuuufffiiiccciiieeennnttt   ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss   dddoootttaaaccciiiooonnnaaalllsss 
per als col·lectius amb necessitats especials en matèria 

d’habitatge o en situació o risc d’exclusió social (habitatges 

tutelats per a gent gran, habitatges de lloguer temporal per a 

emancipació dels joves, habitatges o allotjaments per a 

col·lectius o persones amb problemàtica social, etc.)  

El sistema d’habitatges dotacionals aprovat en el PGOU de 

Vilanova i la Geltrú preveu inicialment els següents:  

Coroleu: 20 habitatges. 

Sta. Anna:  14 habitatges 

Av. Cubelles: 18 habitatges. 

Ribes Roges: 42 habitatges. 

El desenvolupament d’aquestes promocions quedarà condicionat 

a la constatació de les necessitats reals d’aquesta tipologia 

d’habitatge entre la ciutadania i a la possibilitat de trobar 

finançament per a portar-les a terme.  

 

4. VVVeeetttllllllaaarrr   pppeeerrrqqquuuèèè   llleeesss   pppeeerrrsssooonnneeesss   aaammmbbb   mmmaaajjjooorrrsss   dddiiifffiiicccuuullltttaaatttsss   
eeecccooonnnòòòmmmiiiqqquuueeesss   dddiiissspppooosssiiinnn   dddeeelllsss   aaajjjuuutttsss   nnneeeccceeessssssaaarrriiisss   pppeeerrr   aaa   
pppooossssssiiibbbiiillliiitttaaarrr---lllooosss   lll’’’aaaccccccééésss   aaa   uuunnn   hhhaaabbbiiitttaaatttgggeee, com a mesura 

complementària a l’oferta d’habitatge protegit, en especial al 

de lloguer.   L’objectiu per al període 2013-2018 serà 

aconseguir que totes les  a les llars que no superin el nivell 

d’ingressos corresponents a 2,5 vegades l’IRSC rebin la 

informació sobre els ajuts al pagament del lloguer.  
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5. PPPrrreeevvveeeuuurrreee   llleeesss   mmmeeesssuuurrreeesss   sssuuufffiiiccciiieeennntttsss   pppeeerrr   aaa   lllaaa   rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccciiióóó   iii   
aaadddeeeqqquuuaaaccciiióóó   aaa   lllaaa   nnnooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   dddeeelllsss   hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss   iii   eeedddiiifffiiiccciiisss   
ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss existents que ho necessitin, dins de les 

possibilitats i polítiques de les administracions públiques i amb 

una participació proporcional dels propietaris.  

L’objectiu per al període 2013-2018 serà desenvolupar les 

següents línies d’actuació:  

• Rehabilitació dels edificis d’habitatges que presentin risc o 

patologies severes. 

• Adaptació dels edificis d’habitatge per a fer-los accessibles, 

en especial, aquells on hi resideixi gent gran o amb 

problemes de mobilitat, considerant-hi especialment aquells 

que requereixen l’instal·lació d’ascensors. 

• Millora de l’ ecoeficiència i sostenibilitat dels habitatges. 

• Control i supervisió dels habitatges que incompleixen les 

normes d’habitabilitat, en especial els infrahabitatges i 

aquells que requereixin una millora i adequació per a 

destinar-los a lloguer social. 

 

6. OOOppptttiiimmmiiitttzzzaaarrr   lllaaa   uuutttiiillliiitttzzzaaaccciiióóó   dddeeelll   pppaaarrrccc   ddd’’’hhhaaabbbiiitttaaatttgggeeesss   eeexxxiiisssttteeennnttt   iii   
eeellliiimmmiiinnnaaarrr   llleeesss   sssiiitttuuuaaaccciiiooonnnsss   ddd’’’uuutttiiillliiitttzzzaaaccciiióóó   aaannnòòòmmmaaalllaaa. En aquest 

sentit, l’objectiu serà: 

• Actuació sobre els habitatges desocupats del municipi, 

que s’estima al voltant d’uns 1.500 habitatges, per tal de 

posar en oferta el major volum possible i amb unes 

condicions assequibles. 

• Actuació sobre la totalitat dels habitatges sobreocupats 

que es detectin, per tal d’adequar a la normativa la seva 

utilització. 
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3.3.3.3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA LOCAL DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA LOCAL DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA LOCAL DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA LOCAL DE 

L’HABITATGEL’HABITATGEL’HABITATGEL’HABITATGE    

Per aconseguir aquests objectius es proposen diverses estratègies a 

seguir: 

Donar ple protagonisme a les polítiques de foment de la 
rehabilitació dels habitatges, com a principal eina per a: 

- eliminar la presència d’habitatge buit al municipi. 

- posar en valor habitatges degradats i ineficients energèticament 

- impulsar la millora i regeneració urbana 

- i en definitiva, augmentar el parc d’habitatges disponible al 

municipi. 

 

Dinamitzar el mercat de lloguer del municipi, com a principal via 

d’accés a l’habitatge a preus assequibles i per a col·lectius més 

vulnerables. 

 

Millorar la comunicació amb la ciutadania a través de la 

potenciació de l’Oficina Local d’Habitatge, i facilitar la participació i 

implicació ciutadana en el desenvolupament de totes les polítiques 

d’habitatge del municipi. 

 

Condicionar la promoció d’habitatges de nova construcció a la 

pròpies exigències i evolució del mercat, i a la conjuntura econòmica i 

social de cada any. 
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Definir i aplicar una metodologia específica per a l’obtenció de 
recursos i finançament per al desenvolupament de qualsevol 
política d’habitatge que es vulgui dur a terme, com a requisit previ 

imprescindible per al desenvolupament de qualsevol actuació. 

    

    

4.4.4.4. EIXOS D’ACEIXOS D’ACEIXOS D’ACEIXOS D’ACTUACIÓTUACIÓTUACIÓTUACIÓ    

Per a la consecució dels objectius previstos, el Pla s’ha estructurat en 

set àmbits d’actuació, en els quals s’aplicaran les estratègies 

esmentades en l’apartat anterior. 

Aquests àmbits són els següents: 

 

Planejament i gestió urbanística 

 

Donada la situació econòmica actual i la del sector immobiliari en 

particular l’estratègia que es planteja es desenvolupar actuacions de 

planejament i gestió urbanística amb la finalitat de poder iniciar 

durant el segon trienni, les primeres actuacions  relacionades amb la 

promoció d’habitatge, sempre i quan es produeixi una millora de la 

situació financera i econòmica tant general com sectorial.  

 

Patrimoni municipal de sòl i habitatge i gestió del 

sòl  

 

Durant el proper sexenni, caldrà crear i gestionar el patrimoni 

municipal de sòl i habitatge, consolidant-lo com a destí de les 

EIX 1 

EIX 2 
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cessions d’aprofitament mig a l’ajuntament, i com a eina per a les 

polítiques municipals d’habitatge.   

 

Promoció d’habitatge 

 

En aquest eix s’inclouran les accions encaminades a: 

� Promoure habitatges de protecció oficial en les parcel·les 

municipals provinents de l’aprofitament mig, tot i que la 

conjuntura general i sectorial recomana ser molt prudents, en 

la previsió d’aquestes promocions a curt termini.   

� Promoure habitatges dotacionals destinats als col·lectius més 

desafavorits en el sòl municipal qualificat com a sistema 

dotacional, tenint en compte les capacitats de promoció directa 

de l’ajuntament/societats municipals i les possibles 

concertacions amb altres promotors socials públics o privats.  

 

 

Foment de la rehabilitació dels habitatges  

 

En el marc d’aquest àmbit d’actuació s’inclouran instruments adreçats 

a: 

� Establir i impulsar línies específiques de foment de la 

rehabilitació a 3 nivells:  

o Situacions de risc i patologies de la construcció.  

o Millora de l’accessibilitat.  

o Sostenibilitat i eficiència energètica.  

EIX 3 

EIX 4 



 

 

Pla Local de l’Habitatge 2013-2018 

 

 Volum II   12 

� Estudiar la possible determinació d’àrees de rehabilitació 

integral o àrees de renovació urbana, en cas que es detectin 

zones o barris especialment degradats. 

� Fomentar accions de manteniment preventiu, sense esperar a 

que sigui necessària la rehabilitació integral de la finca. En 

aquest sentit, el desplegament normatiu de l’obligatorietat de 

passar la ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis) serà fonamental 

per al desenvolupament d’aquesta acció. 

� Supervisar el nivell de qualitat del parc ja construït i del que es 

construeixi, vetllant per la introducció de criteris de qualitat i 

innovació tècnica, mediambiental, etc. 

 

Ús adequat dels habitatges  

 

Els habitatges han de complir una funció social i,  tal com la mateixa 

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge estableix en l’article 5è, són les 

administracions qui han de vetllar per garantir el compliment  

d’aquesta funció social.  En aquest sentit, s’emmarcaran en aquest 

àmbit totes aquelles accions adreçades supervisar que se’n faci un 

bon ús dels habitatges, i a implementar les mesures necessàries 

davant possibles situacions anòmales o irregulars: 

� Mobilització dels habitatges buits del municipi, per posar-los en 

el mercat, principalment per destinar-los a lloguer social. 

� Elaboració d’un protocol per a la detecció i resolució de les 

situacions de sobreocupació. 

� Desplegament de la normativa per a habitatges d’allotjament 

temporal (incloent els d’ús turístic). 

� Detecció i resolució de les situacions d’ infrahabitatge i 

d’assetjament immobiliari.  

 

EIX 5 
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Accés a l’habitatge 

 

En el marc d’aquest àmbit d’actuació s’inclouran instruments adreçats 

a: 

� Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació sobre normativa i 

ajuts de l’ajuntament, de la Generalitat i d’ altres 

administracions públiques en matèria d’habitatge. 

� Potenciar el servei de mediació entre els propietaris i la població 

demandant d’habitatge de cara a fomentar el lloguer social. 

� Desenvolupar un programa específic per tractar les situacions 

de sobreendeutament i evitar el risc de desnonament o 

execució hipotecària. 

� Desenvolupar un programa específic d’habitatge jove, entenent 

que aquest és un col·lectiu que ha de rebre especial atenció 

davant les dificultats que experimenta a l’hora de poder accedir 

a un habitatge per emancipar-se. 

� Cercar una gestió conjunta o una millor coordinació en la gestió 

del parc públic d’habitatges del nostre municipi, tant dels 

habitatges municipals i com també dels de titularitat 

autonòmica.  

 

 

Recursos, organització i coneixement 

 

En el marc d’aquest àmbit d’actuació s’encabiran tots instruments 

necessaris per desenvolupar i dur a terme les polítiques d’habitatge  

plantejades en els eixos anteriors:  

EIX 6 

EIX 7 
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� Consolidació de l’OLH com a principal eina per a la 

implementació de les politiques d’habitatge al muninicipi. 

� Creació d’un òrgan o comitè que: 

a. impulsi el PLH i vetlli pel seu finançament, tant amb fons 

propis com mitjançant la concertació amb altres organismes 

públics o privats, donant-hi especial atenció a la concertació 

de polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya. 

b. avaluï anualment el PLH, el compliment de les accions 

previstes i faci els reajustaments que es requereixin a cada 

moment. 

� Foment de les dinàmiques participatives, que  tot integrant-se 

dins el PLH, actuïn com a mecanisme d’ajust o complement de 

la política municipal d’habitatge: 

o Organització jornades ciutadanes sobre problemàtiques 

de l’habitatge. 

o Organització jornades tècniques o grups de discussió 

entre agents públics i privats.  

o Creació de meses conjuntes per a l’anàlisi i el tractament 

de problemàtiques concretes d’habitatge que necessiten 

ser abastades de forma multidimensional, amb la 

implicació d’altres departaments: Serveis socials, 

Joventut, Convivència, etc. 

o Creació d’una mesa supramunicipal, emmarcant-se en 

l’estratègia endegada pel Consell Comarcal del Garraf, per 

gestionar polítiques d’habitatge que ho requereixin. 

� Desenvolupament d’estudis o treballs de camp puntuals, que a 

llarg termini podrien derivar en la creació d’un Observatori 

Local de l’Habitatge. 
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5.5.5.5.  INSTRUMENTS  INSTRUMENTS  INSTRUMENTS  INSTRUMENTS D’ ACTUACIÓD’ ACTUACIÓD’ ACTUACIÓD’ ACTUACIÓ    

 

Cada instrument d’actuació s’ha concretat en una fitxa, on 

s’especifica cadascun dels aspectes que recull aquest instrument.   

 

Aquestes fitxes s’han classificat en funció dels eixos d’actuació 

descrits en l’apartat anterior, quedant de la següent manera: 

 
1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 
 

1.1.1. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PGOU DEL SECTOR EIXAMPLE NORD . 
1.1.2.SECTOR EIXAMPLE NORD.  REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
PRIMER SECTOR. 
1.1.3. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PRIMER SECTOR. EIXAMPLE NORD. 
1.1.4. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL 
POLIGON/POLIGONS DEL PRIMER SECTOR. 
1.2.1.SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. TRAMITAC IÓ DEL PLA PARCIAL. 
1.2.2.SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 
1.2.3. SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA. 

1.3.1.URBANITZACIONS PERIURBANES ESTUDI PER A LA DETERMINACIÓ DELS 
REQUERIMENTS MÍNIMS D’URBANITZACIÓ. 

1.3.2. URBANITZACIONS PERIURBANES. PROVA PILOT EN UNA URBANTIZACIÓ 
PERIURBANA  SOBRE L’ APLICACIÓ DELS REQUERIMENTS MÍNIMS D’ URBANITZACIÓ 
PRÉVIAMENT ESTUDIATS. 

 
2.PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. GESTIÓ DE SÒL 
 

2.1.1.CONSTITUCIÓ I GESTIÓ  DEL PATRIMONI PUBLIC DE SÒL I HABITATGE 
2.1.2. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SÒL PROCEDENT DEL SISTEMA URBANÍSTIC 
D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS. 

 
3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 
 

 3.1.1.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-COROLEU 
 3.1.2.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-SANTA ANNA 
 3.1.3.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-AV.CUBELLES 
 3.1.4.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-RIBES ROGES 2 
  
3.2. PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL EIXAMPLE NORD 
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3.3. PROMOCIÓ D’HABITATGES PRTECCIÓ OFICIAL A SOLICRUP II 

  
3.4.PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR SANTA MARIA 

AMPLIACIÓ 
 
3.5.PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR LLIMONET. 

  
 
4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 
 

4.1. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ A LA  REHABILITACIÓ  
 
4.2.1. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: PATOLOGIES I SITUACIONS DE RISC  
4.2.2. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: MILLORA ACCESSIBILITAT 
4.2.3. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
4.2.4. LINIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: HABITATGES PER DESTINAR-LOS A LLOGUER 
SOCIAL 
 
4.3.FOMENT MANTENIMENT PREVENTIU DELS HABITATGES 
 
4.4.DESPLEGAMENT ITE 

 
5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

 
5.1.OBSERVATORI PERMANENT SOBRE EL PARC D’HABITATGES BUÏTS DEL MUNICIPI 
 
5.2.CAMPANYA DE CAPTACIÓ D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR-LOS A LLOGUER  
SOCIAL 
 
5.3.PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS DE SOBREOCUPACIÓ 
 
5.4.PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS D’INFRAHABITATGE I  
 ASSETJAMENT IMMOBILIARI 
 
5.5.HABITATGES ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
 

6. ACCÉS A L’HABITATGE 
 

6.1.CAMPANYA D’INFORMACIÓ GENERAL SOBRE PROGRAMES I AJUTS D’ACCÉS A 
L’HABITATGE. 
 
6.2.1. LLOGUER SOCIAL: FOMENT DE LA BORSA DE MEDIACIÓ EN LLOGUER SOCIAL 
6.2.2.LLOGUER SOCIAL: GESTIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGES DEL MUNICIPI 
 
6.3.PROGRAMA D’HABITATGE JOVE 
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6.4.PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENVERS ELS DESNONAMENTS I LES 
SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI 

 
7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 
 

7.1.CONSOLIDACIÓ DE L’OLH 
 
7.2.1. COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLH: CREACIÓ COMISSIÓ 
7.2.2. COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLH: COORDINACIÓ AMB L’EQUIP REDACTOR DEL 
POUM. 
 
7.3.PLANIFICACIÓ I CREACIÓ DE DINÀMIQUES PARTICIPATIVES EN HABITATGE 
 
7.4.ESTUDIS I TREBALLS DE CAMP EN MATÈRIA D’HABITATGE 
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FITXES D’ACTUACIÓ 

    

CODI: 1.1.1 

Àmbit 
d’actuació 

1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PGOU DEL SECTOR EIXAMPLE NORD . 

Objectius 

Presentació d’una proposta d’ordenació de tot l’àmbit, així com de les xarxes 
de serveis i viaries, dels espais lliures i dels equipaments. 
Justificar la viabilitat jurídica i econòmica de la promoció, així com l’equilibri 
entre aprofitaments i carregues dels sectors. 

Localització 

Eixample Nord.  

Contingut 
La redacció del document de modificació del PGOU del sector Eixample Nord de 
Vilanova i la Geltrú, així com dels estudis i treballs que necessàriament l’han 
d’integrar i complementar. 

Marc 
Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

1.2. Redacció i tramitació del Pla Parcial del primer sector o subsector de 
l’Eixample Nord 

1.3. Redacció del Projecte de reparcel·lació del primer sector o subsector de 
l’Eixample Nord. 

1.4. Redacció i execució del projecte d’urbanització del primer sector de 
l’Eixample Nord. 

3.7. Construcció dels habitatges 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Administració actuant: Consorci Urbanístic pel desenvolupament del Sector 
Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
Sistema d’actuació: Cooperació.  
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Altres Agents 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge. 

Cost 
econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte, que serà finançat per els 
propietaris del sector.  

Programació 2013 

Observacions 

Actualment s’està redactant el document de modificació del PGOU del sector 
Eixample Nord. 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 2012 
es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació 
- Cost de la redacció 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzada la modificació (si/no) 

    

CODI: 1.1.2 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL  
PRIMER SECTOR . 

Objectius 

Definir l’ordenació de detall del sector Eixample Nord. 
Localitzar el sòl on els habitatges han d’estar obligatòriament subjectes a 
algun règim de protecció pública. 
Establir el règim de protecció d’aquests habitatges. 

Localització Eixample Nord.  

Contingut 
Redacció del Pla Parcial del primer sector del Eixample Nord, segons les 
determinacions del Pla General, i la normativa de referència. 
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Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

1.1. Modificació del PGOU de l’Eixample Nord 
1.4. Projecte de reparcel·lació. 
1.4. Redacció i execució del projecte d’urbanització. 
3.7. Construcció dels habitatges 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Administració actuant: Consorci Urbanístic pel desenvolupament del 
Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
Sistema d’actuació: Cooperació.  

Altres Agents 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte, que serà finançat per els 
propietaris del sector.  

Programació  

Observacions 

Actualment s’està redactant el document de modificació del PGOU del 
sector  l’Eixample Nord. 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació 
- Cost de la redacció 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Aprovat el PP (si/no) 
- m2 de sostre d’HPO planificats 
- Nombre d’habitatges de HPO planificats 
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CODI: 1.1.3. 

Àmbit 
d’actuació 

1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PRIMER SECTOR. 

Objectius 
Definir les obres d’urbanització necessàries per a urbanitzar el primer sector  
del Eixample Nord. 

Localització Sector Eixample Nord. 

Contingut 

Redacció, tramitació i execució del projecte d’urbanització del primer sector  
del Eixample Nord.  
Es tracta de definir les obres necessàries per a la urbanització del primer 
sector  de l’Eixample Nord. 

Marc 
Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

1.1. Modificació del PGOU del  sector Eixample Nord 
1.2. Redacció i tramitació del Pla Parcial del primer sector del Eixample Nord.  
1.3. Redacció del projecte de reparcel·lació dels polígons del primer sector  de 
l’Eixample Nord. 
3.7. Construcció dels habitatges 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Administració actuant: Consorci Urbanístic pel desenvolupament del Sector 
Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
Sistema d’actuació: Cooperació.  

Altres Agents Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge. 

Cost 
econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte.  El finançament anirà a càrrec 
dels propietaris del sector. 
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Programació  

Observacions 

Actualment s’està redactant el document de Modificació del PGOU del sector 
Eixample Nord. 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació. 
- Cost de la redacció. 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzat el projecte de urbanització (si/no) 
- m2 de sostre de HPO gestionat 
- Nombre de habitatges de HPO gestionats 

    

CODI: 1.1.4. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DEL POLIGON/POLIGONS DEL  PRIMER SECTOR. 

Objectius 

Portar a terme les operacions tècniques i jurídiques necessàries per a 
definir una nova estructura de la propietat derivada de l’ordenació 
prevista en el planejament, situar els terrenys de cessió obligatòria i 
gratuïta a l’Ajuntament i repartir entre els propietaris les càrregues de 
l’actuació. 

Localització Sector Eixample Nord. 

Contingut 

Redacció del projecte de reparcel·lació que té per objectiu repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues que es deriven de la ordenació 
urbanística del sector. 
La gestió d’aquest sector està prevista per la modalitat de cooperació. 

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 
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Instruments 
relacionats 

1.1.- Modificació del PGOU del sector de l’Eixample Nord 
1.2.- Redacció i tramitació del Pla Parcial del primer sector  de l’Eixample 
Nord 
1.3.- La redacció i execució del projecte d’urbanització del primer sector 
de l’Eixample Nord. 
3.7.- La construcció dels habitatges. 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Administració actuant: Consorci Urbanístic pel desenvolupament del 
Sector Eixample Nord, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
Sistema d’actuació: Cooperació.  

Altres Agents Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte que es repercutirà entre els 
propietaris del sector. 

Programació  

Observacions 

Actualment s’està redactant el document de Modificació del PGOU del 
sector Eixample Nord. 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació de la gestió urbanística. 
- Cost de la gestió urbanística. 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzada la gestió urbanística (si/no) 
- m2 de sostre de HPO gestionat 
- Nombre de habitatges de HPO gestionats 
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CODI: 1.2.1. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR SANTA MARIA AMPLIACIÓ. REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA 
PARCIAL . 

Objectius 

Definir l’ordenació de detall del sector Santa Maria Ampliació. 
Localitzar el sòl on els habitatges han d’estar obligatòriament subjectes a 
algun règim de protecció pública. 
Establir el règim de protecció d’aquests habitatges. 

Localització Santa Maria Ampliació. (incloure plànol) 

Contingut 
Redacció del Pla Parcial del Sector Santa Maria Ampliació, segons les 
determinacions del Pla General, i la normativa de referència. 

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.2.Projecte de reparcel·lació. 
2.3 Redacció i execució del projecte d’urbanització. 
3.7. Construcció dels habitatges 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent Junta de Compensació.  

Altres Agents 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte, que serà finançat per els 
propietaris del sector.  
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Programació 2013 

Observacions 

Actualment s’està redactant el document d’avanç de Planejament del 
sector Eixample Nord. 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació 
- Cost de la redacció 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Aprovat el PP (si/no) 
- m2 de sostre d’HPO planificats 
- Nombre d’habitatges de HPO planificats 

    

CODI: 1.2.2. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR SANTA MARIA AMPLIACIÓ.  REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ 
DEL PROPJECTE PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 

Objectius 
Definir les obres d’urbanització necessàries per a urbanitzar el Polígon 
residencial Santa Maria Ampliació. 

Localització Sector Santa Maria Ampliació 

Contingut 
Redacció, tramitació i execució del projecte d’urbanització del sector Santa 
Maria Ampliació. Es tracta de definir les obres necessàries per a la 
urbanització del sector . 

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 
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Instruments 
relacionats 

2.1.- Redacció del Pla Parcial. 
2.2-  Desenvolupament de la gestió urbanística 
3.8.- Construcció dels habitatges 
7.2.- Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Junta de compensació. El Pla general  preveu el desenvolupament del 
sector pel sistema de compensació.  

Altres Agents Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte i de l’execució de les obres, 
que seran repercutits als propietaris del sector. 

Programació 2013 

Observacions 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació. 
- Cost de la redacció. 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzat el projecte de urbanització (si/no) 
- m2 de sostre de HPO gestionat 
- Nombre de habitatges de HPO gestionats 
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CODI: 1.2.3. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
SECTOR SANTA MARIA AMPLIACIÓ. REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR SANTA MARIA AMPLIACIÓ. 

Objectius 

Portar a terme les operacions tècniques i jurídiques necessàries per a 
definir una nova estructura de la propietat derivada de l’ordenació 
prevista en el planejament, situar els terrenys de cessió obligatòria i 
gratuïta a l’Ajuntament i repartir entre els propietaris les càrregues de 
l’actuació. 

Localització Sector Santa Maria Ampliació 

Contingut 

Redacció del projecte de reparcel·lació que té per objectiu repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues que es deriven de la ordenació 
urbanística del sector. 
La gestió d’aquest sector està prevista per la modalitat de compensació 

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.1.- La redacció del Pla Parcial 
2.3.- La redacció i execució del projecte d’urbanització 
3.8.- La construcció dels habitatges. 
7.2. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Junta de compensació. El Pla general  preveu el desenvolupament del 
sector pel sistema de compensació. 

Altres Agents Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Beneficiaris Població demandant d’habitatge 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del projecte que es repercutirà entre els 
propietaris del sector. 
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Programació 2013 

Observacions 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de tramitació de la gestió urbanística. 
- Cost de la gestió urbanística. 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzada la gestió urbanística (si/no) 
- m2 de sostre de HPO gestionat 
- Nombre de habitatges de HPO gestionats 

    

CODI: 1.3.1. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
URBANITZACIONS PERIURBANES.  ESTUDI PER A LA DETERMINACIÓ DELS 
REQUERIMENTS MÍNIMS D’URBANITZACIÓ APLICABLES A LES 
URBANITZACIONS PERIURBANES. 

Objectius 

1.- Definir uns estàndards d’urbanització adequats per a desenvolupar les 
urbanitzacions periurbanes existents al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
2.- Concreció d’aquests estàndards en un projecte. 
3.- Avaluació posterior a l’execució de tot el procés..   

Localització Urbanitzacions periurbanes. 

Contingut 

Analitzar  i agrupar les diferents urbanitzacions periurbanes existents 
d’acord amb la informació disponible, actualitzant o ampliant aquells 
aspectes que es considerin necessaris, en relació als estàndards urbanístics 
a determinar, al procés urbanístic a desenvolupar i al entorn jurídic i social 
de cada sector.  
Definir i concretar el procés urbanístic a desenvolupar en aquests sectors. 
Definir els estàndards d’urbanització mínims que s’haurien de 
desenvolupar a les urbanitzacions periurbanes, que garantissin per una 
banda  el funcionament i la sostenibilitat del sectors  i  a la vegada 
permetessin la viabilitat econòmica del procés. 
Preseleccionar una de les urbanitzacions periurbanes per a la prova pilot. 
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Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 
Llei 18/2007 de 28 de desembre pel dret a l’habitatge. 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 

Instruments 
relacionats 

 1.3.2. Prova pilot 
 7.2.1. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Propietaris del sector 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Altres Agents Generalitat de Catalunya 

Beneficiaris 
Població resident en el sector 
Població resident al municipi. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos són aquells associats a la realització d’aquest estudi, 
que es preveu realitzar amb recursos propis municipals.  

Programació Inici 2013  

Observacions 

En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. Aquest estudi aportarà elements de reflexió per a la redacció del 
POUM en aquest punt.  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de redacció de l’estudi. 
- Cost de la redacció. 
- % de desviació respecte al previst 
RESULTAT 
- Realitzat el estudi (si/no) 
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CODI: 1.3.2. 

Àmbit d’actuació 1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA 

Instrument 
URBANITZACIONS PERIURBANES.  PROVA PILOT EN UNA URBANITZACIÓ 
PERIURBANA SOBRE L’APLICACIÓ DELS REQUERIMENTS MÍNIMS 
D’URBANITZACIÓ PRÉVIAMENT ESTUDIATS. 

Objectius 

Portar a la pràctica en una de les urbanitzacions periurbanes de Vilanova a 
determinar,  els  criteris d’urbanització que hagin estat definits prèviament 
a la fitxa 1.3.1.   
Assegurar la viabilitat econòmica del procés. 

Localització Urbanitzacions periurbanes. 

Contingut 

Desenvolupar el procés urbanístic en una de les urbanitzacions 
periurbanes del municipi a determinar. 
Executar les obres d’urbanització corresponents, segons els criteris 
determinats en l’estudi previ definit a la fitxa 1.3.1. 

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 
Llei 18/2007 de 28 de desembre pel dret a l’habitatge. 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 

Instruments 
relacionats 

1.3.1. Determinació estàndards d’urbanització  
7.2.1. Comissió impulsora Pla Local de l’habitatge 

Agent 
Propietaris del sector 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Altres Agents Generalitat de Catalunya 

Beneficiaris 
Població resident en el sector 
Població resident al municipi. 
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Cost econòmic 
/finançament 

Cost dels honoraris de redacció del instrument per el desenvolupament 
urbanístic del sector, i de l’execució de les obres que serà finançat per els 
propietaris del sector.  
L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de optar a  la línia d’ajuts prevista en 
la llei 3/2009 per el finançament de l’execució d’obres a urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics. 

Programació A partir de 2014 

Observacions 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de la execució. 
- Cost de la execució. 
- % de desviació respecte al previst 
- Viabilitat econòmica del procés 
RESULTAT 
- Execució del projecte de urbanització (si/no) 

    

    

CODI: 2.1.1. 

Àmbit d’actuació 2.PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. GESTIÓ DE SÒL 

Instrument CONSTITUCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE 

Objectius 

Poder gestionar i reservar els recursos provinents  de la cessió gratuïta del 
10% dels aprofitaments dels sectors de desenvolupament urbanístic,  i els 
rendiments dineraris d’altres actuacions com drets de superfície a altres 
agents, concessions administratives, alienació de béns, etc. 

Localització Terme municipal de Vilanova i la Geltrú 

Contingut 

1. Creació d’un fons de sòl, immobles, habitatges i recursos 
econòmics de propietat municipal on s’integrin tots els recursos 
patrimonials. Caldrà inventariar els bens que integren el Patrimoni 
Públic de sòl, i habitatges hauran de constituir un patrimoni 
separat de la resta de bens municipals i els ingressos obtinguts 
mitjançant la seva alienació i gestió s’hauran de destinar a 
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conservar-lo i ampliar-lo. 
2. Determinació de l’ens gestor (equip/empresa municipal/servei) i 

definició de les eines de gestió i planificació del patrimoni.  

Marc Normatiu 

Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 
Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Decret Legislatiu 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament 
del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 8/1987 de 15 d’abril municipal i de regim local de Catalunya. 

Instruments 
relacionats 

Totes les fitxes de gestió del planejament. 

Agent Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Altres Agents Possible ens o equip gestor de PPSH 

Beneficiaris Població en general. 

Cost econòmic 
/finançament 

Cost del projecte de constitució del PPSH i recursos propis dedicats a la 
seva gestió amb el suport puntual d’assessories externes.  Els costos són 
recuperables amb els ingressos derivats de la gestió. 

Programació 
Previsió d’inici dels treballs de constitució: 2013. 
Gestió PPSH: permanent. 
 

Observacions  
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Indicadors 

- Nombre d’expedients iniciats. 
- Cost econòmic del manteniment del PMSH 
- % de desviació respecte a la previsió inicial 
 

    

CODI: 2.1.2. 

Àmbit d’actuació 2.PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. GESTIÓ DE SÒL 

Instrument 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SÒL PROCEDENT DEL SISTEMA 
URBANÍSTIC D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS. 

Objectius 
Fer viable la promoció i construcció d’habitatges destinats a col·lectius 
específics.  

Localització Terme municipal de Vilanova i la Geltrú 

Contingut 

Aquesta fórmula permet la utilització privativa del domini públic que 
integra el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals de manera temporal 
per part d’un concessionari i mantenint la titularitat pública del sòl.  
Els habitatges han de destinar-se a atendre les necessitats residencials 
temporals dels col·lectius amb necessitats especials en matèria 
d’habitatge o de les persones en situació de risc d’exclusió social. 

Marc Normatiu 

Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Instruments 
relacionats 

3.1.1.Promoció d’habitatges dotacionals - Coroleu 
3.1.2.Promoció d’habitatges dotacionals - C/Santa Anna 
3.1.3.Promoció d’habitatges dotacionals - Av. Cubelles 
3.1.4.Promoció d’habitatges dotacionals - Ribes Roges 

Agent Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Altres Agents  
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Beneficiaris Població en general. 

Cost econòmic 
/finançament 

L’Ajuntament obtindrà uns ingressos com a contraprestació de la 
concessió. 

Programació A partir del 2015 

Observacions  

    

    

CODI: 3.1.1. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS - COROLEU 

Objectius 
Satisfer necessitats temporals d’accés a l’habitatge de joves, gent gran i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge. 
Prevenir l’exclusió social residencial. 

Localització 

 
C. Josep Coroleu/C/Jardí 

Contingut 

Promoció de 20 habitatges dotacionals destinats a gent gran/ gent jove i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge segons 
la definició de l’art. 3 de la LDH. 
En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH cercarà 
recursos per poder impulsar la promoció d’aquests habitatges dotacionals 
a través de una concessió administrativa.  
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques que implica 
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la promoció i construcció d’habitatges un cop està disponible el sòl del 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals. 

Marc Normatiu 

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.1.1.Constitució i gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge 
2.1.2. Concessió administrativa del sòl procedent del sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics. 
1.3.2. Promoció habitatges dotacionals Carrer Santa Anna. 
1.3.3. Promoció habitatges dotacionals Av. De Cubelles. 
1.3.4. Promoció habitatges dotacionals Ribes Roges. 

Agent 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  

Altres Agents 
Possibles promotors privats, especialment aquells especialitzats en la 
promoció i explotació d’habitatges dotacionals. 

Beneficiaris 
Gent gran.  
Gent jove. 
Altres col·lectius amb dificultats per a l’accés a l’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Aquest instrument necessita una elevada inversió inicial per portar a 
terme la promoció i només en alguns casos es podrà recuperar la inversió 
inicial.  

Programació 
Inici a partir de 2016. Serà la Comissió impulsora del PLH qui valorarà la 
oportunitat d’iniciar aquesta actuació. Prèviament caldrà prioritzar entre 
els sòls qualificats com a sistema d’habitatges dotacionals públics.  

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
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- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 

    

    

CODI: 3.1.2. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS - SANTA ANNA 

Objectius 
Satisfer necessitats temporals d’accés a l’habitatge de joves, gent gran i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge. 
Prevenir l’exclusió social residencial. 

Localització 

 
C. Santa Anna.   

Contingut 

Promoció de 14 habitatges dotacionals destinats a gent gran/ gent jove i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge segons 
la definició de l’art. 3 de la LDH. 
 
 En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquests habitatges 
dotacionals a través de una concessió administrativa.  
 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques que implica 
la promoció i construcció d’habitatges un cop està disponible el sòl del 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals.En funció de la conjuntura 
d’aquest sexenni, el grup motor del PLH cercarà recursos per poder 
impulsar la promoció d’aquests habitatges dotacionals a través de 
concertació público-privada. 
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Marc Normatiu 

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.1.1.Constitució i gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge. 
2.1.2. Concessió administrativa del sòl procedent del sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics. 
1.3.1.Promoció habitatges dotacionals Carrer Josep Coroleu 
1.3.3. Promoció habitatges dotacionals Av. De Cubelles. 
1.3.4. Promoció habitatges dotacionals Ribes Roges.. 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
 

Altres Agents 
Possibles promotors privats, especialment aquells especialitzats en la 
promoció i explotació d’habitatges dotacionals. 

Beneficiaris 
Gent gran.  
Gent jove. 
Altres col·lectius amb dificultats per a l’accés a l’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Aquest instrument necessita una elevada inversió inicial per portar a 
terme la promoció i només en alguns casos es podrà recuperar la inversió 
inicial. 

Programació 
Inici a partir de 2016. Serà la Comissió impulsora del PLH qui valorarà la 
oportunitat d’iniciar aquesta actuació. Prèviament caldrà prioritzar entre 
els sòls qualificats com a sistema d’habitatges dotacionals públics. 

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
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- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 

 

 

CODI: 3.1.3. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS - AV.CUBELLES 

Objectius 
Satisfer necessitats temporals d’accés a l’habitatge de joves, gent gran i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge. 
Prevenir l’exclusió social residencial. 

Localització 

 
Av.Cubelles.  

Contingut 

Promoció de 18 habitatges dotacionals destinats a gent gran/ gent jove i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge segons 
la definició de l’art. 3 de la LDH. 
 
 En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquests habitatges 
dotacionals a través de una concessió administrativa.  
 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques que implica 
la promoció i construcció d’habitatges un cop està disponible el sòl del 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals.En funció de la conjuntura 
d’aquest sexenni, el grup motor del PLH cercarà recursos per poder 
impulsar la promoció d’aquests habitatges dotacionals a través de 
concertació público-privada. 

Marc Normatiu 

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
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d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.1.1.Constitució i gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge. 
2.1.2. Concessió administrativa del sòl procedent del sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics. 
1.3.1.Promoció habitatges dotacionals Carrer Josep Coroleu 
1.3.2. Promoció habitatges dotacionals Carrer Santa Anna. 
1.3.4. Promoció habitatges dotacionals Ribes Roges.. 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
 

Altres Agents 
Possibles promotors privats, especialment aquells especialitzats en la 
promoció i explotació d’habitatges dotacionals. 

Beneficiaris 
Gent gran.  
Gent jove. 
Altres col·lectius amb dificultats per a l’accés a l’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Aquest instrument necessita una elevada inversió inicial per portar a 
terme la promoció i només en alguns casos es podrà recuperar la inversió 
inicial. 

Programació 
Inici a partir de 2016. Serà la Comissió impulsora del PLH qui valorarà la 
oportunitat d’iniciar aquesta actuació. Prèviament caldrà prioritzar entre 
els sòls qualificats com a sistema d’habitatges dotacionals públics. 

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 
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CODI: 3.1.4. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS - RIBES ROGES 2 

Objectius 
Satisfer necessitats temporals d’accés a l’habitatge de joves, gent gran i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge. 
Prevenir l’exclusió social residencial. 

Localització 

 
Rda. Mediterrania/C/Juan Sebastian Elcano/C/Almogàvers   

Contingut 

Promoció de 42 habitatges dotacionals destinats a gent gran/ gent jove i 
altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge segons 
la definició de l’art. 3 de la LDH. 
 
 En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquests habitatges 
dotacionals a través de una concessió administrativa.  
 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques que implica 
la promoció i construcció d’habitatges un cop està disponible el sòl del 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals.En funció de la conjuntura 

Marc Normatiu 

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Instruments 
relacionats 

2.1.1.Constitució i gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge. 
2.1.2. Concessió administrativa del sòl procedent del sistema urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics. 
1.3.1.Promoció habitatges dotacionals Carrer Josep Coroleu 
1.3.2. Promoció habitatges dotacionals Carrer Santa Anna. 
1.3.3. Promoció habitatges dotacionals Ribes Roges.. 
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Agent 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  

Altres Agents 
Possibles promotors privats, especialment aquells especialitzats en la 
promoció i explotació d’habitatges dotacionals. 

Beneficiaris 
Gent gran.  
Gent jove. 
Altres col·lectius amb dificultats per a l’accés a l’habitatge. 

Cost econòmic 
/finançament 

Aquest instrument necessita una elevada inversió inicial per portar a 
terme la promoció i només en alguns casos es podrà recuperar la inversió 
inicial. 

Programació 
Inici a partir de 2016. Serà la Comissió impulsora del PLH qui valorarà la 
oportunitat d’iniciar aquesta actuació. Prèviament caldrà prioritzar entre 
els sòls qualificats com a sistema d’habitatges dotacionals públics. 

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 
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CODI: 3.2. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTECCIO OFICIAL SECTOR EIXAMPLE NORD 

Objectius 

Incrementar l’oferta d’habitatge per col·lectius que no puguin accedir al 
mercat lliure de l’habitatge , ja sigui de lloguer o de compra. 
Incidir a la baixa en els preus de lloguer i compra del mercat lliure de 
l’habitatge. 

Localització Sector Eixample Nord. Primer sector. 

Contingut 

Promoció, sobre el sol de titularitat municipal provinent de l’aprofitament 
mig,d’habitatges de protecció oficial, prioritàriament amb la formula del 
dret de superfície o de lloguer en qualsevol dels possibles règims, per 
destinar-los a aquells col·lectius que no poden accedir  al mercat de 
l’habitatge lliure. 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques  que implica 
la promoció i construcció d’habitatges un cop esta disponible el sol. 
En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH, 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquest habitatges, a 
traves de concertació publico – privada. 

Marc Normatiu 

Llei 18/ 2007 de 28 de desembre del Dret a l’habitatge  
Decret 13/2012 de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012-
DPDH. 
Decret 55/2009 de 7 d’abril , sobre condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
Decret 305/2006 de 18 de juliol,pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència  en els edificis. 
Real decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla 
estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Real decret 1713/2010 de 17 de desembre,pel qual es modifica el Reial 
decret 2066/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal 
d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment 
basic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. 
Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s0’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
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Instruments 
relacionats 

1.1.1- Modificació del PGOU del sector Eixample Nord 
1.1.2-Redacció i tramitació del Pla Parcial del primer sector de l’Eixample 
Nord. 
1.1.3-Redacció i execució del projecte d’urbanització del primer sector de 
l’Eixample Nord. 
1.1.4-Redacció i tramitació del projecte de reparcel·lació del polígon o 
polígons del primer sector De l’Eixample Nord. 
2.1.1- Constitució i gestió del Patrimoni Públic de Sol i Habitatge 
7.2.-Comissió impulsora del Pla Local de l’Habitatge. 
 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
 

Altres Agents 
Promotors privats, especialment els especialitzats en promoció i gestió 
d’habitatges de protecció oficial. 

Beneficiaris 
Els col·lectius demandants d’habitatge tant de compra com de lloguer que 
no poden accedir al mercat de l’habitatge lliure. 

Cost econòmic 
/finançament 

Es un instrument que comporta una elevada inversió inicial que es 
recuperarà  total o parcialment amb la venda o lloguer dels habitatges. 
El finançament vindrà condicionat per la conjuntura econòmica en el 
moment en que es consideri oportú desenvolupar-lo. 
Fons possibles per el desenvolupament d’aquest instrument són: 
-Pressupost municipal, una vegada creat l’ens gestor del Patrimoni Públic 
de Sol i Habitatge. 
-Pressupost de la Societat publica actuant. 
-Promotors privats. 
-Ajudes de la Generalitat als promotors privats: 
-Préstecs convinguts d’acord amb les condicions fixades a l’article 25 de la 
DPDH 
-Subvencions per garantir la cohesió social en l’habitatge amb protecció 
oficial de regim especial d’acord amb l’article 26 de DPDH 
-Subvencions per a la qualificació energètica dels habitatges amb 
protecció oficial, d’acord amb l’article 27 de la DPDH. 

Programació 

La programació ve condicionada pel desenvolupament del planejament i la 
gestió del polígon o polígons del primer sector de l’Eixample Nord. 
L’Ajuntament amb el suport de la Comissió impulsora del PLH valorarà  
l’oportunitat d’iniciar aquesta actuació. 

Observacions 
En la sessió extraordinària del Ple de l’ajuntament del 23 de gener de 
2012, es va acordar iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 
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Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 

    

    

CODI: 3.3. 

Àmbit 
d’actuació 

3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGES  DE PROTECCIÓ OFICIAL A SOLICRUP II 

Objectius 

Incrementar l’oferta d’habitatge per col·lectius que no puguin accedir al 
mercat lliure de l’habitatge , ja sigui de lloguer o de compra. 
Incidir a la baixa en els preus de lloguer i compra del mercat lliure de 
l’habitatge. 

Localització 

Sector Solicrup II. Parcel·la D. C/ Antoni Maria Alcover 

Contingut 

Promoció, sobre el sol de titularitat municipal provinent de l’aprofitament 
mig, de 24 habitatges de protecció oficial  prioritàriament amb la formula del 
dret de superfície o de lloguer en qualsevol dels possibles règims, per 
destinar-los a aquells col·lectius que no poden accedir  al mercat de 
l’habitatge lliure. 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques  que implica la 
promoció i construcció d’habitatges un cop esta disponible el sol. 
En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH, cercarà 
recursos per poder impulsar la promoció d’aquest habitatges, a traves de 
concertació publico - privada 
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Marc 
Normatiu 

Llei 18/ 2007 de 28 de desembre del Dret a l’habitatge  
Decret 13/2012 de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012-
DPDH. 
Decret 55/2009 de 7 d’abril , sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
la cèdula d’habitabilitat. 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
Decret 305/2006 de 18 de juliol,pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència  en els edificis. 
Real decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal 
d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Real decret 1713/2010 de 17 de desembre,pel qual es modifica el Reial decret 
2066/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i 
rehabilitació 2009-2012. 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment basic 
per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 
Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 

Instruments 
relacionats 

2.1.1- Constitució i gestió del Patrimoni Públic de Sol i Habitatge 
7.2.1.-Comissió impulsora del Pla Local de l’Habitatge. 
 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i habitatge i 
Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
 

Altres Agents 
Promotors privats, especialment els especialitzats en promoció i gestió 
d’habitatges de protecció oficial. 

Beneficiaris 
Els col·lectius demandants d’habitatge tant de compra com de lloguer que no 
poden accedir al mercat de l’habitatge lliure. 

Cost 
econòmic 
/finançament 

Es un instrument que comporta una elevada inversió inicial que es recuperarà  
total o parcialment amb la venda o lloguer dels habitatges. 
El finançament vindrà condicionat per la conjuntura econòmica en el moment 
en que es consideri oportú desenvolupar-lo. 
Fons possibles per el desenvolupament d’aquest instrument són: 
-Pressupost municipal, una vegada creat l’ens gestor del Patrimoni Públic de 
Sol i Habitatge. 
-Pressupost de la Societat publica actuant. 
-Promotors privats. 
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-Ajudes de la Generalitat als promotors privats: 
-Préstecs convinguts d’acord amb les condicions fixades a l’article 25 de la 
DPDH 
-Subvencions per garantir la cohesió social en l’habitatge amb protecció 
oficial de regim especial d’acord amb l’article 26 de DPDH 
-Subvencions per a la qualificació energètica dels habitatges amb protecció 
oficial, d’acord amb l’article 27 de la DPDH. 

Programació 
A partir de 2016. L’Ajuntament amb el suport de la Comissió impulsora del 
PLH valorarà  l’oportunitat d’iniciar aquesta actuació. 

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 

    

    

CODI: 3.4. 

Àmbit d’actuació 3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument 
PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANTA MARIA 
AMPLIACIÓ 

Objectius 

Incrementar l’oferta d’habitatge per col·lectius que no puguin accedir al 
mercat lliure de l’habitatge , ja sigui de lloguer o de compra. 
Incidir a la baixa en els preus de lloguer i compra del mercat lliure de 
l’habitatge. 

Localització Sector 3.2 Santa Maria . Ampliació. 



 

 

Pla Local de l’Habitatge 2013-2018 

 

 Volum II   47 

Contingut 

Promoció, sobre el sol de titularitat municipal provinent de l’aprofitament 
mig, d’habitatges de protecció oficial  prioritàriament amb la formula del 
dret de superfície o de lloguer en qualsevol dels possibles règims, per 
destinar-los a aquells col·lectius que no poden accedir  al mercat de 
l’habitatge lliure. 
L’actuació compren totes les operacions jurídiques i tècniques  que implica 
la promoció i construcció d’habitatges un cop esta disponible el sol. 
En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH, 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquest habitatges, a 
traves de concertació publico – privada. 

Marc Normatiu 

Llei 18/ 2007 de 28 de desembre del Dret a l’habitatge  
Decret 13/2012 de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012-
DPDH. 
Decret 55/2009 de 7 d’abril , sobre condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
Decret 305/2006 de 18 de juliol,pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència  en els edificis. 
Real decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla 
estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Real decret 1713/2010 de 17 de desembre,pel qual es modifica el Reial 
decret 2066/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal 
d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment 
basic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. 
Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s0’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 

Instruments 
relacionats 

1.2.1.-Redacció i tramitació del Pla Parcial del  sector Santa Maria. 
Ampliació. 
1.2.2.-Redacció i execució del projecte d’urbanització del  sector Santa 
Maria. Ampliació. 
1.2.3.-Redacció i tramitació del projecte de reparcel·lació del sector Santa 
Maria. Ampliació. 
2.1.1- Constitució i gestió del Patrimoni Públic de Sol i Habitatge 
7.2.1-Comissió impulsora del Pla Local de l’Habitatge. 
 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i 
habitatge i Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
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Altres Agents 
Promotors privats, especialment els especialitzats en promoció i gestió 
d’habitatges de protecció oficial. 

Beneficiaris 
Els col·lectius demandants d’habitatge tant de compra com de lloguer que 
no poden accedir al mercat de l’habitatge lliure. 

Cost econòmic 
/finançament 

Es un instrument que comporta una elevada inversió inicial que es 
recuperarà  total o parcialment amb la venda o lloguer dels habitatges. 
El finançament vindrà condicionat per la conjuntura econòmica en el 
moment en que es consideri oportú desenvolupar-lo. 
Fons possibles per el desenvolupament d’aquest instrument són: 
-Pressupost municipal, una vegada creat l’ens gestor del Patrimoni Públic 
de Sol i Habitatge. 
-Pressupost de la Societat publica actuant. 
-Promotors privats. 
-Ajudes de la Generalitat als promotors privats: 
-Préstecs convinguts d’acord amb les condicions fixades a l’article 25 de la 
DPDH 
-Subvencions per garantir la cohesió social en l’habitatge amb protecció 
oficial de regim especial d’acord amb l’article 26 de DPDH 
-Subvencions per a la qualificació energètica dels habitatges amb 
protecció oficial, d’acord amb l’article 27 de la DPDH. 

Programació 

Segons l’agenda inclosa al Pla Parcial, actualment en tramitació, es preveu 
l’inicio dels habitatges de protecció oficial, l’any 2019. 
L’Ajuntament amb el suport de la Comissió impulsora del PLH valorarà  
l’oportunitat d’iniciar aquesta actuació. 

Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 
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CODI: 3.5. 

Àmbit 
d’actuació 

3.PROMOCIÓ D’HABITATGE 

Instrument PROMOCIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR LLIMONET 

Objectius 

Incrementar l’oferta d’habitatge per col·lectius que no puguin accedir al 
mercat lliure de l’habitatge , ja sigui de lloguer o de compra. 
Incidir a la baixa en els preus de lloguer i compra del mercat lliure de 
l’habitatge. 

Localització 

Sector Llimonet. 

Contingut 

Promoció, sobre una part del sol de titularitat municipal provinent de 
l’aprofitament mig, en un sector a on el planejament no ho preveia, 
d’habitatges de protecció oficial, en qualsevol de les seves qualificacions, per 
destinar-los a aquells col·lectius que no poden accedir al mercat de 
l’habitatge lliure. 
 
Estudiar possibilitats de col·laboració publico-privada per poder portar a 
terme aquesta promoció d’habitatges. 

Marc 
Normatiu 

Llei 18/ 2007 de 28 de desembre del Dret a l’habitatge. 
Decret 13/2012 de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012-
DPDH. 
Decret 55/2009 de 7 d’abril , sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
la cèdula d’habitabilitat. 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
Decret 305/2006 de 18 de juliol,pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència  en els edificis. 
Real decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal 
d’habitatge i rehabilitació 2009-2012. 
Real decret 1713/2010 de 17 de desembre,pel qual es modifica el Reial decret 
2066/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i 
rehabilitació 2009-2012. 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment basic 
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per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 
Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s0’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
Llei 9/2011 del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica que 
modifica la llei 18/2007. 
PGOU. 
 

Instruments 
relacionats 

2.1.1- Constitució i gestió del Patrimoni Públic de Sol i Habitatge 
7.2.1-Comissió impulsora del Pla Local de l’Habitatge. 
 

Agent 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  Regidoria d’urbanisme,obres i habitatge i 
Oficina Local d’habitatge. 
PIVSAM.  
 

Altres Agents 
Promotors privats, especialment els especialitzats en promoció i gestió 
d’habitatges de protecció oficial. 

Beneficiaris 
Els col·lectius demandants d’habitatge tant de compra com de lloguer que no 
poden accedir al mercat de l’habitatge lliure. 

Cost 
econòmic 
/finançament 

Es un instrument que comporta una elevada inversió inicial que es recuperarà  
total o parcialment amb la venda o lloguer dels habitatges. 
El finançament vindrà condicionat per la conjuntura econòmica en el moment 
en que es consideri oportú desenvolupar-lo. 
Fons possibles per el desenvolupament d’aquest instrument són: 
-Pressupost municipal, una vegada creat l’ens gestor del Patrimoni Públic de 
Sol i Habitatge. 
-Pressupost de la Societat publica actuant. 
-Promotors privats. 
-Ajudes de la Generalitat als promotors privats: 
-Préstecs convinguts d’acord amb les condicions fixades a l’article 25 de la 
DPDH 
-Subvencions per garantir la cohesió social en l’habitatge amb protecció 
oficial de regim especial d’acord amb l’article 26 de DPDH 
-Subvencions per a la qualificació energètica dels habitatges amb protecció 
oficial, d’acord amb l’article 27 de la DPDH. 

Programació 
A partir de 2016. L’Ajuntament amb el suport de la Comissió impulsora del 
PLH valorarà  l’oportunitat d’iniciar aquesta actuació. 
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Observacions  

Indicadors 

INDICADORS 
- Temps de construcció 
- Cost econòmic 
- % de pressupost executat 
- % de cofinançament  
-%  de desviació respecte al previst  
RESULTAT 
- m2 de sostre d’habitatge social construït 
- Nombre d’habitatges socials construïts 

    

    

CODI: 4.1 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ A LA  REHABILITACIÓ  

Objectius 

1. Conscienciar la ciutadania de la importància de: 
a. vetllar per l’ adequat manteniment dels seus habitatges i edificis  
b. i d’emprendre les mesures de rehabilitació necessàries quan la 

situació de l’immoble ho requereixi. 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
de rehabilitació que duguin a terme els particulars. 
3. Fomentar l’orgull ciutadà envers la seva vila. 

Localització Tots els habitatges i edificis d’habitatges ubicats al terme municipal. 

Contingut 

- Elaboració d’un briefing de campanya, on s’identifiqui clarament el 
missatge que es vol fer arribar a la ciutadania, possible eslògan de 
campanya, el perfil del públic destinatari, planificació temporal, 
etc. 

- Sessions de treball conjunta amb els departaments de 
Comunicació i Premsa i el de Participació i Cooperació de 
l’Ajuntament, per al disseny i la planificació de la campanya. 

- Realització de campanyes puntuals al llarg dels 6 anys de PLH. 
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Marc Normatiu 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1. i 5.4.  
6.1. 

Agents  
- Oficina Local d’Habitatge 
- Departament de Comunicació i Premsa 
- Departament de Participació i Cooperació 

Altres Agents 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Gremis o col·legis de professionals. 

Beneficiaris 
- Tota la ciutadania 
 

Cost econòmic 
/finançament 

- Pendent valoració : fulletons, anunci en premsa i anuncis en TV 
Local 

- Possibles fonts finançament: Ajuts Diputació de Barcelona i/o 
espònsors privats. 

Programació 

La campanya és prevista que es dugui a terme entre l’any 2013 i el 2014, 
amb la següent planificació: 

- 1er  semestre 2013:  disseny campanya.  
- 2on semestre 2013: execució campanya 
- 1er trimestre 2014: avaluació resultats i impacte. 

Per als posteriors anys: en funció dels resultats obtinguts i dels recursos de 
què es disposin, es planificaran les diverses accions de comunicació 
complementàries a aquesta primera acció. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’elaboració de la 

campanya. 
- Cost econòmic de la campanya. 
RESULTATS: 
- Nombre de consultes ateses i % variació pre/post- campanya  
- Nombre de sol·licituds d’assessorament i/o mediació en matèria 

de rehabilitació. 
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CODI: 4.2.1. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ PATOLOGIES I SITUACIONS DE RISC 

Objectius 

1. Definir un programa d’ajuts econòmics i tècnics adreçats a la 
rehabilitació dels habitatges i edificis d’habitatges que presentin riscos o 
patologies greus. 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
de rehabilitació que duguin a terme els particulars. 
 

Localització 
Tots els habitatges i edificis d’habitatges ubicats al terme municipal que 
presentin riscos o patologies greus. 

Contingut 

- A partir de les dades obtingudes en l’estudi del parc d’habitatges 
del municipi  realitzat per l’Ajuntament  l’any 2011, i en 
col·laboració amb el departament de disciplina urbanística que 
vetlla pel bon estat de conservació dels edificis i pel compliment 
de les Ordres d’execució dictades, l’OLH disposa de dades 
concretes sobre habitatges amb una important necessitat de 
rehabilitació. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer que 
servirà per prioritzar els casos més urgents de rehabilitació.  

- Tanmateix, les línies d’ajut, seran obertes a qualsevol titular d’un 
immoble amb risc i patologies severes. 

- A partir de diverses sessions de treball amb el personal tècnic de la 
regidoria d’ Urbanisme i Habitatge, es definirà un sistema de 
barem que permeti atorgar les subvencions en funció de la 
gravetat o urgència dels casos. 

- Un cop definit el programa per als propers 6 anys, es requerirà la 
col·laboració del departament de Comunicació i Premsa,  per al 
disseny i la planificació de la convocatòries de subvencions. 

- Finalment, es duran a terme les convocatòries anuals o biennals  al 
llarg dels 6 anys de PLH. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Ordenança general municipal de subvencions 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1   i  5.4. 
6.1. 
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Agents  

- Oficina Local d’Habitatge 
- Serveis  tècnics de la Regidoria d’urbanisme, Obres i Habitatge 
- Departament de Llicències i disciplina urbanística. 
- Departament de Comunicació i Premsa 

Altres Agents 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Gremis o col·legis de professionals. 

Beneficiaris 
- De forma directa, els usuaris dels habitatges objecte de l’actuació 

de rehabilitació.  
- De forma indirecta, tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

- Per a cada anualitat es determinarà una partida pressupostària 
per una possible convocatòria d’ajuts, també s’incorporarà en la 
previsió de costos, els  fulletons, anunci en premsa i anuncis en TV 
Local que permetin publicitar cada actuació concreta. 

- El finançament de les actuacions que es programin dependrà de 
l’encaix pressupostari que es determini per a cada any i podrà ser 
complementat amb altres fonts finançament: Ajuts d’altres 
administracions, com la Diputació de Barcelona, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya,  i/o espònsors privats. 

-  

Programació 

Durant el 2013 es definirà una línia programàtica que englobi i doni 
coherència a totes les actuacions, amb la possibilitat que ja durant el 2013 
es dugui a terme alguna convocatòria o actuació concreta. 
Segons la disponibilitat de recursos econòmics i tècnics del consistori per a 
cada anualitat, es definiran actuacions anuals o biennals. 

Observacions 
Tots els de l’eix 4. 
5.1 i 5.4. 
6.1. 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades al disseny i implementació 

del programa d’ajuts. 
- Cost econòmic dels ajuts atorgats (en cas que provingui de fons 

propis municipals). 
- Nombre d’inspeccions en habitatges/edificis realitzades. 
- Nombre d’expedients de sol·licitud tramitats. 
 
RESULTATS: 
- Nombre i import de possibles ajuts atorgats i % respecte el total 

de sol·licituds presentades. 
- Import econòmic total dels ajuts de rehabilitació i import induït 

(import total rehabilitació-ajuts) 
- Grau de satisfacció de les persones sol·licitants dels ajuts. 
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- Si fos el cas, import econòmic rebut en concepte de sancions (en 
cas d’incompliment d’ordres d’execució), i % d’aquest import 
repercutit en polítiques d’habitatge. 

 

    

CODI: 4.2.2. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ: MILLORA ACCESSIBILITAT 

Objectius 

1. Definir un programa d’ajuts econòmics i tècnics adreçats a la 
rehabilitació dels habitatges i edificis d’habitatges que requereixin una 
adequació per a fer-los accessibles a les persones amb discapacitat o 
dificultats de mobilitat. 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
de rehabilitació que duguin a terme els particulars. 
 

Localització 
Tots els habitatges i edificis d’habitatges ubicats al terme municipal que 
requereixin una millora de la seva accessibilitat. 

Contingut 

- Les línies d’ajut, seran obertes als titulars d’ immobles que 
acreditin la necessitat d’adaptació del seu habitatge o la necessitat 
de fer accessible el seu edifici o d’eliminar barreres 
arquitectòniques. 

- A partir de diverses sessions de treball amb el personal tècnic de 
les regidories d’ Urbanisme i Habitatge i de Serveis Socials,  es 
definirà un sistema de barem i uns criteris que permetin atorgar 
les subvencions en funció de les tipologies de casos que s’hi 
contemplin. 

- Un cop definit el programa per als propers 6 anys, es requerirà la 
col·laboració del departament de Comunicació i Premsa,  per al 
disseny i la planificació de les possibles convocatòries de 
subvencions. 

- Finalment, es duran a terme les convocatòries anuals o biennals  al 
llarg dels 6 anys de PLH. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Ordenança general municipal de subvencions 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1   5.2.   i 5.4. 
6.1. 
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Agents  

- Oficina Local d’Habitatge 
- Serveis  tècnics de la Regidoria d’urbanisme, Obres i Habitatge 
- Departament de Serveis Socials 
- Departament de Comunicació i Premsa 

Altres Agents 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Entitats privades, fundacions. 

Beneficiaris 
- De forma directa, els usuaris dels habitatges objecte de l’actuació 

de rehabilitació.  
- De forma indirecta, tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

- Per a cada anualitat es determinarà una partida pressupostària 
per una possible convocatòria d’ajuts, també s’incorporarà en la 
previsió de costos, els  fulletons, anunci en premsa i anuncis en TV 
Local que permetin publicitar cada actuació concreta. 

- El finançament de les actuacions que es programin dependrà de 
l’encaix pressupostari que es determini per a cada any i podrà ser 
complementat amb altres fonts finançament: Ajuts d’altres 
administracions, com la Diputació de Barcelona, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya,  i/o espònsors privats. 

Programació 

Durant el 2013 es definirà una línia programàtica que englobi i doni 
coherència a totes les actuacions, amb la possibilitat que ja durant el 2013 
es dugui a terme alguna convocatòria o actuació concreta. 
Segons la disponibilitat de recursos econòmics i tècnics del consistori per a 
cada anualitat, es definiran actuacions anuals o biennals. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades al disseny i implementació 

del programa d’ajuts. 
- Cost econòmic dels ajuts atorgats (en cas que provingui de fons 

propis municipals). 
- Nombre d’inspeccions en habitatges/edificis realitzades. 
- Nombre d’expedients de sol·licitud tramitats. 
 
RESULTATS: 
- Nombre i import de possibles ajuts atorgats i % respecte el total 

de sol·licituds presentades. 
- Import econòmic total dels ajuts de rehabilitació i import induït 

(import total rehabilitació-ajuts) 
- Grau de satisfacció de les persones sol·licitants dels ajuts. 
-  
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CODI: 4.2.3. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument LÍNIA AJUTS  REHABILITACIÓ: SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Objectius 

1. Definir un programa d’ajuts econòmics i tècnics adreçats a la 
rehabilitació dels habitatges i edificis d’habitatges per a fer-los més 
sostenibles i eficients energèticament. 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
de rehabilitació que duguin a terme els particulars. 
 

Localització 
Tots els habitatges i edificis d’habitatges ubicats al terme municipal 
susceptibles d’actuacions de rehabilitació que impliquin una millora de la 
seva eficiència energètica i de la seva sostenibilitat. 

Contingut 

- Les línies d’ajut, seran obertes als titulars d’ immobles ubicats al 
municipi per a dotar-los de les instal·lacions i  els materials que 
millorin la seva eficiència i sostenibilitat. 

- A partir de diverses sessions de treball amb el personal tècnic de 
les regidories d’ Urbanisme i Habitatge i de Medi Ambient, es 
definirà un sistema de barem i uns criteris que permetin atorgar 
les subvencions en funció de les tipologies de casos que s’hi 
contemplin. 

- Un cop definit el programa per als propers 6 anys, es requerirà la 
col·laboració del departament de Comunicació i Premsa,  per al 
disseny i la planificació de les possibles convocatòries de 
subvencions. 

- Finalment, es duran a terme les convocatòries anuals o biennals  al 
llarg dels 6 anys de PLH. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Ordenança general municipal de subvencions 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1   
6.1. 

Agents  

- Oficina Local d’Habitatge 
- Serveis  tècnics de la Regidoria d’urbanisme, Obres i Habitatge 
- Departament de Medi Ambient 
- Departament de Comunicació i Premsa 
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Altres Agents 

- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Entitats privades vinculades a Medi Ambient. 
- Gremis i col·legis professionals. 

Beneficiaris 
- De forma directa, els usuaris dels habitatges objecte de l’actuació 

de rehabilitació.  
- De forma indirecta, tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

- Per a cada anualitat es determinarà una partida pressupostària 
per una possible convocatòria d’ajuts, també s’incorporarà en la 
previsió de costos, els  fulletons, anunci en premsa i anuncis en TV 
Local que permetin publicitar cada actuació concreta. 

- El finançament de les actuacions que es programin dependrà de 
l’encaix pressupostari que es determini per a cada any i podrà ser 
complementat amb altres fonts finançament: Ajuts d’altres 
administracions, com la Diputació de Barcelona, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya,  i/o espònsors privats. 

Programació 

Durant el 2013 es definirà una línia programàtica que englobi i doni 
coherència a totes les actuacions, amb la possibilitat que ja durant el 2013 
es dugui a terme alguna convocatòria o actuació concreta. 
Segons la disponibilitat de recursos econòmics i tècnics del consistori per a 
cada anualitat, es definiran actuacions anuals o biennals. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades al disseny i implementació 

del programa d’ajuts. 
- Cost econòmic dels ajuts atorgats (en cas que provingui de fons 

propis municipals). 
- Nombre d’inspeccions en habitatges/edificis realitzades. 
- Nombre d’expedients de sol·licitud tramitats. 
 
RESULTATS: 
- Nombre i import de possibles ajuts atorgats i % respecte el total 

de sol·licituds presentades. 
- Import econòmic total dels ajuts de rehabilitació i import induït 

(import total rehabilitació-ajuts) 
- Grau de satisfacció de les persones sol·licitants dels ajuts. 
- Variació en la millora de l’eficiència energètica dels habitatges 

(mostreig). 
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CODI: 4.2.4. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument 
LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ: HABITATGES PER DESTINAR-LOS A LLOGUER 
SOCIAL 

Objectius 

1. Definir un programa d’ajuts econòmics adreçats a la rehabilitació dels 
habitatges desocupats del municipi per tal que obtinguin les condicions 
d’habitabilitat que els permetin ser llogats a preus assequibles. 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
adreçades a eliminar l’existència d’habitatges desocupats en el municipi. 
3. Augmentar el parc d’habitatges socials i a preus assequibles del 
municipi. 
 

Localització 
Tots els habitatges ubicats al terme municipal que requereixin una 
rehabilitació o obres de condicionament per poder-los destinar a lloguer. 

Contingut 

- L’Ajuntament ha endegat l’any 2012 una convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació per a habitatges que es destinin a lloguer social. 

- Aquesta convocatòria és oberta a qualsevol titular d’un immoble 
que acrediti la necessitat d’adequar un habitatge amb el 
compromís de destinar-lo a lloguer social. 

- Tanmateix, a partir de les conclusions obtingudes en l’estudi del 
parc d’habitatges del municipi  realitzat per l’Ajuntament  l’any 
2011, i un cop contrastades amb dades provinents d’altres fonts 
(consums mínims d’aigua, dades padró, etc.), s’ha fet especial 
èmfasi en informar els titulars dels habitatges identificats com a 
desocupats per tal que coneguin aquesta convocatòria i s’hi 
acullin, si és el cas. 

- En funció dels resultats que s’obtinguin d’aquesta convocatòria, es  
definirà un programa d’ajuts d’aquesta tipologia que permeti 
dotar de continuïtat aquesta línia d’actuació, per als propers 6 
anys.   

- El programa cercarà també l’aplicació de formes innovadores de 
lloguer social, com seria, per exemple, a través del foment dels 
contractes de masoveria urbana entre propietaris de pisos buits i 
possibles cessionaris/masovers, en els quals la contraprestació no 
sigui pas una renda mensual de lloguer sinó el compromís del 
masover/a a millorar i condicionar l’habitatge, que alhora podria 
ser susceptible d’acollir-se a ajuts a la rehabilitació. 

- Un cop definit el programa,  es requerirà la col·laboració del 
departament de Comunicació i Premsa,  per al disseny i la 
planificació de la convocatòries de subvencions. 
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- Finalment, es duran a terme les convocatòries anuals o biennals  al 
llarg dels 6 anys de PLH. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Ordenança general municipal de subvencions 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1   5.2.   i 5.4. 
6.1.   6.2.1.   i 6.3. 

Agents  
- Oficina Local d’Habitatge, Borsa de Mediació en Lloguer Social. 
- Serveis  tècnics de la Regidoria d’urbanisme, Obres i Habitatge 
- Departament de Comunicació i Premsa 

Altres Agents 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 

Beneficiaris 
- De forma directa, els usuaris dels habitatges objecte de l’actuació 

de rehabilitació.  
- De forma indirecta, tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

- Per a cada anualitat es determinarà una partida pressupostària 
per una possible convocatòria d’ajuts, també s’incorporarà en la 
previsió de costos, els  fulletons, anunci en premsa i anuncis en TV 
Local que permetin publicitar cada actuació concreta. 

- El finançament de les actuacions que es programin dependrà de 
l’encaix pressupostari que es determini per a cada any i podrà ser 
complementat amb altres fonts finançament: Ajuts d’altres 
administracions, com la Diputació de Barcelona, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, etc. 

- S’estudiarà la possibilitat de vincular els ajuts econòmics a la 
rehabilitació amb el retorn d’aquests mitjançant el lloguer social 
de l’habitatge un cop hagi estat rehabilitat. 

Programació 

Durant el 2013 es procedirà, en primer lloc, a avaluar els resultats 
obtinguts en la convocatòria de 2012, i en funció dels resultats d’aquesta 
anàlisi, es definirà una línia programàtica que englobi i doni coherència a 
totes les actuacions.  
Segons la disponibilitat de recursos econòmics i tècnics del consistori per a 
cada anualitat, es definiran actuacions a realitzar fins a 2018. 

Observacions  
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Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades al disseny i implementació 

del programa d’ajuts. 
- Cost econòmic dels ajuts atorgats 
- Nombre d’inspeccions en habitatges realitzades. 
- Nombre d’expedients de sol·licitud tramitats. 
- Nombre d’habitatges oferts a través de la borsa de lloguer social. 
 
RESULTATS: 
- Nombre de contractes de lloguer signats a través de la borsa. 
- Nombre de contractes de lloguer social mediats. 
- Temps mitjà de vigència dels contractes signats. 
- Nombre i import de possibles ajuts atorgats i % respecte el total 

de sol·licituds presentades. 
- Import econòmic total dels ajuts de rehabilitació i import induït 

(import total rehabilitació-ajuts) 
- Grau de satisfacció de les persones sol·licitants dels ajuts. 

 

    

    

CODI: 4.3. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument FOMENT MANTENIMENT PREVENTIU DELS HABITATGES 

Objectius 

1. Conscienciar la ciutadania de la importància de realitzar un adequat 
manteniment dels seus habitatges i edificis, tant pel que fa als interiors 
com als elements comuns i façanes: importància de fer un manteniment 
periòdic de les instal·lacions de subministraments, de fer neteja de 
canonades, de netejar i fer repassos de les cobertes i façanes, etc. 
 
2. Evidenciar l’existència d’un recolzament públic actiu envers les accions 
de manteniment que duguin a terme els particulars. 
 

Localització Tots els habitatges i edificis d’habitatges ubicats al terme municipal. 
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Contingut 

- Creació, l’any 2014  en el marc de l’OLH, d’un servei específic de 
mediació i orientació en relació al manteniment i rehabilitació 
d’edificis i habitatges. 

- Elaboració de material específic per a conscienciar la ciutadania: 
fulletons, dossiers sobre patologies habituals en edificis, guies de 
manteniment, organització de xerrades informatives en 
col·laboració amb gremis i altres sectors involucrats, etc. 

- Disseny d’una campanya de comunicació d’aquest nou servei. 
- Realització de campanyes puntuals a partir any 2015. 

Marc Normatiu 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 

Agents  
- Oficina Local d’Habitatge 
- Departament de Comunicació i Premsa 
- Departament de Participació i Comunicació 

Altres Agents 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Gremis o col·legis de professionals. 

Beneficiaris 
- Tota la ciutadania 
 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos corresponen fonamentalment a les despeses que se’n 
derivin de la campanya de comunicació que es dugui a terme i dels 
materials que s ‘editin per al servei.  
En quant a les despeses d’estructura (bàsicament despeses de personal) 
per a la realització de tasques administratives, tècniques i d’orientació, es 
preveu que es dugui a terme amb els recursos i personal disponible de 
l’OLH, de manera que els costos queden minimitzats.  
 
Possibles fonts finançament: recursos propis, i també Ajuts Diputació de 
Barcelona i/o espònsors privats. 

Programació 

Any 2013: es dissenyarà el servei i els continguts, per tal que es pugui 
posar en funcionament l’any següent. 
La campanya és prevista que es dugui a terme l’any 2014, amb la següent 
planificació: 

-  1er trimestre:  disseny campanya.  
- 2on /3er trimestre: execució campanya 
- 4rt trimestre: avaluació resultats i impacte. 
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Per a posteriors anys: en funció dels resultats obtinguts i dels recursos de 
què es disposin, es planificaran les diverses accions de comunicació 
complementàries a aquesta primera acció. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a la creació del nou servei. 
- Cost econòmic de la campanya. 
RESULTATS: 
- Nombre de consultes ateses i % variació pre/post- campanya  
- Nombre de sol·licituds d’assessorament i/o mediació en matèria 

de rehabilitació i manteniment d’habitatges i edificis. 
 

    

    

CODI: 4.4. 

Àmbit d’actuació 4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

Instrument DESPLEGAMENT ITE 

Objectius 

Col·laborar en el sistema de control periòdic de l’estat dels edificis 
d’habitatges, instaurat per la Generalitat de Catalunya amb el Decret 
187/2010, com a procediment per verificar el deure genèric que tenen 
tots els propietaris i les propietàries de conservar i rehabilitar els 
immobles de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i 
adequat segons allò que preveu la normativa vigent en matèria 
d’habitatge . 
 

Localització Tots els edificis plurifamiliars d’habitatges ubicats al terme municipal. 

Contingut 

- Identificació dels edificis d’habitatges existents al municipi que 
tenen l’obligació de passar la ITE, segons les anualitats previstes 
en el decret, per informar-los mitjançant un escrit de l’obligació de 
passar la ITE. 

- Negociació amb l’Agència de l’Habitatge sobre un possible conveni 
de col·laboració o integració d’aquesta tasca de desplegament de 
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la ITE en el conveni marc de l’OLH, de manera que l’Ajuntament 
col·laborés en la comunicació amb els propietaris sobre les seves 
obligacions, en les tasques de mediació comunitària, en un 
possible control i seguiment de les obligacions dels particulars 
(tant de l’obligació de fer la ITE, com de possibles Ordres 
d’execució que se’n derivin), etc.  

- Recerca de vies de col·laboració amb els col·legis professionals 
implicats: per col·laborar en campanyes de comunicació, per 
regular honoraris facultatius, etc. 

- Possible negociació amb EEFF per al finançament de les obres de 
rehabilitació que hagin de dur a terme els particulars, per poder 
obtenir  el certificat d’aptitud dels seus immobles. 

Marc Normatiu 

- Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica 
dels edificis d’habitatges. 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’eix 4. 
5.1. i  5.4. 
6.1. 

Agents  
- Oficina Local d’Habitatge 
- Departament de Llicències i Disciplina urbanística. 
- Departament de Participació i Comunicació 

Altres Agents 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Col·legis de professionals. 
- Entitats financeres (EEFF). 

Beneficiaris 

- Els propietaris titulars d’habitatges en règim de propietat 
horitzontal. 

- Els arrendataris o usuaris en general d’habitatges en règim de 
propietat horitzontal. 

 

Cost econòmic 
/finançament 

- Pendent valoració del cost de: recerca edificis/mailing a 
propietaris/ possibles accions  de desplegament complementàries. 

- Possibles fonts finançament: Conveni amb Generalitat acordant 
aportació anual i/o variable per al desplegament ITE; Ajuts de la 
Diputació de Barcelona. 

Programació 

- L’any 2013 és previst contactar amb tots aquells propietaris 
d’edificis que tenien l’obligació de passar la ITE abans del 
31/12/2012. 

- Per als anys successius es seguirà el mateix criteri, fixat en el propi 
decret de la ITE. 
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Observacions 

Caldrà veure què succeeix amb el nou Pla del Dret a l’Habitatge a partir de 
2013,  i una possible modificació del Decret de la ITE, amb el 
desplegament del seu reglament, d’un possible règim sancionador per al 
que l’incompleixin i de quines serà la col·laboració que es requereixi als 
ens locals. 
Existeix la possibilitat que es publiqui una ordre per part del departament 
competent establint un ajornament o modificació d els terminis fixats 
actualment perquè  els habitatges passin la ITE segons el seu any de 
construcció.  
 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades al desenvolupament 

d’aquesta actuació. 
- Grau de col·laboració assolit amb altres agents implicats. 
- Nombre d’inspeccions en edificis realitzades. 
 
RESULTATS: 
- Nombre d’edificis que han passat la ITE 
- Nombre d’edificis que han obtingut el Certificat d’Aptitud. 
- Nombre d’edificis que han iniciat actuacions de rehabilitació arran 

d’haver passat la ITE. 
- Nombre d’edificis amb deficiències greus detectades i % d’aquests 

que han iniciat/finalitzat l’actuació de rehabilitació urgent 
requerida. 

- Import econòmic rebut en concepte d’ordres d’execució i/o 
sancions, si fos el cas, i % d’aquest import repercutit en polítiques 
d’habitatge. 

 

    

    

CODI: 5.1. 

Àmbit d’actuació 5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

Instrument 
OBSERVATORI PERMANENT SOBRE EL PARC D’HABITATGES BUITS DEL 
MUNICIPI 

Objectius 

1. Conèixer la situació real de desocupació del parc d’habitatges del 
municipi per poder incidir en la seva ocupació i optimització a 
través del foment del lloguer social. 

2. Creació a mig termini del cens d’habitatges buits del municipi. 
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Localització Tot el terme municipal. 

Contingut 

Aquest instrument es basa en la realització de tasques necessàries per a 
detectar les situacions de desocupació permanent dels habitatges i actuar 
amb l’objectiu de promoure el lloguer d’aquests habitatges. les mesures 
concretes a aplicar consistiran en: 

- Semestralment, fer un buidatge d e les dades de la c companyia 
d’aigües en relació a consums mínims i creuar-les amb les dades 
del padró i les ja existents de l’estudi del parc d’habitatges  del 
2011. 

- A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, elaborar un breu informe 
amb les conclusions del creuament de dades i un llistat d’adreces 
susceptibles d’estar en situació de desocupació permanent. 

- Sobre aquestes adreces, planificar una possible inspecció o control 
per a comprovar els casos de desocupació permanent. i proposar 
les accions oportunes. 

Marc Normatiu 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 

Instruments 
relacionats 

- De l’àmbit de la rehabilitació, les fitxes 4.1,4.2. i 4.5. 
- Del mateix àmbit 5, les fitxes 5.2. i 5.4. 
- També les fitxes 6.2. de Borsa de Lloguer i la fitxes 7.1. i 7.4. 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge. 
Oficina del Padró. 
Servei d’informàtica. 

Altres Agents 

- Companyia d’Aigües municipal 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- PIVSAM 

Beneficiaris Els demandants d’habitatge del municipi. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos corresponen a les despeses d’estructura (bàsicament 
despeses de personal) per a la realització de tasques administratives de 
gestió de dades i tasques tècniques de control i inspecció d’habitatges. 
Tot i no ser un servei reglat de l’OLH, inicialment es planteja la possibilitat 
que l’actualització de dades es dugui a terme amb els recursos i personal 
disponible de l’OLH, de manera que els costos queden minimitzats. 
Tanmateix, també es cercarà el suport econòmic  i tècnic  d’altres 
institucions que habitualment convoquen subvencions o línies d’ajut per a 
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projectes d’aquesta tipologia (Diputació, Agència de l’Habitatge, etc). 

Programació 

2013: Durant aquest any, es proposarà la redacció d’una metodologia per 
a l’anàlisi semestral de dades i per a les tasques de comprovació dels 
immobles desocupats. 
A partir del mateix 2013 es preveu la posada en funcionament de 
l’observatori. 
2014: Creació del cens d’habitatges buits. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de l’objectiu d’elaborar l’informe semestral. 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’observatori sobre la 

desocupació permanent dels habitatges. 
RESULTATS: 
- Nombre d’habitatges vacants introduïts al mercat, detectats 

gràcies a l’acció de l’observatori. 
- Nombre de persones beneficiades amb l’accés a un habitatge 

abans desocupat. 
- Cost mig de lloguer dels habitatges buits que s’incorporen al 

mercat de lloguer social. 

    

    

CODI: 5.2. 

Àmbit d’actuació 5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

Instrument 
CAMPANYA DE CAPTACIÓ D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR-LOS A 
LLOGUER SOCIAL 

Objectius 
- Optimització del parc d’habitatges: reducció de la presència 

d’habitatges desocupats de forma permanent al municipi. 
- Dinamitzar el mercat de lloguer a preus assequibles. 

Localització 
Tot el terme municipal, focalitzant la actuació de captació d’habitatges 
sobre les adreces que es detectin com a habitatges buits. 
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Contingut 

A partir de les dades obtingudes en l’estudi sobre el parc d’habitatges 
realitzat l’any 2011 i un cop contrastades amb les dades de consum 
d’aigua facilitades per la companyia d’aigües municipal, s’elaborarà un 
llistat d’adreces d’habitatges susceptibles de trobar-se en situació de 
desocupació permanent, sobre els quals s’adreçarà un mailing als 
propietaris d’aquests immobles informant-los dels problemes associats a 
la desocupació permanent d’un habitatge i dels avantatges de destinar-lo 
a lloguer social.  
El mailing es recolzarà amb una campanya de comunicació en premsa, 
televisió i altres mitjans locals, que implicarà l’elaboració de material 
divers (fulletons, pòsters, etc.)  
 
Prèviament al disseny de la campanya, i per fer-la més atractiva, 
s’estudiarà la possibilitat d’incentivar  el lloguer a través d’estímuls com la 
bonificació o subvenció total o parcial de l’IBI en el primer any de lloguer o 
mentre duri la situació de lloguer social.  
 
Els habitatges buits que es detectin seran gestionats principalment per  la 
Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament; però es consideraran també 
altres fórmules, com seria el lloguer a través d’empreses o agències  
immobiliàries que acreditin que el lloguer es realitza a preus assequibles 
(concepte de lloguer just), prèvia obtenció d’un certificat o visat per part 
de l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
 

Marc Normatiu 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat econòmica 

-que modifica l’anterior llei- 

Instruments 
relacionats 

- 4.2.4  
- 6.2.1. 
- 6.3. 
- 7.4. 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge. 
Servei de comunicació de l’Ajuntament. 
Agents o empreses immobiliàries del municipi 

Altres Agents 

- Companyia d’Aigües municipal 
- Diputació de  Barcelona 
- Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- PIVSAM 

Beneficiaris 
- Els demandants d’habitatge de lloguer a preus assequibles. 
- Els propietaris que donen sortida als seus habitatges buits. 
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Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos corresponen fonamentalment a les despeses que se’n 
derivin de la campanya de comunicació que es dugui a terme.  
En quant a les despeses d’estructura (bàsicament despeses de personal) 
per a la realització de tasques administratives i de gestió de la campanya,  
es preveu que es dugui a terme amb els recursos i personal disponible de 
l’OLH, de manera que els costos queden minimitzats.  
 
Es preveu la necessitat de comptar amb una partida per a comunicació 
(disseny de la campanya i elaboració de materials) de 5.000 euros 
(pressupostos any 2014). 
Tanmateix, també es cercarà el suport econòmic  i tècnic  d’altres 
institucions (Diputació, Agència de l’Habitatge, etc). 

Programació 

PROSPECCIÓ:  
1er semestre 2013: anàlisi dades preexistents (campanyes anteriors, tant a 
nivell AHC com a nivell municipal), recavar recursos per oferir com a 
incentius al lloguer. 
CAMPANYA: 
2on semestre 2013: disseny campanya comunicació 
1er trimestre 2014: elaboració materials i continguts de comunicació 
2on trimestre 2014: implementació campanya. (depenent de si tenim 
partida o ajuts) 
VALORACIÓ I PROJECCIÓ ANYS SEGÜENTS: en funció dels resultats 
obtinguts, el 2014 es definirà una estratègia continuada en el temps o bé 
es determinarà la programació de campanyes puntuals. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’elaboració de la 

campanya. 
- Nivell d’implicació de les agències i empreses immobiliàries. 
RESULTATS: 
- Nombre de propietaris/es que han sol·licitat informació. 
- Nombre d’habitatges vacants introduïts al mercat, aflorats gràcies 

a l’acció de la campanya. 
- Nombre de persones beneficiades amb l’accés a un habitatge 

abans desocupat. 
- Cost mig de lloguer dels habitatges buits que s’incorporen al 

mercat de lloguer social, i % de diferència respecte preus de 
mercat. 
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CODI: 5.3 

Àmbit d’actuació 5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

Instrument PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS DE SOBREOCUPACIÓ 

Objectius 
- Crear un instrument que ens permeti detectar i eradicar les situacions 

de sobreocupació al municipi, amb l’objectiu final de garantir un 
habitatge digne i adequat per a les famílies mal allotjades. 

Localització Tot el terme municipal. 

Contingut 

- Formació de l’ equip interdepartamental al qual se li encarregarà 
l’elaboració del protocol.  

- Elaboració del protocol que inclourà:  
1. Definició del concepte de sobreocupació a partir del qual es 

detectaran i es quantificaran les situacions de sobreocupació 
presents en el municipi. 

2. Elaboració de mesures correctores i/o sancionadores. 
3. Elaboració de mesures preventives. 

- Procés de participació ciutadana i tramitació de l’aprovació del 
protocol per part del consistori. 

- Campanya de comunicació i implementació de les accions 
correctores/preventives que es concretin en el propi protocol 
(inclourà inspeccions a habitatges i els actes administratius 
necessaris). 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge de 

2009-2012 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les 

condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local 
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal. 

Instruments 
relacionats 

5.1. 
5.4. 
6.1. 
6.2.1 
6.2.2. 
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Agent 
Oficina Local d’Habitatge 
Padró i Oficina d’Atenció ciutadana 
  

Altres Agents 

Serveis Socials 
Policia Local  
Agències i empreses immobiliàries 
PIVSAM 

Beneficiaris Població mal allotjada. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos corresponen a les despeses d’estructura (bàsicament 
despeses de personal) per al disseny i  redacció del protocol, que 
s’assumirà amb recursos propis de l’ajuntament. 
 Per a l’any 2014 cal preveure  a nivell pressupostari el cost de la 
campanya de comunicació.Per dur-la a terme,  es cercarà el suport 
econòmic  i tècnic  d’altres institucions (Diputació, Agència de l’Habitatge, 
etc). 
A partir de 2015, cal preveure el cost de les inspeccions i tramitació, que 
quedaran minimitzats en ser un servei que s’integrarà dins la pròpia 
estructura de l’OLH. 

Programació 

- darrer trimestre 2013: creació de l’ equip redactor. 
- 2014: Elaboració del protocol, procés de participació ciutadana, 

tramitació de l’aprovació del protocol per part del consistori i 
campanya de comunicació. 

- 2015: implementació del protocol 

Observacions 

Aquesta és una actuació que es durà a terme transversalment dins 
l’estructura municipal, ja que implica a diferents departaments, com el 
departament de gestió del padró (a nivell de detecció de situacions 
anòmales) com el departament de serveis socials (en el cas que calgui un 
reallotjament). 
A nivell normatiu, cal considerar  l’imminent canvi previst pel que fa a la 
normativa d’habitabilitat. 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’elaboració del protocol. 
- Cost econòmic de la implantació de les mesures. 
- Nombre d’inspeccions realitzades. 
RESULTATS: 
- Nombre de situacions de sobreocupació detectades. 
- Nombre de situacions de sobreocupació gestionades 

satisfactòriament. 
- Nombre de persones reallotjades. 
- Nombre i import de possibles ajuts atorgats. 
- Import econòmic rebut en concepte de sancions, i % d’aquest 
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import repercutit en polítiques d’habitatge. 
 

    

    

    

    

CODI: 5.4. 

Àmbit d’actuació 5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

Instrument 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS D’INFRAHABITATGE I 
ASSETJAMENT IMMOBILIARI 

Objectius 

- Crear un instrument que ens permeti detectar i eradicar les situacions 
d’infrahabitatge i assetjament immobiliari al municipi, amb l’objectiu 
final de garantir un habitatge digne i adequat per a les persones mal 
allotjades. 

Localització Tot el terme municipal. 

Contingut 

- Formació de l’ equip interdepartamental al qual se li encarregarà 
l’elaboració del protocol.  

- Elaboració del protocol que inclourà:  
1.Definició del concepte d’infrahabitatge i de les tipologies i graus 
d’assetjament, a partir del qual es detectaran i es quantificaran les 
situacions presents en el municipi. 
2.Elaboració de mesures correctores i/o sancionadores. 
3.Elaboració de mesures preventives. 

- Procés de participació ciutadana i tramitació de l’aprovació del 
protocol per part del consistori. 

- Campanya de comunicació i implementació de les accions 
correctores/preventives que es concretin en el propi protocol 
(inclourà inspeccions a habitatges i els actes administratius 
necessaris). 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge de 

2009-2012 
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les 
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condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local 
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal. 

Instruments 
relacionats 

5.1.  i 5.3. 
6.1.  6.2.1  i  6.2.2. 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge 
Serveis Socials Municipals 

Altres Agents 

Policia Local  
Servei d’Orientació Jurídica gratuïta (SOJ) 
Agències i empreses immobiliàries 
PIVSAM 

Beneficiaris Població mal allotjada. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos corresponen a les despeses d’estructura (bàsicament 
despeses de personal) per al disseny i  redacció del protocol, que 
s’assumirà amb recursos propis de l’ajuntament. 
Per a l’any 2014 cal preveure  a nivell pressupostari el cost de la campanya 
de comunicació. Per dur-la a terme,  es cercarà el suport econòmic  i tècnic  
d’altres institucions (Diputació, Agència de l’Habitatge, etc) i en la mesura 
d’allò possible s’unirà a la campanya de difusió del protocol de situacions 
de sobreocupació per tal de compartir costos i perquè els conceptes així 
ho permeten. 
A partir de 2015, cal preveure el cost de les inspeccions i tramitació, que 
quedaran minimitzats en ser un servei que s’integrarà dins la pròpia 
estructura de l’OLH. 

Programació 

- darrer trimestre 2013: creació de l’ equip redactor. 
- 2014: Elaboració del protocol, procés de participació ciutadana, 

tramitació de l’aprovació del protocol per part del consistori i 
campanya de comunicació. 

- 2015: implementació del protocol 

Observacions 

Aquesta és una actuació que es durà a terme en paral·lel amb l’actuació 
5.3. i aplicant els mateixos criteris de transversalitat. 
 
A nivell normatiu, cal considerar  l’imminent canvi previst pel que fa a la 
normativa d’habitabilitat. 

Indicadors 
PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’elaboració del protocol. 



 

 

Pla Local de l’Habitatge 2013-2018 

 

 Volum II   74 

- Cost econòmic de la implantació de les mesures. 
- Nombre d’inspeccions realitzades. 
- Nombre d’ordres d’execució dictades. 
RESULTATS: 
- Nombre de situacions d’infrahabitatge o assetjament detectades. 
- Nombre de situacions d’assetjament resoltes satisfactòriament. 
- Nombre de persones reallotjades. 
- Nombre i import de possibles ajuts a la rehabilitació atorgats. 
- Import econòmic rebut en concepte de sancions, i % d’aquest 

import repercutit en polítiques d’habitatge. 

    

    

CODI: 5.5 

Àmbit d’actuació 5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES 

Instrument HABITATGES D’ ALLOTJAMENT DE TEMPORADA O  TURÍSTICS 

Objectius 

 
Clarificar la figura de l’habitatge de temporada o turístic per distingir-lo 
plenament del concepte més ampli d’habitatge i evitar que acabi 
emprant-se aquesta tipologia d’allotjament com a domicili habitual o 
permanent,  sense les garanties que la normativa els hi reconeix als 
habitatges de residència habitual. 
 
Alhora, vetllar perquè, tal com indica la normativa, els allotjaments 
turístics o de temporada disposin de la corresponent cèdula 
d’habitabilitat i no esdevinguin infrahabitatges o de lloguer irregular, pels 
avantatges que proporciona el fet de ser un lloguer temporal. 
 
Per últim, aprofitar la regulació d’aquesta tipologia d’allotjament per a 
dinamitzar econòmicament la ciutat en el sector turístic i també com a 
fórmula per a fomentar el lloguer jove i d’estudiants. 
  

Localització Tota la ciutat. 

Contingut 

 
En primer lloc caldrà definir el concepte segons normativa i desenvolupar 
el tràmit municipal corresponent per a la comunicació de l’activitat 
econòmica de lloguer turístic o de temporada; el procediment per a dur a 
terme un control d’aquesta tipologia d’habitatges, i el possible règim 
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sancionador en cas d’incompliment o detecció de situacions anòmales. 
 
Un cop elaborat, caldrà planificar una campanya informativa i fer-ne 
difusió, cercant també la col·laboració de les empreses i agències 
immobiliàries del municipi. 
 
Complementàriament, s’estudiarà la possibilitat de crear un registre 
municipal d’habitatges de temporada/turístics, amb un espai web que 
serveixi per dinamitzar el mercat immobiliari de temporada. 
 
I en paral·lel, es plantejarà la creació d’ una marca de qualitat turística de 
l’allotjament pròpia del municipi, que servirà per distingir els habitatges 
que compleixin tots els estàndards requerits. 
 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei-  
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 

d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. (aprovat 

recentment, deroga els decrets següents: Decret 183/2010 

d'establiments d'allotjament turístic i el Decret 164/2010, de 9 de 

novembre de regulació dels habitatges d'ús turístic). 

 

 

Instruments 
relacionats 

4.1. 
5.3 i 5.4 
6.1. 
6.3. 

Agent 

Oficina Local d’Habitatge 
Departament de Promoció Econòmica. 
Departament de Llicències d’Activitats.  
 

Altres Agents 

Agències i empreses immobiliàries 
UPC  i altres entitats amb usuaris/àries que requereixin allotjament de 
temporada o turístic.  
Departament de Joventut. 
Departament de Participació. 
Departament de Comunicació. 
PIVSAM 

Beneficiaris 

Persones amb necessitat d’un allotjament de temporada (professionals, 
turistes, estudiants, etc). 
Propietaris/àries que vulguin llogar el seu habitatge per temporada. 
La ciutadania en general (promoció  de l’activitat econòmica i turística). 
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Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos inicialment corresponen a les despeses d’estructura 
(bàsicament despeses de personal) per a la creació del nou tràmit i la seva 
posada en funcionament, que s’assumirà fonamentalment amb recursos 
propis de l’ajuntament. 
 
També caldrà preveure  a nivell pressupostari el cost de la campanya de 
comunicació. Per dur-la a terme,  es cercarà el suport econòmic  i tècnic  
d’altres institucions i també la col·laboració d’espònsors d’àmbit privat. 
 
Per al desenvolupament d’un entorn web caldrà comptar amb recursos 
suficients per al disseny de la pàgina (o re-disseny en cas que es faci servir 
l’espai existent al web Vilanova Turisme) i posteriorment per al seu 
manteniment i actualització. 
 
S ’estudiarà una fórmula que permeti en la mesura d’allò possible el 
sosteniment  del web a partir de les pròpies aportacions dels 
propietaris/àries que ofereixin el seu habitatge a través del web) i també 
amb espònsors privats.  
 
Es cercarà també la signatura de convenis de col·laboració amb als agents 
immobiliaris del municipi  i altres agents que treballin en l’àmbit de 
l’allotjament turístic, per a promoure aquesta nova figura. 
 

Programació 

2013, 1er semestre: desenvolupament del tràmit d’activitat d’allotjament 
turístic o de  temporada. 
2013, 2on semestre:  inici dels treballs per a desenvolupar la marca 
qualitat d’allotjament turístic i, paral·lelament, disseny del registre i de  
l’entorn web. 
2014: posada en funcionament del registre i del web. Campanya de 
comunicació a la ciutadania.  

Observacions 

Aquesta és una actuació que es durà a terme conjuntament amb el 
departament de promoció econòmica i turística, i amb la col·laboració 
puntual d’altres departaments de l’ajuntament. 
 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Cost econòmic de l’actuació. 
- Nombre d’inspeccions en habitatges realitzades. 
- Nombre de llicències d’activitats tramitades. 
- Nombre de cèdules d’habitabilitat tramitades en habitatges de 

lloguer de temporada 
 
RESULTATS: 

- Nombre d’habitatges que obtinguin el certificat de qualitat 
turística del municipi. 
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- Nombre de contractes de lloguer de temporada signats a través 
del nou web. 

- Temps mitjà de vigència dels contractes de temporada signats. 
- Grau de satisfacció de les persones usuàries dels habitatges 

turístics i/o de temporada. 
- Perfil de les persones usuàries dels allotjaments. 
- Impacte econòmic en l’activitat turística del municipi. 

 

    

    

CODI: 6.1. 

Àmbit d’actuació 6. ACCÉS A L’HABITATGE 

Instrument 
CAMPANYA D’INFORMACIÓ GENERAL SOBRE PROGRAMES I AJUTS 
D’ACCÉS A L’HABITATGE 

Objectius 

En virtut dels convenis signats entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Oficina Local d’Habitatge 
s’encarrega d’informar a la ciutadania sobre les diferents convocatòries i 
línies d’ajut que periòdicament obre la Generalitat de Catalunya,  i alhora 
també tramita els diferents expedients d’ajut que sol·liciten els particulars. 
Amb aquesta actuació el que es pretén és: 
- Millorar els canals de comunicació de l’OLH amb la ciutadania i buscar 

noves formules per donar a conèixer  entre la ciutadania de els 
diversos programes d’accés a l’habitatge així com les diferents 
convocatòries d’ajuts a l’habitatge, per tal que col·lectius que fins ara 
queden al marge, s’hi puguin acollir als ajuts o en coneguin la seva 
existència. 

- Potenciar l’Oficina Local d’Habitatge com a punt d’informació i de 
proximitat envers la ciutadania. 

Localització - Tot el municipi. 

Contingut 

- Aproximar les polítiques d’accés a l’habitatge a la ciutadania a través 
del web municipal: millora de l’espai web d’habitatge i creació d’un 
servei de newsletters on s’hi pugui inscriure qualsevol persona que 
vulgui ser avisada en el moment en que s’obri qualsevol convocatòria 
d’ajuts. 

- Planificar accions puntuals de comunicació que permetin visualitzar 
l’oferta de serveis d’habitatge a la ciutadania, de manera generalista, i 
combinant-les amb les accions de comunicació específiques per a cada 
convocatòria d’ajuts. 
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-  Millora de l’atenció directa i personalitzada: sistema de cita prèvia i 
potenciar el servei de primera atenció. 

- Potenciar la coordinació entre les diferents àrees municipals 
relacionades sectorialment amb polítiques d’habitatge, amb l’objectiu 
d’oferir una atenció integral. 

- Creació d’un mapa de recursos en matèria d’habitatge, en format 
electrònic, i també en format de paper per tenir a disposició de la 
ciutadania en diferents punts d’informació de la ciutat: OLH, OAC, 
Serveis Socials, Centres cívics i altres entitats socials. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit d’actuació 6: Accés a l’Habitatge 
7.1. Consolidació de l’OLH 

Agent 

Oficina Local d’Habitatge 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Servei de Comunicació 
Servei d’Informàtica (TIC) 

Altres Agents 

Servei de Participació Ciutadana 
Serveis Socials 
Oficina Jove 
PIVSAM 

Beneficiaris 
Població demandant d’habitatge que no pot accedir-hi a preus de mercat. 
La ciutadania en general. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos inicialment corresponen a les despeses d’estructura 
(bàsicament despeses de personal) per a la millora de l’atenció 
personalitzada i la implantació de nous procediments d’atenció 
transversal, que s’assumirà fonamentalment amb recursos propis de 
l’ajuntament. 
 
També caldrà preveure  a nivell pressupostari el cost de les possibles 
campanyes de comunicació, que es planificaran anualment segons el 
pressupost disponible, i sempre cercant el suport econòmic  i tècnic  
d’altres institucions. 
 
Per a la millora dels continguts del web i la implantació del sistema de 
newsletters es farà amb personal propi de la corporació (de la pròpia OLH i 
amb la col·laboració del departament de TIC de l’Ajuntament). 
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Programació 

- 2013 1er sem : creació equip que s’encarregarà de: 
- per a definir l’estratègia de comunicació que es seguirà 
- planificar les accions puntuals. 
- impulsar el treball transversal 

- 2013 2on sem : desenvolupament web i sistema newsletters. 
- 2013: elaboració i difusió del mapa de recursos en matèria 

d’habitatge. 
- 2014 1er sem: realització primera acció de comunicació sobre ajuts i 

programes d’accés a l’habitatge. 
- 2014  2on sem: avaluació de l’impacte. 

Observacions 

A l’hora de planificar l’estratègia de comunicació de les diferents 
convocatòries d’ajuts, quan es tracti d’ajuts a nivell autonòmic caldrà tenir 
molt present que l’actual Pla del Dret a l’habitatge finalitza el 2012 i per 
tant, a partir de 2013 caldrà veure quina és la planificació de 
convocatòries d’ajuts que fa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Cost econòmic de l’actuació. 

RESULTATS: 
- Nombre d’inscripcions al newsletter 
- Nombre de visites de l’espai d’habitatge del web municipal. 
- Impacte entre la ciutadania de les campanyes de comunicació. 
- % increment de les sol·licituds d’ajuts i de les inscripcions als 

diferents programes, a partir de la realització de les campanyes. 

    

    

CODI: 6.2.1. 

Àmbit d’actuació 6. ACCÉS A L’HABITATGE 

Instrument 
LLOGUER SOCIAL: FOMENT DE LA BORSA DE MEDIACIÓ EN LLOGUER 
SOCIAL 

Objectius 

Impulsar  i donar a conèixer el servei de Borsa de Lloguer Social que 
ofereix l’Ajuntament, adscrit  a la Xarxa de Mediació en Lloguer Social 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb l’objectiu de: 

1. Dinamitzar el mercat de lloguer del municipi. 
2. Incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preus 

assequibles. 
3. Donar confiança i informació a propietaris/àries perquè 

lloguin el seu habitatge. 
4. Superar les discriminacions del lliure mercat de lloguer sobre 

determinats col·lectius. 
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5. Optimitzar el parc vacant d’habitatges i evitar situacions de 
desocupació permanent. 

Localització - Tot el municipi. 

Contingut 

En primer lloc, es continuarà desenvolupant des de l’OLH  el programa de 
Borsa de Lloguer Social adscrit a la Xarxa de Mediació en Lloguer Social de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.   La borsa ha estat creada amb la 
finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a preus moderats, a 
través de: 

- L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge. 
- L’assessorament a sol·licitants d’habitatge i l’acompanyament en la 

cerca d’habitatge. 
- La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un  

preu assequible. 
- La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 
- El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part 

del programa de mediació o cessió. 
A partir de l’ experiència acumulada des que es va inaugurar la borsa el 

juny de 2009, es cercaran noves formules per impulsar-la i per donar-la a 

conèixer entre la ciutadania: aportant les experiències dels propis usuaris i 

fent campanyes puntuals en els mitjans de comunicació local. 

En segon lloc, es donarà un pas més enllà en el propi concepte de lloguer 

social i aprofitant l’estructura de la pròpia Borsa de Lloguer s’impulsaran 

formules alternatives de lloguer a preus assequibles, com serien: 

- la masoveria urbana, figura específica que consisteix en que 

propietaris d’habitatges buits els ofereixin a possibles 

cessionaris/masovers a través de la signatura de contractes en els 

quals la contraprestació, o una part d’aquesta, no és en forma de 

renda de lloguer mensual, sinó en el compromís per part per part del 

cessionari/masover de realitzar la progressiva millora i 

condicionament de l’habitatge, segons s’estableixi de comú acord en 

el contracte de masoveria. 

- els projectes per compartir pis: entre  gent gran que viu sola i gent 

jove o estudiants; o entre joves o estudiants entre si (emmarcant-ho 

en el programa d’habitatge jove)  

- i d’altres projectes concrets per afavorir l’accés a l’habitatge a d’altres 
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col·lectius específics que es troben en situació risc d’exclusió social per 

motius residencials com famílies monoparentals, persones 

immigrades, etc. tot vetllant per evitar les possibles situacions de 

discriminació existents en el lliure mercat. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 
- Llei 29/1994 de 24 de novembre,d’arrendaments urbans. 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit d’actuació 6: Accés a l’Habitatge 
4.2.4. Ajuts rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social 
5.2. Captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social 
7.1. Consolidació de l’OLH 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Altres Agents 

Servei de Joventut- Oficina Jove 
Serveis Socials 
API’s 
PIVSAM 

Beneficiaris 
Persones demandants d’habitatge de lloguer a preu assequible, persones 
propietàries d’habitatges desocupats que els destinin  a lloguer social. 

Cost econòmic 
/finançament 

Les despeses són fonamentalment d’estructura organitzativa (bàsicament 
cost de personal) i aquesta s’integra dins el marc de la pròpia OLH i per 
tant, el seu finançament s’emmarca en  l’aportació econòmica de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, en  virtut dels convenis que es signen 
anualment. 
Si finalment es crea algun programa específic municipal de foment del 
lloguer social, s’hauran de preveure els costos i la partida corresponent. 

Programació 

La Borsa de Lloguer Social és operativa des de meitats de 2009 i des 
d’aleshores ha anat  guanyant rellevància dins el catàleg de serveis de 
l’OLH. Amb aquesta acció, es preveu:  

1. Continuar impulsant el servei de mediació en lloguer en el marc 
del conveni que es signa anualment amb l’OLH, entenent aquesta 
com a una activitat amb un marc temporal indefinit, que restarà 
condicionat al propi esdevenir del programa de mediació social de 
la Generalitat de Catalunya. 

2. Iniciar a partir de 2013 una prospecció de nous àmbits d’actuació 
en matèria de lloguer social, per tal que puguin posar-se en 
funcionament a partir de 2014. 
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Observacions 

L’actual Pla del Dret a l’habitatge finalitza el 2012 i per tant, a partir de 
2013 caldrà veure les disposicions del nou Pla d’Habitatge en relació al 
Programa de Mediació en Lloguer Social. 
També s’està tramitant un projecte de modificació de la Llei 
d’Arrendaments Urbans que caldrà considerar en el moment que sigui 
aprovat definitivament. 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Nombre de persones i hores dedicades a la borsa de lloguer. 
- Cost econòmic del programa de mediació. 
- % de cofinançament rebut respecte del cost econòmic total. 
- Nombre de tràmits realitzats (per tipologia de tràmit) 
- Percentatge de desviació respecte a la previsió (temps/recursos) 

RESULTATS: 
- Nombre d’habitatges vacants captats. 
- Nombre de persones inscrites a la borsa. 
- Nombre d’adjudicacions realitzades (per col·lectiu beneficiari). 
- Diferència mitja entre el preu de lloguer de la borsa i el de mercat. 
- Grau de satisfacció de les persones participants en el programa de 

mediació.  
 

    

    

CODI: 6.2.2 

Àmbit d’actuació 6. ACCÉS A L’HABITATGE 

Instrument LLOGUER SOCIAL: GESTIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGES DEL MUNICIPI 

Objectius 

 
- L’eficiència en la gestió i el manteniment del parc  de lloguer 

d’habitatges  protegits o socials de titularitat pública, 
- La garantia de l’ocupació  dels habitatges del parc públic. 
- La millora en la prestació dels serveis d’habitatge i en l’atenció 

dels llogaters. 
- El foment de la convivència entre veïns i veïnes. 
 

Localització - Tot el municipi 
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Contingut 

L’Ajuntament és propietari de 54 habitatges protegits que han estat 
gestionats  des de diferents departaments del propi ens local.  Arran d’un 
informe de situació elaborat aquest 2012, es posa de manifest que és 
possible millorar la gestió d’aquests habitatges. 

Alhora l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA) disposa de 
també d’un important parc d’ habitatges protegits en règim de lloguer al 
nostre municipi distribuïts entre el sector de l’Aiguacuit (128 habitatges), 
la plaça de la Peixateria (18 habitatges), el sector del Llimonet (35 
habitatges), i el sector Sant Jordi (98 habitatges) que són gestionats 
directament des de la pròpia agència, amb seu a Barcelona, cosa que 
implica una manca de proximitat important en la gestió del dia a dia 
d’aquests habitatges. 
 
Amb aquesta actuació es pretén:  
1er. En una primera fase,  actuar únicament sobre el parc d’habitatges de 
propietat municipal, millorant-ne la gestió des de diferents perspectives: 

a) la gestió comercial de les promocions (adjudicacions, revisió de 
requisits, rotacions) 

b) la gestió econòmica i jurídica (cobrament de lloguers, morositats) 
c) la gestió tècnica (manteniment preventiu i reparacions) 
d) la gestió de comunitat d’usuaris i veïns (millora de la convivència) 
e) la tramitació d’ajuts al pagament de lloguer, si s’escau. 

 
Per iniciar aquesta primera fase, ja es va constituir a finals de 2011 una 
comissió de treball composada pels serveis de Gestió Tributària-Servei 
d’Inspecció, l’Oficinal Local de l’Habitatge, i els Serveis socials i 
Convivencia, que ha elaborat una diagnosi de la situació actual dels 
habitatges municipals,  amb diverses propostes d’actuacions a tots els 
nivells. 

A partir de 2013, aquesta comissió impulsarà un protocol de seguiment 
dels pisos municipals, per millorar-ne la seva gestió i vetllar pel seu 
manteniment, que es preveu es pugui implementar  ja durant el mateix 
2013. 

2on. En una segona fase, es pretén estudiar la viabilitat de gestionar 
directament i integrament la totalitat del parc públic  d’habitatges de 
lloguer existent al municipi, per tant, incorporant a la gestió el parc públic 
de titularitat autonòmica,  buscant un acord o conveni de gestió amb els 
altres ens públics titulars. En aquest sentit, el Pacte Nacional de 

l’Habitatge 2007-2016 ja es plantejava descentralitzar la gestió i les 
segones adjudicacions dels habitatges del parc públic en els promotors 
públics, les oficines locals d’habitatge o les borses de mediació social que 
ho sol·licitessin, per tal d’assegurar una major agilitat en els processos (el 
grau de descentralització seria a convenir i en funció d’aquest, es fixarien 
també les aportacions de recursos). 
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Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Aquest instrument es vincula amb tots els altres de l’àmbit 6: Accés a 
l’habitatge.  
En cas que sigui necessari, també es vincularia amb els programes de 
l’àmbit 4, d’ajuts a la rehabilitació. 

Agent 

Comissió de seguiment del parc d’habitatges municipal, constituïda per: 
- Oficina Local d’Habitatge 
- Servei de Gestió Tributària i Recaptació 
- Serveis Socials i Convivència 

Altres Agents 
PIVSAM 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Serveis Jurídics municipals 

Beneficiaris 
Persones usuàries i llogaters dels habitatges protegits. Persones que 
necessiten accedir a un habitatge protegits. 

Cost econòmic 
/finançament 

Les despeses de gestió del parc de lloguer corresponen a costos 
d’estructura (personal) que actualment ja és assumit pel propi 
ajuntament. El principal volum de despesa provindrà fonamentalment de 
les necessitats de manteniment i conservació d’aquests edificis (espais 
comuns, ascensors, façanes, arranjament d’habitatges que tornen a ser 
adjudicats, etc). 
El finançament de les actuacions de manteniment podrà  provenir  
parcialment dels ingressos provinents del cobrament de les pròpies rendes 
de lloguer, però en cas que es vulgui dur a terme alguna actuació 
important de rehabilitació caldrà comptar amb finançament extern 
(convocatòries d’ajuts a la rehabilitació) o amb una partida específica 
municipal. 
En cas que en algun moment es decidís assumir per part de l’ajuntament la 
gestió total o parcial del parc públic de titularitat autonòmica, el conveni 
inclouria una contraprestació econòmica per part de l’AHC per cobrir les 
despeses que pogués generar aquesta gestió. 
 

Programació 

2013: constitució oficial de la comissió de seguiment del parc municipal 
d’habitatges protegits: definició de funcions, membres i procediments. 
2013: posada en funcionament del nou sistema de gestió del parc 
municipal. 
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2014: anàlisi d’una possible ampliació de la gestió que inclogui els pisos de 
titularitat pública que no són propietat municipal. 

Observacions 

L’actual Pla del Dret a l’habitatge finalitza el 2012 i per tant, a partir de 
2013 caldrà veure les disposicions del nou Pla d’Habitatge en relació als 
habitatges de protecció oficial. 
 

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Cost econòmic de la gestió del parc públic. 
- Nombre de gestions realitzades (per tipologia).  
- Nivell de reducció de la morositat injustificada. 
- Nivell de resolució de conflictes veïnals. 
 

RESULTATS: 
- Nombre d’habitatges gestionats (per tipus). 
- Temps mitjà d’habitatges del parc públic desocupats. 
- % de persones inscrites en el RSHPOC beneficiades. 
- Temps mitjà de vigència dels contractes de temporada signats. 
- Grau de satisfacció de les persones usuàries dels habitatges 

protegits. 
 

    

    

CODI: 6.3. 

Àmbit d’actuació 6. ACCÉS A L’HABITATGE 

Instrument PROGRAMA D’HABITATGE JOVE 

Objectius 

- Increment de l’oferta d’habitatges per atendre les necessitats 
d’emancipació dels joves de Vilanova i la Geltrú. 

- Proporcionar recursos que redueixin les dificultat d’accés a 
l’habitatge per part dels joves. 

- Evitar la marxa dels joves a municipis veïns per no poder accedir a 
un habitatge assequible a Vilanova i la Geltrú. 

 

Localització - Tot el municipi 
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Contingut 

Creació i posada en funcionament d’un programa de mesures específiques 
per a fomentar l’accés a l’habitatge dels joves del municipi, en coordinació 
amb el Pla Local de Joventut 2012-2016, que consistiran en: 

1. Establir un sistema de cooperació i treball conjunt entre l’Oficina 
Local d’Habitatge i l’Oficina Jove. 

2. Prospecció i desenvolupament de diverses mesures adreçades a 
l’emancipació residencial dels joves:  
- programa d’allotjament compartit intergeneracional. 
- programa per compartir habitatges entre estudiants. 
- captació d’habitatges buits específics per al lloguer jove (de 

dimensions moderades i preus més assequibles, amb majors 
beneficis fiscals per l’arrendador). 

- possible implantació d’un sistema d’avals municipals, 
complementaris a l’avalloguer. 

3. Desenvolupament de dinàmiques participatives perquè els joves 
del municipi s’impliquin activament en el desenvolupament 
d’estratègies i accions adreçades a ells en la recerca d’habitatge 
assequible. 
-  

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit d’actuació 6: Accés a l’Habitatge 
4.2.4. Ajuts rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social 
5.2. Captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social 
7.1. Consolidació de l’OLH 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge 
Oficina Jove  

Altres Agents 

PIVSAM 
IMET 
UPC 
Entitats i associacions de joves del municipi 
També es cercarà la col·laboració i assessorament d’altres municipis que ja 
han impulsat mesures de cooperació intergeneracional (Programa Viure i 
Conviure, Programa Amics de la Llar). 

Beneficiaris Joves amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys. 
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Cost econòmic 
/finançament 

Les despeses són fonamentalment d’estructura organitzativa (bàsicament 
cost de personal) i aquesta s’integra dins el marc de la pròpia OLH i de 
l’Oficina Jove,  per tant, el seu finançament s’emmarca en  les aportacions 
econòmiques que reben aquestes dues oficines, en  virtut dels convenis 
que es signen amb la Generalitat de Catalunya. 
En cas que finalment s’aprovin algunes de les actuacions més concretes, 
com seria per exemple el cas dels avals municipals, podrien requerir la 
provisió d’una partida municipal específica. 
Les diverses actuacions comunicatives també requeriran una provisió de 
fons per a la seva realització, que pot provenir d’ens supramunicipals la 
col·laboració d’altres ens. 
 

Programació 

2013, 1er sem: definició del sistema de coordinació amb l’Oficina Jove 
2013, 2on sem: inici del treball conjunt amb l’Oficina Jove per estudiar la 
viabilitat de les diverses accions possibles en relació al foment de 
l’habitatge jove. 
2014: elaboració del document-marc del Programa d’Habitatge Jove. 
2014: implementació mesures previstes en el Programa. 
 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Cost econòmic de la creació del Programa. 
 

RESULTATS: 
- Nombre d’actuacions específiques per a joves (per tipologia). 
- Nombre de consultes/visites de joves  a l’OLH. 
- Nombre d’habitatges destinats a lloguer jove. 
- Grau de satisfacció de les persones usuàries. 
- Evolució del nombre de joves emancipats al municipi. 

 

    

    

CODI: 6.4. 

Àmbit d’actuació 6. ACCÉS A L’HABITATGE 

Instrument 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENVERS ELS DESNONAMENTS I LES 
SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI 
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Objectius 

 
- Com a objectiu principal,  l’atenció de les situacions de  risc de 

pèrdua de l’habitatge destinat a residència habitual de les famílies 
residents al municipi: prestació des de l’ajuntament d’un servei de 
proximitat, esdevenint la primera administració en donar atenció a 
les persones i en detectar de primera mà i avaluar les situacions 
concretes. 

 
- Secundàriament, identificació i actuació sobre els factors causants 

del  sobreendeutament familiar. Des d’aquesta perspectiva, es 
pretén actuar, no únicament des d’una vessant reactiva (un 
cop ja s’ha produït el problema, al qual s’ha de donar 
resposta),  sinó també des d’una perspectiva preventiva: 
vetllant perquè la ciutadania conegui els seus drets i 
obligacions, sàpiga trobar solucions i també perquè des de 
l’administració s’aportin totes les eines i recursos disponibles 
per a la consecució d’aquest objectiu.  

 

Localització - Tot el municipi 

Contingut 

Disseny i posada en funcionament d’un programa de mesures específiques 
per a minimitzar els efectes del sobreendeutament de les famílies i el risc 
de pèrdua de l’habitatge principal, que inclogui: 

- El desenvolupament i impuls de la comissió de seguiment i 
actuació envers els desnonaments, constituïda el juny de 2012. 

- L’aprovació d’un protocol d’actuació consensuat que tracti les 
diferents problemàtiques detectades: 

1. Situacions de sobreendeutament vinculat al pagament d’un 
habitatge, tot i no haver incorregut encara en cap deute o 
impagament. 

2. Casos amb procés de desnonament obert, motivats per la 
dificultat de fer front al pagament del lloguer de l’habitatge. 

3. Casos amb procés d’execució hipotecària obert per haver 
incorregut en l’impagament de la hipoteca. 

4. Casos en que ja s’ha produït la pèrdua de l’habitatge  derivada 
d’un procés de desnonament o execució hipotecària. 

- La posada en funcionament del servei d’orientació i mediació 

davant la pèrdua de l’habitatge (tant si és de lloguer com de 

propietat), dins la pròpia OLH.   

- Alhora, es proposarà la recerca de nous recursos i noves 
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possibilitats de tractament de la problemàtica del 

sobreendeutament, des d’una vessant preventiva, com 

l’elaboració de guies o tallers per a una millor gestió de les 

despeses domèstiques, sessions informatives periòdiques a través 

d’entitats veïnals,  elaboració de manuals, etc. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- REIAL DECRET LLEI 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de 

protecció de deutors hipotecaris sense recursos. 
- REIAL DECRET LLEI 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 

urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris 

Instruments 
relacionats 

4.2.4.  Ajuts  a la rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social 
5.2. Campanya de captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer 
social 
Tots els de l’àmbit 6, Accés a l’habitatge. 

Agent 

Oficina Local d’habitatge 
Serveis Socials 
OMIC 
Comissió de seguiment i actuació envers els desnonaments. 

Altres Agents 

Servei d’Ofideute, de l’ AHC 
Diputació de Barcelona 
Entitats financeres 
Entitats socials del municipi: Càritas, PAH 
Col·legi d’APIs de la comarca 

Beneficiaris 
- Les persones amb risc de pèrdua del seu habitatge principal. 
- Els arrendadors d’habitatges 
- La ciutadania en general 

Cost econòmic 
/finançament 

 
Els costos previstos inicialment corresponen a les despeses d’estructura 
(bàsicament despeses de personal) per a l’atenció personalitzada i la 
mediació, que s’assumirà fonamentalment amb recursos propis de 
l’ajuntament. El personal que es destini a aquesta actuació podrà rebre 
formació en mediació hipotecària directament de l’AHC, prèvia signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
També caldrà preveure  a nivell pressupostari el cost de les possibles 
campanyes de comunicació, que es planificaran anualment segons el 
pressupost disponible, i sempre cercant el suport econòmic  i tècnic  
d’altres institucions. 
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Programació 

- A partir de 2013: reunions semestrals de la comissió de seguiment 
i actuació envers els desnonaments, – la periodicitat de les 
sessions podrà ser modificada, segons les necessitats que es 
detectin-. 

- 2013, 1er trimestre: aprovació definitiva del protocol d’actuació 
que ja està fase d’elaboració. 

- 2013, 1er trimestre: posada en funcionament del servei 

d’orientació i mediació i davant el risc de pèrdua de l’habitatge . 

- 2013, 2on trimestre: recerca i disseny i planificació de nous 

recursos per al tractament del sobreendeutament: guies, manuals 

o tallers per a una millor gestió de les despeses domèstiques, 

sessions informatives periòdiques a través d’entitats veïnals, etc.  

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Cost econòmic de l’actuació. 
- Nombre i tipologia de recursos generats: guies, tallers, xerrades. 

 
RESULTATS: 

- Nombre total de casos ateses. 
- Nombre de  casos atesos amb resolució/acord favorable. 
- Temps mitjà de procés de mediació. 
- Perfil de les persones usuàries del servei. 
- Grau de satisfacció de les persones usuàries. 

    

    

CODI: 7.1. 

Àmbit d’actuació 7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

Instrument CONSOLIDACIÓ DE  L’OLH 
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Objectius 

- Aproximar les polítiques d’habitatge  a la ciutadania i garantir-ne el 
dret a l’habitatge. 

- Potenciar i millorar la coordinació entre diferents àrees municipals 
relacionades sectorialment amb polítiques d’habitatge. 

- Millorar la col·laboració interadministrativa en polítiques d’habitatge. 
- Potenciar la concertació entre operadors públics i privats vinculats a 

l’àmbit de l’habitatge. 
- Optimitzar els recursos existents en matèria d’habitatge al municipi. 

Localització Tota la ciutat. 

Contingut 

 
Consolidació de l’OLH  creada l’any 2007 com a oficina especialitzada en 
matèria d’habitatge que actua com a finestreta única i com a referent de 
les polítiques d’habitatge en el municipi, a través de: 
 
- La recerca de noves formules per impulsar-la i per donar-la a conèixer 

entre la ciutadania: aportant les experiències dels propis usuaris i fent 
campanyes puntuals en els mitjans de comunicació local. 

- L’aprofitament del paper que juga l’OLH com a ens col·laborador amb 
la Generalitat (en virtut de la signatura anual de convenis) per 
retroalimentar i enfortir  els recursos propis de l’ajuntament adreçats 
a polítiques d’habitatge municipals.  

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit 7. 

Agent Oficina Local d’Habitatge 

Altres Agents 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Departament de Comunicació de l’ajuntament 

Beneficiaris 
Persones llogateres o propietàries d’habitatge. 
Promotors d’habitatge de protecció públic. 
Tota la ciutadania.  
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Cost econòmic 
/finançament 

El cost econòmic de l’OLH depèn de les dimensions d’aquesta i del volum 
de tramitació que assumeix, que determinen en gran mesura quina ha de 
ser la dotació de personal de l’oficina i el local adient per a prestar-hi el 
servei.   
Pel que fa a les despeses de local, no es quantifica de forma específica per 
a l’OLH , perquè aquesta s’ubica dins el propi edifici de la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge. 
Pel que fa a les despeses de personal, actualment, l’OLH consta de 5 
persones : cap de l’OLH, responsable tècnic, responsable administrativa de 
borsa de mediació i dues auxiliars administratives. 
Per finançar parcialment aquest cost, l’Ajuntament signa anualment uns 
convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que a 
través de les seves aportacions econòmiques assumeixen 
aproximadament un 50 % dels costos totals.  La resta és assumit pel propi 
ajuntament. 
En cas que es vulgui realitzar accions comunicatives puntuals per 
promocionar l’OLH entre la ciutadania, caldrà preveure l’aportació 
econòmica necessària i es cercarà el finançament per part d’entitats  
supramunicipals, com la Diputació de Barcelona. 

Programació 

El desenvolupament de les activitats de l’OLH es contempla de forma 
indefinida al llarg dels sis anys del PLH. 
Anualment es programaran accions concretes de comunicació per 
promoure l’OLH entre la ciutadania, atenent a les disponibilitats 
pressupostàries de cada moment. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Nombre de persones i hores dedicades a l’OLH. 
- Cost econòmic dels serveis d’habitatge. 
- % de cofinançament rebut respecte del cost econòmic total. 
- Nombre de tràmits realitzats (per tipologia de tràmit). 
- Temps mitjà de tramitació/resposta per a cada tràmit de l’OLH. 

RESULTATS: 
- Nombre de persones ateses (per tipologia de consulta i per 

col·lectiu). 
- % de persones usuàries respecte el total de la població. 
- grau de satisfacció de les persones usuàries. 
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CODI: 7.2.1. 

Àmbit d’actuació 7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

Instrument 
COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGE: CREACIÓ 
COMISSIÓ 

Objectius 

Disposar d’un òrgan o equip que s’encarregui de: 
- vetllar  pel correcte desenvolupament de les actuacions previstes 

en el PLH. 
- concreti les actuacions previstes en cada anualitat, en funció de 

la conjuntura econòmica i social i també de les disponibilitats 
pressupostàries. 

- avaluï les diverses actuacions i l’impacte entre la ciutadania 
- i proposi les mesures correctores o les modificacions que 

s’escaigui cada any. 
 

Localització - -- 

Contingut 

- A partir de l’aprovació  del Pla Local de l’Habitatge, es determinaran 
els membres que han de formar part de la comissió impulsora del PLH, 
entre els quals hauran de formar part: el propi equip redactor i les 
persones que han col·laborat en la seva redacció, així com altres 
membres dels departaments amb major implicació en el seu 
desenvolupament. 

- Posteriorment, caldrà definir les normes bàsiques de funcionament de 
la comissió i la periodicitat de les sessions de treball. 

 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit 7. 

Agent 
Oficina Local de l’Habitatge 
PIVSAM 
La pròpia Comissió impulsora del PLH 

Altres Agents 
Diversos departaments de l’Ajuntament, en funció de les actuacions que 
es prevegin cada anualitat. 
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Beneficiaris Tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos inicialment corresponen a les despeses d’estructura, 
bàsicament despeses de personal, corresponents als membres de la 
comissió, que es preveu sigui formada per personal propi de l’ajuntament. 

Programació 

1er trimestre 2013: creació de la comissió. 
1er trimestre 2013:  definició de les línies de treball a seguir per al 2013. 
2013, darrer trimestre: preparació actuacions any 2014. 
2014, primer trimestre: avaluació actuacions any 2013. 
Per a la resta d’anys, fins el 2018,  es seguirà el mateix criteri:  
- El darrer trimestre de cada any en curs �preparació actuacions any 

vinent, segons disponibilitat pressupostària i conjuntura específica. 
- El primer trimestre de cada any � avaluació de les actuacions dutes a 

terme l’any anterior. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Compliment temporal de la programació prevista. 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 

 
RESULTATS: 

- Nombre d’actuacions dutes a terme segons programació prevista. 
- Grau de desviació respecte la previsió inicial del Pla, per a cada 

anualitat. 
- Informes d’avaluació presentats per la comissió, segons el termini 

que es fixi. 
 

    

    

CODI: 7.2.2. 

Àmbit d’actuació 7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

Instrument 
COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGE: COORDINACIÓ 
AMB L’EQUIP REDACTOR DEL POUM 

Objectius 
En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 23 de gener de 
2012 es va acordar  iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou 
POUM. 
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L’objectiu d’aquesta actuació és garantir una correcta adequació entre allò 
previst en el Pla Local de l’Habitatge i les diferents determinacions que es 
prenguin en matèria urbanística a partir de l’inici dels treballs previs per a 
la futura redacció d’un nou POUM. 
 

Localització - -- 

Contingut 

Un cop constituïda la comissió impulsora del PLH, aquesta haurà de 
preveure el mecanisme adient de coordinació amb l’equip redactor dels 
treballs preparatoris per a la redacció del POUM. 
La coordinació haurà de produir-se en tots dos sentits:   
 

1. D’una banda, en la preparació i revisió anual de les actuacions 
previstes en el PLH, la comissió impulsora haurà de determinar 
quines actuacions estan directament vinculades amb els treballs 
preparatoris del POUM i vetllar perquè hi hagi una bona 
coordinació. 

 
2. D’altra banda, cada cop que l’equip redactor dels treballs previs del 

POUM tracti algun tema vinculat amb l’habitatge haurà de vetllar 
igualment perquè hi hagi consonància amb allò previst en el PLH. 

 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 
- Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la llei 

d’urbanisme de Catalunya. 
- Decret 305/ 2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme de Catalunya.  
- Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 

d’urbanisme. 
 

Instruments 
relacionats 

Bàsicament les actuacions dels àmbits 1 i 3. 
L’actuació 7.2.1. 

Agent 
PIVSAM 
Comissió impulsora del PLH 



 

 

Pla Local de l’Habitatge 2013-2018 

 

 Volum II   96 

Altres Agents 
Departament d’urbanisme 
 

Beneficiaris Tota la ciutadania. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els costos previstos inicialment corresponen a les despeses d’estructura, 
bàsicament despeses de personal, corresponents als membres de la 
comissió, que es preveu sigui formada per personal propi de l’ajuntament. 

Programació 
No és prevista cap programació específica, donat que la coordinació haurà 
de ser constant al llarg de tota la vigència del PLH.  

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Nombre de persones i hores dedicades a aquesta actuació. 
- Nombre de sessions de coordinació realitzades. 

 
RESULTATS: 

- Avaluació del nivell de coordinació entre ambdós equips: dades 
qualitatives. 

 

    

    

CODI: 7.3. 

Àmbit d’actuació 7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

Instrument PLANIFICACIÓ I CREACIÓ DE DINÀMIQUES PARTICIPATIVES EN HABITATGE 

Objectius 
Establir els espais, procediments i mitjans econòmics per tal que les 
polítiques d’habitatge municipals i, en general, tot el desenvolupament del 
PLH, es facin amb la participació de la ciutadania. 

Localització - Tota la ciutat 
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Contingut 

Definir un pla de participació ciutadana que sigui vigent durant tota la 
durada del PLH, que inclogui una sèrie d’actuacions o mecanismes per 
donar a la ciutadania poder decisori en la planificació i implementació de 
les polítiques d’habitatge del municipi.  
Les actuacions previstes consistiran en: 
- Definició del pla de participació, que identifiqui: objectius (quins 

àmbits s’obren a la participació ciutadana), destinataris o participants, 
metodologies, pressupost, etc. 

- Posada en funcionament dels diversos processos participatius, 
aprofitant els canals de participació de què ja disposa l’ajuntament, i 
que podran consistir en:  

- Organització jornades ciutadanes sobre problemàtiques de 
l’habitatge. 

- Organització jornades tècniques o grups de discussió entre 
agents públics i privats.  

- Creació de meses conjuntes per a l’anàlisi i el tractament de 
problemàtiques concretes d’habitatge que necessiten ser 
abastades de forma multidimensional, amb la implicació d’altres 
departaments: Serveis socials, Joventut, Convivència, etc. 

- Creació d’una mesa supramunicipal, que s’emmarqui en 
l’estratègia endegada pel Consell Comarcal del Garraf, per 
gestionar polítiques d’habitatge que ho requereixin. 

- Creació i posada en funcionament d’un espai estable de 
participació  i de debat en matèria d’habitatge. 

 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 
 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit 7. 

Agent 
Comissió impulsora del PLH 
Departament de Participació 

Altres Agents 

OLH 
PIVSAM 
Consell Comarcal del Garraf 
Entitats  i associacions de diversa índole del municipi 
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Beneficiaris - Tota la ciutadania 

Cost econòmic 
/finançament 

Inicialment es comptarà amb els recursos propis de l’ajuntament.  Per a la 
posada en funcionament dels diversos processos participatius, es vetllarà 
per aprofitar els recursos i canals de participació de què ja disposa 
l’ajuntament en matèria de participació ciutadana. 
 
En cas que es consideri necessària la creació i posada en funcionament 
d’un espai estable de participació  i de debat en matèria d’habitatge, es 
buscarà finançament extern o partenariat público-privat per al seu 
desenvolupament. 
 
També cal tenir present que la Diputació de Barcelona, a través de la seva 
Oficina de Participació Ciutadana, pot prestar assistència en cas que 
aquesta sigui necessària. 

Programació 
Any 2013: disseny del pla de participació ciutadana en habitatge. 
Anys següents, de forma indefinida: implementació del pla i avaluació. 
 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Nombre d’òrgans o estructures organitzatives utilitzades o creades 

per a la participació ciutadana. 
- Cost econòmic de la implantació del pla de participació ciutadana. 

 
RESULTATS: 

- Nombre de persones i col·lectius participants en les diverses 
actuacions. 

- Nombre de propostes sorgides dels diversos processos o accions 
de participació ciutadana. 

- % de propostes sorgides que s’incorporen finalment al projecte 
final o a l’actuació concreta del PLH. 

- Grau de satisfacció de les persones participants en els processos 
de participació. 
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CODI: 7.4. 

Àmbit d’actuació 7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

Instrument ESTUDIS I TREBALLS DE CAMP EN MATÈRIA D’HABITATGE 

Objectius 

- Potenciar el coneixement entorn a la realitat i les necessitats 
d’habitatge del municipi. 

- Afavorir l’impuls de les polítiques d’habitatge en funció de les 
necessitats observades. 

- Aconseguir una optimització els recursos existents en matèria 
d’habitatge. 

Localització - Tota la ciutat 

Contingut 

Redacció d’estudis sobre aspectes puntuals o específics de la problemàtica 
de l’habitatge al municipi, que: 

a) complementin i actualitzin l’anàlisi i diagnosi fet al PLH  
b) o bé responguin a demandes i situacions aparegudes 

posteriorment 
 
Segons les disponibilitats de recursos, s’incidirà especialment en 
aprofundir en l’anàlisi de: 
- les situacions d’infrahabitatge al municipi 
- la problemàtica de l’ utilització anòmala dels habitatges (sobretot els 

fenòmens de desocupació permanent i de sobreocupació)  
- i en l’estudi de les necessitats de rehabilitació del parc existent. 

Marc Normatiu 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
- Llei 9/2011 de 29 de desembre , de promoció de l’activitat 

econòmica -que modifica l’anterior llei- 
- Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’habitatge 2009-

2012 

Instruments 
relacionats 

Tots els de l’àmbit 7. 

Agent 
Oficina Local d’Habitatge 
Comissió Impulsora del PLH 
PIVSAM 

Altres Agents 

La resta de departaments de l’ajuntament: participació ciutadana, 
promoció econòmica, joventut, serveis socials, etc. 
Consell Comarcal del Garraf 
Diputació de Barcelona  
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
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Beneficiaris 
La ciutadania en general i particulars/propietaris/llogaters/promotors que 
requereixin informació sobre la situació i evolució de l’habitatge i el 
mercat immobiliari en el municipi. 

Cost econòmic 
/finançament 

Els diversos estudis es duran a terme, sempre que sigui possible, amb 
personal propi de l’ajuntament, per tal de minimitzar els costos. 
En cas que es requereixi contractar externament algun estudi de camp o 
treball d’anàlisi, es vetllarà per tal d’obtenir-ne el seu finançament a través 
d’altres institucions o bé amb subvencions d’ens supramunicipals. 
Es buscarà també la participació d’agents del sector privat (col·legis 
professionals, associacions d’APIS, gremis construcció, etc.) per a impulsar 
estudis conjuntament i de forma co-finançada.  

Programació 

Les possibilitats d’endegar estudis concrets es valorarà anualment,  i per 
tant, no s’estableix una programació específica sinó que aquest treball de 
prospecció i d’anàlisi és previst realitzar-lo durant  tot el període de 
vigència del pla. 

Observacions  

Indicadors 

PROCÈS I ESTRUCTURA: 
- Cost econòmic dels estudis. 
- % de desviació per a cada estudi que es realitzi entre el temps i 

recursos previstos i els reals. 
 
RESULTATS: 

- Nombre d’estudis realitzats. 
- Nombre d’actuacions proposades que es derivin dels estudis 

realitzats. 
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6.6.6.6. QUADRE DE PROGRAMACIÓQUADRE DE PROGRAMACIÓQUADRE DE PROGRAMACIÓQUADRE DE PROGRAMACIÓ    

PLA LOCAL DE L'HABITATGE 

(PLH)
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1.1.1. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE 

MODIFICACIÓ DEL PGOU DEL SECTOR EIXAMPLE NORD

1.1.2.SECTOR EIXAMPLE NORD.  REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA 

PARCIAL DEL PRIMER SECTOR.

1.1.3. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ 

DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PRIMER SECTOR. EIXAMPLE NORD.

1.1.4. SECTOR EIXAMPLE NORD. REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ DEL POLIGON/POLIGONS DEL PRIMER SECTOR.

1.2.1.SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. TRAMITAC IÓ DEL PLA 

PARCIAL.

1.2.2.SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ.

1.2.3. SECTOR SANTA MARIA -AMPLIACIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LA 

GESTIÓ URBANÍSTICA.

1.3.1.URBANITZACIONS PERIURBANES ESTUDI PER A LA DETERMINACIÓ 

DELS REQUERIMENTS MÍNIMS D’URBANITZACIÓ.

1.3.2. URBANITZACIONS PERIURBANES. PROVA PILOT EN UNA 

URBANTIZACIÓ PERIURBANA  SOBRE L’ APLICACIÓ DELS 

2.1.1.CONSTITUCIÓ I GESTIÓ  DEL PATRIMONI PUBLIC DE SÒL I 

HABITATGE

2.1.2. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SÒL PROCEDENT DEL SISTEMA 

URBANÍSTIC D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS.

3.1.1.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-COROLEU

3.1.2.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-SANTA ANNA

3.1.3.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-AV.CUBELLES

3.1.4.PROMOCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS-RIBES ROGES 2

3.2. PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL EIXAMPLE NORD

3.3. PROMOCIÓ D’HABITATGES PRTECCIÓ OFICIAL A SOLICRUP II

3.4.PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR SANTA 

MARIA AMPLIACIÓ

3.5.PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR 

LLIMONET.

4.1. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ A LA  REHABILITACIÓ 

4.2.1. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: PATOLOGIES I SITUACIONS DE 

RISC 

4.2.2. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: MILLORA ACCESSIBILITAT

4.2.3. LÍNIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA

4.2.4. LINIA D’AJUTS REHABILITACIÓ: HABITATGES PER DESTINAR-LOS A 

LLOGUER SOCIAL

4.3.FOMENT MANTENIMENT PREVENTIU DELS HABITATGES

4.4.DESPLEGAMENT ITE

5.1.OBSERVATORI PERMANENT SOBRE EL PARC D’HABITATGES BUÏTS 

DEL MUNICIPI

5.2.CAMPANYA DE CAPTACIÓ D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR-LOS 

A LLOGUER  SOCIAL

5.3.PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS DE 

SOBREOCUPACIÓ

5.4.PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS 

D’INFRAHABITATGE I 

5.5.HABITATGES ALLOTJAMENT TURÍSTIC

6.1.CAMPANYA D’INFORMACIÓ GENERAL SOBRE PROGRAMES I AJUTS 

D’ACCÉS A L’HABITATGE.

6.2.1. LLOGUER SOCIAL: FOMENT DE LA BORSA DE MEDIACIÓ EN 

LLOGUER SOCIAL

6.2.2.LLOGUER SOCIAL: GESTIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGES DEL 

MUNICIPI

6.3.PROGRAMA D’HABITATGE JOVE

6.4.PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENVERS ELS DESNONAMENTS 

I LES SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI

7.1.CONSOLIDACIÓ DE L’OLH

7.2.1. COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLH: CREACIÓ COMISSIÓ

7.2.2. COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLH: COORDINACIÓ AMB L’EQUIP 

REDACTOR DEL POUM.

7.3.PLANIFICACIÓ I CREACIÓ DE DINÀMIQUES PARTICIPATIVES EN 

HABITATGE

7.4.ESTUDIS I TREBALLS DE CAMP EN MATÈRIA D’HABITATGE

2017 20182013 2014 2015 2016
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7.7.7.7. AVALUACIÓ ECONÒMICOAVALUACIÓ ECONÒMICOAVALUACIÓ ECONÒMICOAVALUACIÓ ECONÒMICO    ----    FINANCERA FINANCERA FINANCERA FINANCERA     

La incertesa de la conjuntura econòmica actual fa molt difícil 

realitzar una avaluació econòmica financera de un pla que té un 

període de vigència de 6 anys.  De fet, per als primers anys del 

pla ja no es programa cap actuació que suposi una inversió inicial 

important conscients de que aquest tipus d’actuacions estan fora 

de les possibilitats del context econòmic actual. 

En aquest sentit en  l’eix 1, planejament i gestió urbanística es 

planteja  iniciar la redacció de les figures del planejament del 

sector Eixample Nord i Santa Maria Ampliació i l’estudi dels 

requisits urbanístics de les urbanitzacions periurbanes ,però en 

tots els casos es supedita l’execució de l’obra a la demanda real i 

a les possibilitats de finançament de les obres.  

Per altra banda en l’eix 3, Promoció d’habitatges, s’ha previst 

poder desenvolupar actuacions de promoció d’habitatges socials 

en el segon trienni del pla, no obstant aquestes actuacions 

queden condicionades a l’oportunitat de portar les a terme, i serà 

la comissió impulsora del pla qui haurà de valorar la seva 

execució. 

A la resta d’eixos les actuacions que es proposen es recolzen en 

gran part en els recursos propis de l’Ajuntament, i en potenciar 

actuacions que ja actualment s’estan desenvolupant i que ja 

tenen algun tipus de finançament per portar-les a terme.  

Pel que fa als ajuts a la rehabilitació es fa difícil concretar una 

xifra concreta anual dedicada a aquests ajuts, creiem més realista 

que aquesta quantitat es fixi any a any en funció de les 

disponibilitats pressupostàries. 

En aquest sentit considerem de gran importància la funció de la 

Comissió impulsora del PLH ja que haurà d’analitzar any a any les 

necessitats de la població, i prioritzar les actuacions a 

desenvolupar tenint en compte les limitacions pressupostàries de 

l’Administració  i el context econòmic que tampoc permet desviar 

aquestes responsabilitats a la iniciativa privada. 
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8.8.8.8.     GESTIÓ DEL PLHGESTIÓ DEL PLHGESTIÓ DEL PLHGESTIÓ DEL PLH: : : : AVALUACIÓ I SEGUIMENT AVALUACIÓ I SEGUIMENT AVALUACIÓ I SEGUIMENT AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

ANUALANUALANUALANUAL    

 

Un cop constituïda la comissió impulsora del PLH, aquesta 

esdevindrà el principal motor de desenvolupament i actualització 

constant del propi Pla. 

La pròpia naturalesa d’aquest Pla, molt influït per l’actual situació 

econòmica i social, fa que sigui necessària una actualització anual 

de les diverses propostes d’actuació, tot valorant la seva viabilitat i 

possibilitats reals d’execució en cada moment. 

D’aquí que el paper de la comissió impulsora sigui vital, ja no 

només per a avaluar i fer el seguiment del Pla, sinó per dirigir la 

pròpia execució de les actuacions previstes per a cada anualitat. 

La metodologia i calendari a seguir serà la següent: 

 

PREPARACIÓ ANUAL DE LES ACTUACIONS: 

■ Durant el darrer trimestre de cada any, es farà un buidat: 

a) de les accions amb inici previst per a l’any següent  

b) de les que ja estan en execució i requereixen o es 

preveia continuïtat per a l’any següent 

■ Ambdues tipologies d’accions seran analitzades una per una, 

i per fer-ho la comissió convocarà o consultarà els 

departaments i agents implicats en l’actuació concreta. 

■ Sobre cada actuació prevista, s’emetrà un breu dictamen on 

s’estipuli: 
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� la pertinença d’iniciar/continuar l’acció concreta per a 

la propera anualitat, els recursos amb què es comptarà 

i l’encaix pressupostari, si s’escau. 

� en cas que s’estimi necessari posposar una acció amb 

inici previst per a l’any següent, el dictamen 

incorporarà una nova proposta de programació. 

� en cas que s’estimi necessari finalitzar una actuació 

abans d’allò previst en el pla, s’emetrà un informe 

motivat i també una avaluació de l’impacte i resultats 

obtinguts. 

■ Un cop elaborats els dictàmens, es recolliran en un document 

conjunt que consistirà en una Proposta de planificació anual 

d’actuacions.  Aquesta  proposta serà presentada a govern i a 

grups polítics municipals, per a la seva aprovació i 

s’incorporarà com una addenda al propi document del PLH, 

que ha d’esdevenir un document viu i en constant 

actualització. 

 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES: 

■ Durant el primer trimestre de cada any, es farà un anàlisi de 

les accions finalitzades l’any anterior, a partir dels indicadors 

previstos per a cada acció i s’elaborarà un informe 

d’avaluació. 

■ Els informes d’avaluació anuals es presentaran a govern i a 

grups polítics municipals per a la seva consideració. Durant el 

darrer any d’execució del PLH, els diversos informes 

d’avaluació realitzats durant el sexenni, s’incorporaran en un 

document d’avaluació final del PLH, que servirà com a punt 

de partida per a la redacció d’un proper nou Pla Local 

d’Habitatge. 
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9.9.9.9. GLOSSARIGLOSSARIGLOSSARIGLOSSARI    

AHC Sigles corresponents a :  Agència de l'Habitatge de Catalunya

ASSETJAMENT IMMOBILIARI

L'Assetjament immobiliari, també anomenat mobbing immobiliari, és l'acció, o 

conjunt d'accions, destinades a dificultar –i de vegades fer impossible– el dret a 

l'habitatge que la llei garanteix a qui té signat el preceptiu contracte de lloguer. La 

pràctica del mobbing immobiliari, o assetjament als llogaters d'habitatges o locals 

amb contracte vigent, té com a objecte obligar-los a marxar i, d'aquesta manera, 

poder llogar els habitatges més cars o vendre la finca un cop estigui buida.

CÈDULA D'HABITABILITAT

La cèdula és un document que expedeix la Generalitat de Catalunya que acredita 

que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per 

reglament. La cèdula és imprescindible per poder donar d'alta els diversos 

serveis d'un habitatge com són l'aigua, la llum o el gas, per poder realitzar una 

compra-venda i per llogar un habitatge.

HABITATGE BUIT

Segons definició a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, és l'habitatge que roman 

desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 

dos anys. A aquest efecte, són causes justificades, entre d'altres,  el trasllat per 

raons laborals i el canvi de domicili per una situació de dependència. 

HABITATGE DOTACIONAL 
PUBLIC

Segons definició a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, és l'habitatge destinat a 

satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats de'emancipació o 

que requereixen acolliment o assistència residencial,com ara els joves, la gent 

gran, les dones víctimes de violència de gènere, els immigrants, les persones 

separades o divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, 

les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució 

d'habitatges o per actuacions d'execució del planejament urbanístic o els sense 

llar. 

HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu 

propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de 

contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions 

d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix el Decret 

159/2012, de 20 de novembre.

INFRAHABITATGE
Segons definició a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, és l'immoble que, tot i no 

tenir cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la,es destina a 

habitatge.

LLOGUER JUST
Segons el Decret 13/2010 del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012, s'enten per 

lloguer just aquell import de lloguer que hauria de pagar una persona o unitat de 

convivència i que no supera el 20-30% dels seus ingressos.

MASOVERIA URBANA

Segons definició a la Llei 18/2007del dret a l'habitatge, és el contracte en virtut 

del qual els propietaris d'un habitatge en cedeixen l'ús, pel termini que s'acordi, a 

canvi que els concessionaris n'assumeixin les obres de rehabilitació i 

manteniment.

OLH Sigles corresponents a : Oficina Local d'Habitatge

OMIC Sigles corresponents a :  Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

PAH Sigles corresponents a :  Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

RSHPOC
Sigles corresponents a :  Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial 

de Catalunya     
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10.10.10.10. ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    

    

10.1. Desenvolupament del procés de Participació ciutadana 
en la redacció del PLH 

Tal com estableix la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, en el seu 

art. 14, la tramitació del Pla local de l’habitatge ha d’incloure 

mecanismes de participació ciutadana. 

Durant la redacció de la part programàtica del Pla, s’han dut a 

terme diverses accions encaminades a fer partícip la ciutadania, 

des de dues vessants:  

- una primera amb l’objectiu de donar a conèixer l’evolució i el 

desenvolupament del pla, així com la situació de les 

problemàtiques d’habitatge en el nostre municipi (dades 

quantitatives i qualitatives), de manera que la ciutadania 

disposi d’informació suficient per poder fer després les seves 

aportacions i valoracions.  

- una segona vessant on s’ha propiciat el debat i l’aportació de la 

pluralitat de visions i opinions de tota la ciutadania, cosa que ha 

permès enriquir el resultat final del propi Pla, i alhora constatar 

que les principals inquietuds de la ciutadania són efectivament 

les que ja es prenien en consideració en base a la diagnosi 

realitzada prèviament. 

En concret es va realitzar: 

- Una primera sessió informativa a la ciutadania el dia 4 de juliol 

de 2012, coincidint amb la primera fase de redacció de la part 

programàtica del pla, adreçada a: 

- presentar l’actualització de la diagnosi (vegeu document 

de presentació en Annex 10.2). 

- donar a conèixer l’enquesta ciutadana sobre habitatge 

que des d’aquell moment es posava a disposició de la 
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ciutadania a través del web municipal (enquesta on-line) i 

també a través de la xarxa de centres cívics i les oficines de 

serveis socials i d’atenció ciutadana (enquesta en format 

paper per aquelles persones menys avesades als mitjans 

informàtics). 

- L’enquesta va estar oberta des del dia 1 de juliol fins el 15 de 

setembre. (vegeu document d’enquesta en annex 10.3) 

- El dia 26 de setembre de 2012 es va fer una segona sessió 

informativa-participativa amb el doble objectiu d’informar dels 

resultats obtinguts a l’enquesta i de com estava evolucionant la 

redacció de la part programàtica del pla; i d’obrir el debat 

participatiu sobre les qüestions d’habitatge que més 

preocupaven la ciutadania i la idoneïtat de les accions 

proposades per als propers sis anys (vegeu document 

d’aquesta presentació en annex 10.4) 

- Paral·lelament, i tenint en compte la transversalitat de la 

problemàtica de l’habitatge, es va desenvolupar també un 

procés de participació interna, on es va treballar conjuntament 

amb les àrees i departaments municipals implicats d’alguna 

manera en les diverses actuacions previstes o vinculats als 

col·lectius amb problemàtiques específiques d’habitatge. 

- També durant tot el procés de redacció de la part programàtica 

es va cercar la implicació de tots els grups polítics municipals, a 

través de les sessions informatives periòdiques i també 

convocant diverses reunions de treball específiques per recollir 

les seves valoracions i propostes. 
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10.2.10.2.10.2.10.2. Presentació de la sessió informativa a la ciutadania, 

celebrada el 4 de juliol de 2012    



Pla Local de l’Habitatge de g
Vilanova i la Geltrú 

2013‐20182013 2018

Sessió informativa

4 de juliol de 2012

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018



El Pla Local de l’Habitatge (PLH) és un document tècnic
que:

parteix de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les
condicions socioeconòmiques

i defineix les estratègies i concreta les actuacions que
cal promoure o desenvolupar

amb l’objecte de fomentar el dret dels ciutadans a gaudir
d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018



Contingut del PLHg
• ANÀLISI (2010) 

− Previsions demogràfiques

d’h b l− Parc d’habitatges actuals 

− Anàlisi de l’oferta i la demanda d’habitatge

− Demanda exclosa

• DIAGNOSI  (2010, revisió 2012) 
− Necessitats de nou habitatge

N it t d’h bit t t it i l− Necessitats d’habitatge protegit o social

− Necessitats en matèria de rehabilitació

• OBJECTIUS I ESTRATÈGIES (1er trimestre 2012) 
• PROGRAMA D’ACTUACIÓ  (en elaboració) 

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018



Anàlisi i diagnosi del Pla Local de l’Habitatge
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Previsions demogràfiques:

Escenaris
Escenari baix Escenari mig Escenari alt

Variables

Fecunditat Igual nivell de fecunditat dels anys 2006 i 2007

Mortalitat Igual nivell de mortalitat dels anys 2006 i 2007

Reducció de la 
La dinàmica del 

creixement segueix a 

Migracions

immigració. La crisi fa 
reduir les migracions, 
per tant el creixement 
dels darrers anys es 

l’alça i té el mateix 
comportament que en 
els darrers tres anys 
(2005‐2007) ja que 

Té en compte les dades 
de màxim creixement 
(2003‐2007) dels 
darrers 20 anys

redueix al nivell de la 
dècada dels anys 90.

evidencien la 
desacceleració 
demogràfica 

darrers 20 anys.

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018
Pla Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú 2010‐2016



PREVISIONS DEMOGRÀFIQUES

• Les xifres oficials mostren un increment important de població a Vilanova en els 
darrers anys:

1996.....................47.979
2001 53 4212001.....................53.421
2005.....................61.427
2011.....................66.905

2018 72 9062018.....................72.906
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CARACTERÍSTIQUES DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT
La informació prové de l’anàlisi de les dades dels cens del 2001 i de les llicències 
d’obra de l’Ajuntament aquestes dades es complementaran amb les conclusions de 
l’estudi del parc d’habitatges realitzat el 2011 sobre una  part del municipi.

CENS 2001

• 8.119 edificis residencials

• 28.883 habitatges.  (70% principals i 30% no principals) 

TIPUS D'HABITATGES SEGONS ÚS

70%

30%

habitatges principals
habitatges no principals
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TIPOLOGIA DELS EDIFICIS RESIDENCIALS (cens 2001)TIPOLOGIA DELS EDIFICIS RESIDENCIALS  (cens 2001)

TIPUS D'EDIFICI

43%

57%

43%

Edificis Unifamiliars

Edificis Plurifamiliars

• El 45,55% dels edificis de 4 plantes o més no tenien ascensor
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PERIODE 2002-2008

S’han donat llicències per:
• 234 edificis plurifamiliars (3.413 habitatges),  
• 507 unifamiliars
• 399 rehabilitacions399 rehabilitacions.

EVOLUCIÓ HABITATGES PRINCIPALS 2001-2008
EVOLUCIÓ HABITATGES PRINCIPALS

22.500

23.000

23.500

20.500

21.000

21.500

22.000

20.000

20.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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CARACTERÍSTIQUES DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT

Regim de tinença:

• El 83,17% de les llars són de propietat i un 12,66% són de lloguer.

Habitatges buits:

• Segons les dades que ens ha facilitat la Companyia d’aigües si considerem• Segons les dades que ens ha facilitat la Companyia d’aigües, si considerem 
buit aquell habitatge amb un consum d’aigua inferior als 5 m3 anuals el 
nombre d’habitatges buits és actualment de 1.551 habitatges.

Sobreocupació:

• Les dades del padró mostren 54 llars amb més de 10 persones. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA DEMANDA D’HABITATGE
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA D’HABITATGE

EVOLUCIÓ HABITATGES INICIATS / ACABATS 
2002-2011
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Preus de Venda de l’Habitatge

EVOLUCIÓ DEL PREU DE LA OBRA NOVA A

Preus de Venda de l Habitatge 

EVOLUCIÓ DEL PREU DE LA OBRA NOVA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ
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El mercat de lloguer a Vilanova i la Geltrú 

NOMBRE DE CONTRACTES DE 
LLOGUER

EVOLUCIÓ DEL PREU DELS 
CONTRACTES DE LLOGUER

200
400
600
800

1000
1200

NO
M

B
RE

 D
E

 
O

N
TR

AC
TE

S

200

400

600

800

PR
EU

0
200

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

ANYS

N CO 0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

ANYS

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018



DEMANDA EXCLOSA

S’han considerat 5 col∙lectius:S han considerat 5 col∙lectius:

1. Primer accés a l’habitatge

2. Famílies amb rendes baixes

3. Canvis en l’estructura familiar

4. Gent gran

5. Població en risc d’exclusió social.

Tipologia d’habitatges considerat:Tipologia d habitatges considerat:

• Per dimensió: habitatges de 55 m2 útils i habitatges de 75 m2 
útils

• Habitatge d’obra nova

• Habitatge usat

H bit t d ll

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018

• Habitatge de lloguer



DEMANDA EXCLOSADEMANDA EXCLOSA

DEMANDA EXCLOSA D'UN HABITATGE DE 75 m2

42,44%

42,93% 57 07%

Primer accés a l'habitatge

Families amb rendes, % 57,07%
baixes
Canvis d'estructura
familiar
Habitatges gent granHabitatges gent gran

Risc d'exclusió  social
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DEMANDA EXCLOSADEMANDA EXCLOSA

DEMANDA EXCLOSA D'UN HABITATGE DE 55 m2

60 33%

29,36%

39,67%

Primer accés a 
l'habitatge
Families amb 
rendes baixes60,33% 39,6 % rendes baixes
Canvis d'estructura 
familiar
Habitatges gent 
grangran
Risc d'exclusió 
social
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Propostes d’actuació del Pla Local de l’Habitatge
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A partir de les dades obtingudes de la Diagnosi i Anàlisi s’han determinat setA partir de les dades obtingudes de la Diagnosi i Anàlisi, s han determinat set 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ sobre els quals es desenvoluparà el PLA LOCAL DE 
L’HABITATGE durant els 6 propers anys (2013‐2018):

1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA

2.PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. GESTIÓ DE SÒL

3.PROMOCIÓ D’HABITATGE

4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

Ú Ü5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES

6. ACCÉS A L’HABITATGE

7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT

Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018



I d’entre aquests àmbits el Pla Local de l’Habitatge:I d entre aquests àmbits, el Pla Local de l Habitatge:

Incidirà especialment en el foment de la rehabilitació d’habitatges

Per evitar PATOLOGIES i SITUACIONS DE RISC 

Per millorar l’ ACCESSIBILITAT dels habitatges, en especial quan hi 
resideixen persones amb discapacitat.

Per millorar la seva SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICAPer millorar la seva SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per arranjar habitatges degradats, PER DESTINAR‐LOS A LLOGUER SOCIAL
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Vetllarà per l’ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGESp Q

• Per evitar situacions de sobreocupació o l’existència d’infrahabitatges i 
l’assetjament immobiliaril assetjament immobiliari.

• I molt especialment, per  actuar sobre els habitatges buits permanentment del 
municipi, per tal que es puguin destinar a lloguer social.

I FOMENTARÀ L’ ACCÉS A L’HABITATGE

• A través de l’impuls de la Borsa de Lloguer Social

• Amb el desenvolupament del PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENVERS ELS 
DESNONAMENTS I LES SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI

• Amb la creació d’un PROGRAMA D’HABITATGE JOVE

• I amb la millora de la gestió del parc públic d’habitatges del municipi.
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Les actuacions que es duran a terme en els propers 6 anys (2013‐2018) es concretaranLes actuacions que es duran a terme en els propers 6 anys (2013 2018) es concretaran 
en unes fitxes i instruments que s’estan redactant actualment.

En l’elaboració de les propostes concretes, l’Ajuntament vol comptar amb la 
implicació de la ciutadania i amb la seva participacióimplicació de la ciutadania i amb la seva participació.

Per aquest motiu, s’ha  preparat un QÜESTIONARI SOBRE HABITATGE per tal que 
tothom pugui opinar. El qüestionari estarà disponible fins al setembre al web 

i i lmunicipal: 

www vilanova cat/habitatgewww.vilanova.cat/habitatge
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Moltes gràcies!

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Regidoria d’urbanisme, obres i habitatge

C.Josep Llanzà, 1-7 
Telèfon 93.816.90.31

habitatge@vilanova.cat
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10.3.10.3.10.3.10.3. Enquesta a la ciutadania: full d’enquesta.    
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ENQUESTA CIUTADANA  SOBRE EL PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
El Pla Local de l’Habitatge és un document estratègic que defineix els objectius i concreta les 
actuacions a promoure des de l’Ajuntament  en els propers sis anys (2013-2018), per 
fomentar l’accés de la ciutadania a un habitatge digne i a preus assequibles. 

 
 
DADES PERSONALS:  

 
Edat: ........................          Sexe: ............................... 
 
Quina és la seva vinculació amb el municipi de VNG? 

� Hi resideixo actualment 
� He residit amb anterioritat 
� Hi resideixo per temporades 
� No hi resideixo, però hi treballo o estudio 
� Altres. 

 
RESPECTE L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LLOGUER: 
Quin nivell de dificultat creu que hi ha per llogar un habitatge a VNG? 

� És molt difícil 
� És difícil 
� Poca dificultat 
� Cap dificultat 
 

Quin creu que és el factor que més dificulta l’accés a un habitatge de lloguer al 
nostre municipi? 

� Les rendes de lloguer elevades 
� La manca d’una oferta atractiva 
� La situació econòmica personal i/o la inseguretat laboral. 
� El deficient estat de conservació dels habitatges 

 
RESPECTE L’ACCÉS A L’HABITATGE DE COMPRA: 
Quin nivell de dificultat creu que hi ha per comprar un habitatge a VNG? 

� És molt difícil 
� És difícil 
� Poca dificultat 
� Cap dificultat 

 
Quin creu que és el factor que més dificulta l’accés a un habitatge de compra al 
nostre municipi? 

� Els elevats preus de venda 
� La manca d’una oferta atractiva 
� La manca de finançament bancari 
� El deficient estat de conservació dels habitatges 
� La situació econòmica personal i/o la inseguretat laboral. 
 
 

(segueix darrera)  
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PROBLEMÀTIQUES EN RELACIÓ A L’HABITATGE: 
Triï el col·lectiu que creu més vulnerable en relació als problemes de l’habitatge: 

� Gent jove 
� Gent gran 
� Famílies nombroses 
� Famílies monoparentals 
� Persones amb pocs recursos econòmics 
� Persones immigrades 
� Persones que han perdut la feina 

 
Quina creu que és la problemàtica més present a VNG en relació a l’ús que es fa 
dels habitatges? 

� Habitatges ocupats per un número excessiu de persones 
(sobreocupació) 

� Habitatges molt degradats, amb humitats, sense instal·lacions 
adequades (infrahabitatge). 

� Habitatges buits de forma permanent. 
 
POLÍTIQUES EN RELACIÓ A L’HABITATGE 
Triï la política d’ajuts a l’habitatge que consideri més efectiva:  

� Ajuts al lloguer 
� Ajuts a la rehabilitació 
� Ajuts a la compra 
� Ajuts als deutors hipotecaris 
� Ajuts específics per a col·lectius vulnerables 
 

Esculli l’ acció de rehabilitació que creu més necessària al nostre municipi:  
� Rehabilitació de façanes i elements deteriorats que suposin un risc 
� Millores per l’estalvi energètic i la sostenibilitat mediambiental 
� Eliminació de barreres arquitectòniques per persones amb 

discapacitat 
� Arranjament d’interiors d’habitatges per destinar-los a lloguer social 

 
Sap en què consisteix la ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)? 

� Sí, ho conec. 
� Ho conec, però no en profunditat 
� No, ho desconec. 

 
ALTRES 
Coneix l’Oficina Local de l’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? 

� Sí, hi he anat algun cop. 
� Sí, però no hi he anat mai. 
� No la conec. 

 

Altres aspectes que vulgui comentar:  
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10.4.10.4.10.4.10.4. Presentació de la sessió informativa a la ciutadania, 

celebrada el 26 de setembre de 2012.    
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Pla Local de l’Habitatge de 
Vilanova i la Geltrú 

2013-2018

Sessió informativa

26 de setembre de 2012
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El Pla Local de l’Habitatge  (PLH) és un document tècnic 
que: 

� parteix de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les 
condicions socioeconòmiques 

� i defineix les estratègies i concreta les actuacions  que 
cal promoure o desenvolupar 

amb l’objecte de fomentar el dret dels ciutadans a gaudir 
d’un habitatge digne  en condicions assequibles.
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Els set ÀMBITS D’ACTUACIÓ del Pla Local de l'Habitatge són:

1.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA

2.PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE. GESTIÓ DE SÒL

3.PROMOCIÓ D’HABITATGE

4.FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

5. ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES

6. ACCÉS A L’HABITATGE

7. RECURSOS,ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT
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Elaboració del PLH
• ANÀLISI 

− Previsions demogràfiques

− Parc d’habitatges actuals 

− Anàlisi de l’oferta i la demanda d’habitatge

− Demanda exclosa

• DIAGNOSI  

− Necessitats de nou habitatge

− Necessitats d’habitatge protegit o social

− Necessitats en matèria de rehabilitació

• OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

• PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA: 

ENQUESTA 
ON-LINE
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Resultats enquesta a la ciutadania
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DADES GENERALS

Temporalitat enquesta: de l' 1 de juliol al 15 de setembre de 2012

Respostes rebudes: 227

Dones: 140 (62%)

Homes: 85 ( 38%)

N/D: 2

HOMES

DONES

N/D
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EDAT DE LES PERSONES QUE VAREN RESPONDRE L'ENQUESTA

Promig edat: 39 

Perfil edat

64

153

3

7

0 50 100 150 200

Fins a 35 

De 36 a 65

66 anys o més

n/d
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Vinculació amb el municipi
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PERCEPCIÓ DE LA DIFICULTAT PER ACCEDIR AL LLOGUER
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PERCEPCIÓ DE LA DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA COMPRA
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PERCEPCIÓ DELS FACTORS QUE DIFICULTEN EL LLOGUER, per edats
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PERCEPCIÓ DELS FACTORS QUE DIFICULTEN LA COMPRA, per edats
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PERCEPCIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES, dades globals
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PERCEPCIÓ DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES, segons edat
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PROBLEMÀTICA MÉS PRESENT AL MUNICIPI EN RELACIÓ ALS USOS 
DELS HABITATGES

32%

59%

9%

Habitatges molt degradats, amb

humitats, sense instal.lacions

adequades (infrahabitatge)

Habitatges buits de forma

permanent

Habitatges ocupats per un

número excessiu de persones

(sobreocupació)



Juliol de 2012 Pla Local de l’Habitatge 2013-2018

POLÍTICA D'HABITATGE QUE CONSIDERA MÉS EFECTIVA, segons edats
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POLÍTICA D'HABITATGE QUE CONSIDERA MÉS EFECTIVA, segons gènere
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ACCIÓ DE REHABILITACIÓ QUE CONSIDERA MÉS NECESSÀRIA
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ACCIÓ DE REHABILITACIÓ QUE CONSIDERA MÉS NECESSÀRIA, segons 
col·lectius d’edat dels enquestats 
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NIVELL DE CONEIXEMENT DE LA ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
L'EDIFICI)
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CONEIXEMENT DE L'OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE
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Conclusions: àmbits on incidirà el Pla
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El Pla Local de l’Habitatge:

Incidirà especialment en el foment de la rehabilitació d’habitatges

� Per arranjar habitatges degradats, PER DESTINAR-LOS A LLOGUER SOCIAL

� Per evitar PATOLOGIES i SITUACIONS DE RISC 

� Per millorar la seva SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

� Per millorar l’ ACCESSIBILITAT dels habitatges, en especial quan hi 
resideixen persones amb discapacitat.
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Vetllarà per l’ÚS ADEQÜAT DELS HABITATGES

• Per evitar situacions de sobreocupació o l’existència d’infrahabitatges i 
l’assetjament immobiliari.

• I molt especialment, per  actuar sobre els habitatges buits permanentment del 
municipi, per tal que es puguin destinar a lloguer social.

I  sobretot: FOMENTARÀ L’ ACCÉS A L’HABITATGE

• Amb la creació d’un PROGRAMA D’HABITATGE JOVE

• A través de l’impuls de la Borsa de Lloguer Social

• Amb el desenvolupament del PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENVERS ELS 
DESNONAMENTS I LES SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI

• I amb la millora de la gestió del parc públic d’habitatges del municipi.
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Moltes gràcies!

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Regidoria d’urbanisme, obres i habitatge

C.Josep Llanzà, 1-7 

Telèfon 93.816.90.31

habitatge@vilanova.cat
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