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11 PLA D’ACCIÓ
11.1 INTRODUCCIÓ
Palau-solità i Plegamans aborda, amb les propostes incloses en aquest Pla local d’habitatge, un
important salt qualitatiu en les seves polítiques d’habitatge, amb una mirada estratègica que
permeti potenciar els recursos existents i identificar els aspectes claus a desenvolupar els propers
6 anys.
Aquesta proposta s’ha realitzat a partir d’un treball d’anàlisi i diagnosi previ, que ha permès
identificar les mancances i potencialitats entorn a l’habitatge de Palau-solità i Plegamans i ha fet
possible definir els grans reptes a abordar, els mecanismes i les actuacions per fer possible assolirlos.
11.2 ENCAIX ESTRATÈGIC
11.2.1 OBJECTIUS
Facilitar l’emancipació juvenil al municipi

La manca d’habitatge assequible i sobretot l’escassa oferta de lloguer dificulta l’emancipació de
les persones joves al propi municipi. Així doncs, es fa necessari, ampliar l’oferta d’habitatge
assequible i adequat a les seves necessitats, per facilitar el manteniment i atracció de persones
joves i canviar la tendència d’envelliment del conjunt de la població.
Atendre la població envellida

Les característiques predominants del parc d’habitatge de Palau-solità i Plegamans, cases aïllades,
poc accessibles i de grans dimensions, fan que en general els habitatges existents no s’adeqüin a
les necessitats de les persones grans o amb mobilitat reduïda. Per aquest motiu, és necessari
preveure mecanismes per oferir allotjaments alternatius o serveis que els hi permetin mantenirse al seu habitatge. A més, s’ha de tenir en compte que aquesta problemàtica anirà en augment ja
que la població es troba en un procés de maduració i el col·lectiu de persones grans cada vegada
serà més gran.
Generar habitatge assequible

Tot i que hi ha un percentatge baix de llars amb necessitat de suport per accedir a un habitatge
assequible, la manca de recursos dificulta la possibilitat de donar una resposta adequada al propi
municipi. Per aquest motiu caldrà fer un esforç per a generar habitatge assequible, ja sigui a partir
de la captació d’habitatge existent com a partir de la promoció de nou habitatge i allotjaments en
sòl municipal o en sòl privat qualificat d’HPO.
Atendre la població amb dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i els
subministraments

Els preus alts de l’habitatge i els elevats consums de subministraments fan que moltes llars, amb
recursos econòmics limitats, necessitin suport públic per fer front als pagaments vinculats a
l’habitatge. Aquesta problemàtica ha augmentat els darrers mesos a causa de la crisi sanitària i
possiblement seguirà augmentant a curt termini si s’inicia una nova crisi econòmica. Així doncs,
caldrà reforçar els mecanismes de suport, facilitar el manteniment de l’habitatge i reduir les
situacions de pobresa energètica.
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Atendre l’emergència residencial

La prevenció és clau per evitar la pèrdua de l’habitatge, amb aquesta finalitat es reforçaran els
mecanismes d’acompanyament a les unitats de convivència que es troben en situació de dificultat
per fer front al pagament de l’habitatge, així com la difusió dels serveis i ajuts disponibles. A més,
també caldrà dotar-se d’un recurs d’emergència per poder donar una resposta adequada en
aquells casos en que no s’hagi pogut evitar la pèrdua de l’habitatge.
Millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges

El parc d’habitatge del municipi en general es troba en bon estat ja que és força recent. Tot i això,
es detecten dues problemàtiques generalitzades a les que caldrà donar-hi resposta. Per una
banda la manca d’accessibilitat tant de les cases unifamiliars com de molts blocs de pisos sense
ascensor, i per altra banda la baixa eficiència energètica dels habitatges, que afecta principalment
a cases aïllades de grans dimensions generant uns elevats consums de subministraments.
Incrementar la capacitat municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge

Diferents departaments de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans gestionen serveis vinculats a
l’habitatge i en els darrers anys han engegat accions per millorar la situació de l’habitatge al
municipi, tot i això el fet de no disposar d’una persona tècnica d’habitatge dificulta el seguiment i
la implementació de nous programes. Per altra banda es disposa de l’Oficina d’habitatge comarcal
poc accessible per la població del municipi. En aquest sentit, per a poder incrementar la capacitat
municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge i apropar l’atenció a la ciutadania caldrà
reforçar els recursos existents i augmentar la coordinació entre els equips implicats.
11.2.2 MECANISMES

Més enllà dels reptes, es plantegen quatre mecanismes clau de la política d’habitatge del
municipi.
Coresponsabilitzar les entitats privades i propietàries

El paper dels agents privats és clau per millorar la situació de l’habitatge al municipi. Mitjançant el
suport i incentius públics caldrà fomentar la seva intervenció en relació la rehabilitació, la
mobilització d’habitatge buit, la generació d’habitatge assequible i la promoció d’habitatge
protegit.
Optimitzar el patrimoni municipal

Palau-solità i Plegamans disposa d’edificis i sòls municipals en desús que poden permetre la
creació d’habitatge assequible i d’allotjaments mitjançant diferents mecanismes de promoció i
donant resposta a les necessitats de la població. Caldrà analitzar les opcions més viables i que
permetin optimitzar al màxim el patrimoni municipal a mig termini.
Impulsar la col·laboració amb administracions locals i supramunicipal

La dimensió de Palau-solità i Plegamans fa que es disposi de recursos limitats per emprendre
noves actuacions i serveis vinculats a l’habitatge. Per aquest motiu serà cabdal comptar amb el
suport d’administracions supramunicipals o la col·laboració d’altres municipis de l’entorn que
tinguin interès en mancomunar serveis.
Implicar la ciutadania en la defensa del dret a l’habitatge

Un dels aspectes claus de la política d’habitatge serà corresponsabilitzar a la ciutadania en la
defensa de l’habitatge com un dret fonamental, a través de la conscienciació de la població i la
col·laboració amb les entitats socials organitzades i la creació d’una Taula Municipal d’Habitatge.
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11.3 PROGRAMES I ACTUACIONS PROPOSADES

A. PROMOURE NOU HABITATGE ASSEQUIBLE
A0. Estudi del potencial del sòl municipal
A1. Promoció d’habitatge públic i allotjaments
A2. Promoció delegada en sòl municipal
A3. Gestió del parc d’habitatge assequible i social
A4. Modificacions de planejament per generar habitatge assequible
A5. Canvi d’ús de locals en planta baixa
A6. Mobilització de solars vacants
B. MOBILITZAR HABITATGE PRIVAT CAP AL LLOGUER ASSEQUIBLE
B1. Adquisició d’habitatge privat amb destí a habitatge assequible
B2. Foment de la captació d’habitatge privat
B3. Impuls d’un programa per compartir habitatge
C. PREVENIR I ATENDRE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE I L’EMERGÈNCIA
C1. Atenció al risc de pèrdua d’habitatge
C2. Creació d’un recurs per a l’allotjament d’urgència
C3. Acompanyament a les llars amb dificultats de pagar els subministraments
C4. Atenció a la població envellida
C5. Intervenció municipal en casos d’ocupació sense títol habilitant
D. MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ACCESSIBILITAT
D1. Suport econòmic a la rehabilitació
D2. Suport tècnic i acompanyament a la sol·licitud d’ajuts de l’AHC
D3. Facilitar i incentivar la rehabilitació.
E. IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D’HABITATGE
E1. Reforç de l’equip tècnic municipal
E2. Impulsar la col·laboració amb ajuntaments i organismes supramunicipals
E3. Difusió de les actuacions d’habitatge
E4. Creació d’una Taula Local d’Habitatge
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A. PROMOURE NOU HABITATGE ASSEQUIBLE
Un dels principals objectius del Pla és facilitar la promoció de nou habitatge assequible al municipi
que permeti donar resposta als diferents col·lectius que no poden accedir a un habitatge adequat
del mercat lliure: persones grans que necessiten un habitatge accessible, persones joves, llars
amb ingressos limitats que necessiten suport per accedir a un habitatge, llars en situació de
vulnerabilitat i exclusió residencial que no disposen d’habitatge.
El principal mecanisme per a la promoció d’habitatge assequible serà la mobilització del sòls
municipals, tant els solars consolidats on ja es pot construir com els sòls pendents de
desenvolupament o d’urbanitzar que es preveu que estiguin disponibles en el període del PLH.
Actualment es disposa dels següents sòls municipals:
Sòls disponibles actualment:
Parcel·les en sòl urbà consolidat per a habitatges lliures
en tipologia de casa aïllada

14 habitatges

Sòls per habitatge lliure que es preveu desenvolupar en el
termini del PLH:
Sòls per a habitatges unifamiliars:
— PAU-31 Carolines Salze
— PAU-18. Illes Balears
Sòls per a habitatges plurifamiliars:
— SUD-05. Can Maiol Nord
— PMU-09. Avinguda Navarra

5 habitatges aïllats
6 habitatges en filera

Sòls per a allotjaments dotacionals que es preveu desenvolupar
en el termini del PLH:
Curt termini
— PAU-07. Tenda Nova
Mig termini
— PAU-03. Montjuïc
— PAU-5. Serra de Can Riera
Sense previsió
— SUD-01. Forn del Vidre
— SUD-06. Av. Camí Reial

42 habitatges aprox
Sense definir

33 allotjaments
82 allotjaments
52 allotjaments
64 allotjaments
16 allotjaments

Sòls o edificis per a equipaments que es podrien destinar a
allotjaments:
2 solars 26
Sòls per a equipament
2 edificis
Equipaments en desús/infrautilitzats
4 masies
Masies en desús
La promoció d’aquests sòls es podrà fer directament des de l’ajuntament o per altres entitats
públiques o es podrà delegar a entitats privades com promotores socials, cooperatives o
empreses.

26

Actualment ja està en marxa la promoció de 36 allotjaments dotacionals per part de l’Incasòl, en un solar qualificat

d’equipament al C. Borrell en el sector de La Pineda.
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Més enllà de la promoció en sòls municipals també es preveu fomentar la promoció d’habitatge
assequible en sòl privat a partir de la mobilització de solars vacants i de modificacions de
planejament que permetin generar més sòl per habitatge protegit.

Actuacions clau
A0. Estudi del potencial del sòl municipal
A1. Promoció d’habitatge públic i allotjaments
A2. Promoció delegada en sòl municipal
A3. Gestió del parc d’habitatge assequible i social
A4. Modificacions de planejament per generar habitatge assequible
A5. Canvi d’ús de locals en planta baixa
A6. Mobilització de solars vacants
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A0. Estudi del potencial del sòl municipal
A – Promoure nou habitatge assequible

Palau-solità i Plegamans disposa de diferents sòls municipals que es podrien destinar a la
promoció d’habitatge assequible i allotjaments a curt o mig termini. La majoria dels sòls
disponibles estan qualificats de sòl dotacional i la resta són sòls per a equipaments o per
habitatge lliure, a dia d’avui no es preveu disposar de sòls municipals qualificats d’habitatge amb
protecció oficial. Els sòls municipals obtinguts a través de l’aprofitament urbanístic estan integrats
en el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge municipal (PPSH).
El primer pas per activar el patrimoni municipal serà definir una estratègia que estableixi el destí
de cada sòl, per a poder determinar qui s’encarregarà de desenvolupar la promoció, el tipus de
tinença i col·lectius de persones a qui anirà destinat.
Per a poder definir aquesta estratègia caldrà desenvolupar un estudi del potencial del sòl
municipal que tingui en compte els següents aspectes:
Pla d’equipaments municipal
Per a poder decidir quins sòls i edificis d’equipaments es poden destinar a allotjaments
dotacionals caldrà conèixer la necessitat de nous equipaments al municipi, més enllà de
l’allotjament dotacional, i establir els usos de cada sòl en funció de les seves
característiques (ubicació i dimensió).
Estudi de la demanda
Caldrà estudiar la demanda existent d’habitatge assequible i d’allotjaments al municipi,
així com les necessitats específiques de cada col·lectiu, per a poder definir quins sòls,
tipologia d’habitatge i règims de tinença hi donen una millor resposta.
Recursos disponibles
A partir dels recursos disponibles es podrà definir el tipus de promoció, que podrà ser
interna (el propi ajuntament) o externa, per part d’entitats públiques (Incasòl) o d’entitats
privades (cooperatives, entitats socials, empreses privades).
La promoció interna permet generar un parc d’habitatge municipal i requereix que
l’ajuntament disposi dels recursos humans i econòmics per a dur-la a terme. En canvi la
promoció externa permet promoure habitatge assequible sense cost o a un menor cost
per a l’ajuntament. Les característiques dels habitatges i la seva gestió dependrà de les
condicions que es pactin amb les entitats promotores.
Sòls per habitatge lliure unifamiliar
Alguns dels sòls municipals estan qualificats d’habitatge unifamiliar (en concret els solars
ja disponibles actualment), una tipologia poc adequada per a destinar-se a habitatge
assequible a causa de l’elevat cost de la promoció.
Aquest fet fa que sigui necessari parar especial atenció al destí d’aquests sòls, una via
d’estudi s’aborda en l’actuació A4. Modificacions de planejament per generar habitatge
assequible, en que es planteja la possibilitat d’incrementar la densitat generant habitatge
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assequible i l’agrupació de diferents parcel·les per a generar habitatge plurifamiliar amb
protecció oficial.
Més enllà de la possibilitat de fer viable la promoció d’habitatge assequible en sòl
qualificat d’habitatge lliure unifamiliar, també es poden estudiar altres vies:
— Venda:
Permetria de disposar de recursos econòmics per a dur a terme promocions
directament. Caldrà estudiar la idoneïtat de vendre patrimoni, tenint en compte
que es reduirà el potencial d’habitatge assequible a promoure en sòl municipal.
— Permuta:
Es pot estudiar la possibilitat de fer una permuta per un sòl més idoni per a la
promoció d’habitatge assequible. Per exemple sòl d’habitatge protegit amb un
major potencial d’habitatges.
Cal tenir en compte que des del Consell Comarcal s’ha iniciat un projecte pilot per augmentar el
parc d'habitatge assequible de lloguer al Vallès Occidental, amb l’objectiu d’analitzar, estudiar i
proposar, sobre quins actius municipals és més viable actuar per tal d’aconseguir habitatge de
lloguer assequible. Així doncs, caldrà que l’estudi sobre el potencial del sòl municipal incorpori i
complementi els resultats del projecte realitzat per part del Consell Comarcal.
Finançament

Pressupost municipal: Caldrà disposar d’una partida específica en el cas que es vulgui
externalitzar la redacció de l’estudi. S’estima un cost aproximat de 15.000€.
Diputació de Barcelona: es pot sol·licitar el següent ajut “Estratègies sectorials
d'habitatge” per tal de desenvolupar l’estudi de viabilitat.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21107
Responsables de la gestió

Servei d’urbanisme i territori
Calendari

1r any de desenvolupament
Indicadors de desenvolupament

Resultat:
S’ha definit l’estratègia per a desenvolupar els diferents sòls municipals.
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A1. Promoció d’habitatge públic i allotjaments

ACTUACIÓ

A – Promoure nou habitatge assequible

PROGRAMA

Finalitat

Desenvolupar promocions d’habitatge protegit o allotjaments en sòl municipal mitjançant gestió
municipal o d’altres entitats públiques com l’Incasòl.
Contingut

El municipi de Palau-solità i Plegamans actualment no disposa d’un parc d’habitatge públic, un fet
que canviarà a curt termini ja que es preveu que l’Incasòl desenvolupi una promoció de 36
allotjaments dotacionals en un solar municipal qualificat d’equipament. Actualment ja s’ha
aprovat inicialment la modificació del POUM per assignar l’ús d’allotjament dotacional a aquesta
parcel·la i s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Incasòl.
Per tal de seguir ampliant el Parc d’habitatge públic del municipi es podran desenvolupar els sòls
municipals des del propi ajuntament (promoció directa) o mitjançant altres entitats públiques.
Promoció directa: caldrà avaluar si es disposa dels recursos tècnics i econòmics necessaris per
a poder dur a terme directament la promoció d’habitatge.
Es podrà estudiar la possibilitat de crear una promotora pública de forma mancomunada a
través del Consell Comarcal o amb la col·laboració de municipis de l’entorn.
Promoció per part d’entitats públiques: la promoció dels sòls municipals també es pot
desenvolupar a través d’entitats públiques com l’Incasòl. La possibilitat de diversificar els
agents permetrà ampliar la capacitat de generar habitatge assequible al municipi.
Es preveu que les promocions públiques d’habitatge es destinin prioritàriament al lloguer
assequible, excepcionalment es podran destinar al dret de superfície per tal de garantir la
sostenibilitat econòmica i ampliar la capacitat de promoció.
Pel que fa als allotjaments que es promoguin es preveu que s’adrecin als següents col·lectius:
Persones grans: s’adreçaran a persones amb autonomia, però sense capacitat de
mantenir-se al seu propi habitatge.
Persones joves: facilitarà l’emancipació de les persones joves al propi municipi.
Unitats de convivència amb baixos recursos: per exemple famílies monomarentals o
monoparentals.
Col·lectius vulnerables: s’adreçaran especialment a unitats de convivència que han
perdut l’habitatge, funcionaran com a recurs pont per evitar l’estada en hostals, fins
que accedeixen a un nou habitatge.
Finançament

En el cas que es vulgui promoure directament es pot comptar amb les següents vies de
finançament:
Finançament municipal: Recursos vinculats al Patrimoni municipal de sòl i habitatge (es poden
obtenir de la venda de sòl qualificat d’habitatge lliure obtingut per cessions urbanístiques).
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Finançament supralocal: Actualment existeixen 2 vies de finançament a través d’organismes
supralocals.
Ajudes previstes al Pla Estatal d’Habitatge corresponent.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 estableix un Programa de foment del parc
d’habitatge de lloguer, que permet la promoció amb destí al lloguer.
S’estableix una ajuda directa de màxim 300€/m2 i màxim el 50% del cost. El preu
màxim de lloguer haurà de ser 5,5€/m2 de superfície útil, i s’haurà de destinar a
persones llogateres, amb uns ingressos no superiors a 3 vegades l’IPREM.
Finançament de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (a través de l’Institut Català de Finances) està
finançant fins a un 100% de les promocions amb destí a lloguer.
Import: a partir de 100.000€ i fins al 100% del cost d’execució dels habitatges (exclòs
el sòl, els trasters, els aparcaments i els locals), amb un màxim de 100.000€ per
habitatge.
En cas d'allotjaments col·lectius protegits, l'import màxim és de 57.000€.
També es poden finançar habitatges procedents de la rehabilitació d'edificis o
l'adquisició de promocions d'habitatges en fase d'execució que posteriorment es
qualifiquin com habitatge amb protecció oficial.
— Termini: fins a 25 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
— Interès: fix del 4,25%.
El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC), en fase, d’aprovació
inicial, preveu que es pugui disposar de subvencions públiques d’uns 24.000€ per
habitatges, quan aquest es promogui per part d’administracions públiques.
Responsables de la gestió

Servei d’urbanisme i territori
Calendari

1r a 6è any de desenvolupament
Indicadors d’avaluació

Procés:
Conveni de col·laboració amb l’Incasòl per a la promoció d’habitatge de lloguer al
municipi (sí/no).
Resultat:
Número d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals iniciats per entitats
públiques.
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ACTUACIÓ

A2. Promoció delegada en sòl municipal

PROGRAMA

A – Promoure nou habitatge assequible

Finalitat

Desenvolupar promocions d’habitatge protegit o allotjaments en sòl municipal mitjançant gestió
externa d’operadors privats i socials.
Contingut

Per tal d’ampliar la capacitat de promoció d’habitatge assequible al municipi, es podran cedir sòls
municipals a promotores privades o socials. Caldrà desenvolupar les següents accions:
Identificació dels sòls municipals
Identificar quins dels sòls o edificis municipals es volen promoure a través d’un operador
extern (poden ser sols per habitatge lliure, HPO o dotacional). Actuació A0. Estudi del
potencial del sòl municipal.
Identificació del tipus d’operador i règim de tinença
Es treballarà per establir sinèrgies i fer possible la promoció d’habitatge assequible al
municipi per part dels següents operadors:
Entitats socials i privades. Estudiar la possibilitat d’impulsar promocions a partir
d’aquelles entitats amb voluntat de promoure en lloguer o dret de superfície, el que
podria permetre incloure com a cànon la cessió d’habitatges de lloguer, ja edificats.
Cooperatives de cessió d’ús 27. Aquestes cooperatives poden permetre desenvolupar
noves promocions, finançades per les futures usuàries, a partir d’un dret de
superfície sobre sòl públic per un període determinat.
Elaboració d’un estudi de viabilitat per a cada solar
Permetrà analitzar la viabilitat econòmica de la promoció, els possibles col·lectius als
quals es podria destinar, el tipus de promoció (venda, dret de superfície, lloguer, cessió
d’ús) i els agents que podrien desenvolupar-la. En el cas que es consideri necessari es
podrà contractar un equip extern que elabori els estudis de viabilitat.
Model de cessió del sòl
A partir d’aquest estudi el govern municipal haurà de decidir per quin model opta i
establir les bases per l’adjudicació del sòl. El model més estès per a la cessió de sòl públic
és el dret de superfície que permet l’adjudicació d’un sòl o d’un edifici durant un màxim
de 75 anys, de manera que una vegada passat aquest termini els habitatges passen a
propietat municipal.
La cessió a través d’un dret de superfície permet:
Promoure habitatge assequible sense cost per a l’ajuntament.
Implantar habitatges amb diferents règims de tinença, cessió d’ús, lloguer o
propietat/dret de superfície.
Aquest model s’estableix mitjançant un contracte pel qual la cooperativa cedeix l’ús d’un habitatge a la persona usuària per un
període de temps llarg o indefinit, per un preu establert. Les cooperatives de cessió d'ús no tenen, d’acord amb la Llei de cooperatives,
finalitats lucratives, ja que les constitueixen les persones residents, de manera que el preu de l'habitatge s’ajustarà a l’establert per la
pròpia cooperativa.
27

132

PLA D’ACCIÓ

PLA LOCAL D’HABITATGE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Cedir el sòl a entitats sense ànim de lucre, amb ànim de lucre limitat, o oberta a
qualsevol empresa.
A partir de les característiques de la promoció s’establirà el cànon que l’entitat
adjudicatària abonarà al municipi per l’adjudicació del dret de superfície. Així, el cost
podrà ser pràcticament nul, en el cas que es promoguin habitatges de lloguer assequible o
social. O més elevat si es promouen edificis en que les persones usuàries comprin el dret
de superfície de l’habitatge on viuran. El cànon també pot establir la cessió a l’Ajuntament
d’habitatges de lloguer, mentre la resta de la promoció es destina a la venda del dret de
superfície.
Adjudicació del sòl
En el cas que s’opti per l’adjudicació d’un dret de superfície es podrà fer de manera
directa, en el cas de justificar l’interès social, o a través de concurs públic on s’estableixin:
les característiques que haurà de complir la promoció i les persones a les quals
s’adreçaran els habitatges, així com les característiques de l’entitat adjudicatària.
Existeixen diferents entitats sense ànim de lucre que poden facilitar la promoció
d’habitatges a través d’aquest model.
Finançament

Pressupost municipal:
— Es preveu que l’actuació es pugui desenvolupar per part dels serveis municipals.
— Caldrà disposar d’una partida específica en el cas que es vulgui externalitzar la redacció
dels estudis de viabilitat i l’acompanyament en el procés d’adjudicació. S’estima un cost
de 15.000€.
Diputació de Barcelona:
Ajut per desenvolupar Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals. Es pot realitzar
un estudi que avaluï diferents models (entre els quals les cooperatives d’habitatge de cessió
d’ús) per triar el model més adequat per a un emplaçament.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21113
Responsables de la gestió

Servei d’habitatge.
Calendari

3r a 6è any de desenvolupament
Indicadors d’avaluació

Resultat:
S’ha desenvolupat un estudi de viabilitat per a la cessió d’un sòl o edifici municipal.
Número d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments iniciats mitjançant la promoció
delegada.
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A3. Gestió del parc d’habitatge assequible i social
A – Promoure nou habitatge assequible

Finalitat

Preveure la gestió del parc d’habitatge assequible del municipi un cop es desenvolupin les
promocions i dotar-se dels recursos necessaris per fer-ne el seguiment.
Contingut

Un cop es disposi d’habitatge públic al municipi caldrà preveure un seguit d’actuacions per a
poder-lo gestionar, ja sigui habitatge promogut pel propi ajuntament com per entitats públiques
externes, així com pels habitatges que s’adquireixin mitjançant altres mecanismes i s’incorporin al
parc d’habitatge municipal.
S’hauran de desenvolupar les següents accions:
Definició dels criteris d’adjudicació
Es definirà el reglament d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial i d’allotjaments
dotacionals per a la seva aprovació. Aquest reglament definirà per una banda el
procediment d’adjudicació i per altra banda establirà els criteris que hauran de complir les
persones sol·licitants per a ser adjudicatàries d’un habitatge protegit o allotjament
dotacional a Palau-solità i Plegamans.
Gestió dels habitatges i allotjaments públics
La gestió del parc d’habitatge i allotjaments públics haurà de preveure els següents
elements:
— Gestió immobiliària: l’adjudicació i signatura dels contractes, el seguiment dels
pagaments i la gestió de les intervencions de manteniment i millora necessàries.
En el cas dels habitatges promoguts per entitats públiques caldrà establir des d’on
es fa la gestió, en el cas de les promocions de l’Incasòl la gestió immobiliària la
podria fer l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
— Gestió social i mediació: disposar d’un servei d’acompanyament a les unitats de
convivència que viuen en el parc públic per tal de prevenir possibles conflictes i
millorar la convivència veïnal.
— Gestió dels serveis vinculats a allotjaments: en el cas que es promoguin
allotjaments destinats a col·lectius amb necessitats específiques caldrà preveure
l’oferiment dels serveis vinculats i la seva gestió.
Creació d’un fons social de lloguer: permetrà que les unitats de convivència que no
poden pagar el cost establert per un habitatge públic (o adherit en algun programa públic
com la borsa de lloguer) paguin únicament en funció dels seus ingressos. L’ajuntament
assumirà el cost d’aquesta diferencia a partir d’un ajut específic. Aquest ajut es podrà
vincular a un contracte social, independent del contracte de lloguer, que fomenti un bon
ús de l’habitatge i unes mesures bàsiques de convivència.
Es podrà estudiar la possibilitat de mancomunar aquest servei amb altres municipis o amb el
Consell Comarcal, per tal d’optimitzar els recursos, ja que el volum d’habitatges a gestionar a
Palau-solità i Plegamans serà reduït.
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Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca de serveis municipals.
— Caldrà una partida específica vinculada al fons social de lloguer. S’estima un import de
8.000€/any.
Responsables de la gestió

Principal: Servei d’habitatge
Suport: Serveis socials
Calendari

— 1r any: Implementació criteris d’adjudicació.
— 4rt any: Implementació del fons social de lloguer.
— Gestió permanent en el temps quan es disposi d’habitatges.
Indicadors d’avaluació

Resultat:
S’ha establert un protocol d’adjudicació d’habitatges i allotjaments (sí/no).
S’ha creat un Fons social de lloguer (sí/no).
Número d’habitatges inclosos al Fons de lloguer social.
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A4. Modificacions de planejament per generar habitatge assequible
A – Promoure nou habitatge assequible

Finalitat

Facilitar la promoció d’habitatge assequible.
Contingut

Les característiques del sòl urbà de Palau-solità i Plegamans, amb un teixit de baixa densitat
format majoritàriament per habitatge unifamiliar, dificulten la promoció d’habitatge assequible.
Per aquest motiu es preveu desenvolupar diferents modificacions de planejament que facilitin la
creació de sòl qualificat d’habitatge protegit.
Incrementar la densitat de les parcel·les destinades a habitatge unifamiliar per fer
habitatge protegit
La legislació urbanística actual preveu la possibilitat d’augmentar el nombre d’habitatges
previstos en una parcel·la sense que això hagi d’implicar la destinació de nou sòl a espais
lliures o a equipaments, sempre que els nous habitatges es destinin a protecció oficial i no
s’incrementi el sostre edificable.
Aquesta mesura es podria aplicar de forma directa en sòls municipals d’habitatge lliure
unifamiliar per fer més viable la promoció d’habitatge assequible. Tot i l’increment de la
densitat possiblement seran promocions de pocs habitatges, que podrien desenvoluparse a través d’una cooperativa en cessió d’ús.
Per altra banda, es podrà estudiar la viabilitat d’aplicar la mesura en el sòl privat o en
parcel·les ja construïdes.
Permetre l’agrupació de parcel·les unifamiliars
Aquesta modificació de la normativa del planejament permetria generar espais comuns
entre diferents habitatges unifamiliars, una característica que pot facilitar la
implementació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Les característiques bàsiques
de la normativa prevista s’haurien de mantenir, densitat i sostre edificable, però es
flexibilitzarien les separacions a llindes i el nombre de volums, per tal de facilitar la
implementació d’espais mancomunats entre els diferents habitatges.
Agrupar les reserves d’HPO unifamiliar en sòls per habitatge plurifamiliar
Gran part de les reserves d’HPO previstes pel planejament actual es troben en sòl per
habitatge unifamiliar, un fet que dificulta tant la promoció de l’habitatge protegit com la
pròpia viabilitat dels sectors pendents de desenvolupament. Per aquest motiu s’estudiarà
la possibilitat d’agrupar part del sostre previst d’habitatge protegit en sòls per habitatge
plurifamiliar.
Finançament

Pressupost municipal:
— Es preveu que les modificacions de planejament es puguin desenvolupar per part dels
serveis municipals.
— Caldrà disposar d’una partida específica en el cas que es vulgui externalitzar la redacció de
les modificacions. S’estima un cost de 15.000€.
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Responsables de la gestió

Servei d’urbanisme i territori
Calendari

4rt a 5è any de desenvolupament
Indicadors d’avaluació

Resultat:
S’ha impulsat modificacions de planejament per aconseguir habitatge assequible i social
(sí/no).
Número d’habitatges amb protecció oficial iniciats.
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ACTUACIÓ

A5. Canvi d’ús de locals en planta baixa

PROGRAMA

A – Promoure nou habitatge assequible

Finalitat

Facilitar el canvi d’ús de locals en planta baixa per generar habitatge assequible.
Contingut

Es detecta l’existència de locals comercials en planta baixa sense ús en diferents zones del
municipi que potser es podrien transformar en habitatges o en equipaments d’allotjament
temporal i donar resposta a la demanda d’habitatge accessible i cèntric.
Per analitzar les possibilitats de promoure aquest canvi d’ús es desenvoluparà un estudi de
viabilitat de la transformació de l’ús analitzant diferents aspectes 28:
Anàlisi urbanístic. Ha de servir per identificar en quins casos el planejament vigent
permetria la transformació de l’ús dels locals comercials a habitatge.
Modificació del planejament. En els casos en que el planejament vigent no permeti la
transformació s’estudiarà la possibilitat de modificar el planejament amb 3 possibilitats:
— Transformació en habitatge lliure
— Transformació en habitatge protegit
— Transformació en equipaments d’allotjament temporal 29
Viabilitat de transformació física dels locals en habitatges. S’haurà d’avaluar la possibilitat
de transformació física dels locals per tal que compleixin les condicions d’habitabilitat d’un
habitatge nou, o en cas necessari, plantejar la possibilitat de transformació en equipaments
d’allotjament temporal.
Propostes de gestió del procés de transformació dels habitatges. S’hauran d’analitzar
diferents mecanismes per possibilitar la transformació dels futurs habitatges i/o
allotjaments, desglossant els avantatges i inconvenients de cada tipologia. Alguns dels
mecanismes a estudiar podrien ser els següents:
— Transformació i gestió a càrrec de la propietat. Es plantejaran incentius per fer viable la
transformació. Caldrà avaluar si s’apliquen únicament en cas de lloguer assequible.
— Cessió del local a l’Ajuntament. Es farà una cessió durant un temps acordat, de manera
que l’Ajuntament durà a terme les obres de rehabilitació i gestionarà el lloguer.
— Obres de rehabilitació mitjançant la masoveria urbana. Es proposa un model a través
del qual les futures persones usuàries puguin intervenir en l’adequació dels habitatges.
Aquest mecanisme permetrà, tant abaratir els costos per a les persones llogateres, el
que redundarà en l’assequibilitat de l’habitatge, com alliberar de la despesa a la
propietat o a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà desenvolupar diferents rols, de
facilitació, mediació o seguiment.

28
Actualment ja s’ha iniciat un estudi sobre les característiques dels locals en planta baixa per avaluar-ne les possibilitats
de transformació en habitatge.
29

Espais residencials d’ús temporal, que no requereixen d’una cèdula d’habitabilitat. És un model utilitzat, per exemple en
els habitatges amb serveis per a gent gran.
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Avaluació de l’interès de les persones propietàries. Una vegada conegudes les implicacions
de la transformació pel que fa a la viabilitat tècnica (planejament i intervenció física) i
econòmica i identificats els mecanismes per possibilitar la transformació, s’haurà d’avaluar
l’interès de les persones propietàries dels locals.
Finançament

Pressupost municipal:
— Els preveu que es pugui desenvolupar l’actuació per part dels serveis municipals.
— Caldrà disposar d’una partida específica en el cas que es vulgui externalitzar la redacció de
l’estudi. S’estima un cost de 8.000€.
Diputació de Barcelona:
Es pot sol·licitar el següent ajut “Estratègies sectorials d'habitatge” per tal de desenvolupar
l’estudi de viabilitat. https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21107
Responsables de la gestió

Servei d’urbanisme i territori
Calendari

— 2n any: modificació del planejament.
— 3r a 6è any: desenvolupament.
Indicadors d’avaluació

Resultat:
S’ha desenvolupat un estudi de viabilitat de la transformació de l’ús de plantes baixes per
a la generació d’habitatge o allotjaments (sí/no).
Número d’habitatges protegits i allotjaments promoguts.
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A6. Mobilització de solars vacants
A – Promoure nou habitatge assequible

Finalitat

Impulsar l’edificació de sòls vacants que poden permetre la generació d’habitatge assequible i la
consolidació dels nuclis urbans.
Contingut

L’activació de solars vacants situats en zones cèntriques del municipi permetria ampliar l’oferta
d’habitatge accessible i proper al serveis, una tipologia escassa i amb alta demanda. Aquests nous
habitatges permetrien donar resposta a les necessitats d’habitatge de persones grans o amb
mobilitat reduïda i a més es consolidarien els nuclis urbans del municipi.
Algunes promotores interessades en construir habitatges a Palau-solità i Plegamans han constatat
la dificultat d’accedir al sòl al municipi ja que la propietat no té interès en vendre els solars i per
aquest motiu es mantenen buits.
Per tal de fomentar la construcció dels solars vacants es preveu desenvolupar un treball en tres
fases:
Establiment dels terminis d’edificació per poder imposar l’obligació d’edificar
El POUM vigent no estableix els terminis d’edificació, per aquest motiu es planteja la
possibilitat d’establir terminis tant en l’edificació lliure com protegida en els nous
planejaments que es desenvolupin. I a la vegada desenvolupar una modificació de
planejament per establir els terminis dels quals disposa la propietat per a l’execució dels
habitatges. La modificació hauria d’establir un termini màxim per tal que la propietat faci
els tràmits necessaris per iniciar l’execució de l’edificació.
Identificació dels solars vacants i increment de l’IBI
Un cop establerts els terminis d’edificació, es pot estudiar la possibilitat d’incorporar a les
ordenances fiscals l’increment de l’IBI dels solars vacants. Aquesta mesura incentivaria la
seva activació penalitzant aquelles persones propietàries que mantinguin solars
consolidats sense ús.
Activació del registre de solars
Una vegada establerts els terminis d’edificació, també serà possible activar el registre de
solars sense edificar, que permetrà a l’administració forçar l’execució dels nous habitatges
o la millora dels existents. En aquest registre s’hi podran inscriure tant solars concrets
(inscripció de la declaració d’incompliment de l’obligació d’edificar), com edificis
(inscripció de la declaració d’incompliment de l’ordre d’execució i rehabilitació).
La inscripció d’una finca al registre permet iniciar l’expedient d’alienació forçosa, que
durarà 2 anys durant els quals l’Ajuntament podrà:
Expropiar el solar d’ofici, per edificar-lo directament.
Expropiar el solar a instància d’entitats urbanístiques especials, si són
beneficiàries de l’expropiació.
Sotmetre la finca o el solar a alienació forçosa mitjançant la subhasta
corresponent, amb el procediment que s’estableixi per reglament.
Acordar sotmetre la finca o el solar a substitució forçosa. Consisteix en
l’adjudicació d’edificar en règim de propietat horitzontal amb la persona
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propietària originària de l’immoble, mitjançant concurs públic. Es pot realitzar
d’ofici o a instància d'una persona interessada.
Finançament

Pressupost municipal: Es preveu que l’actuació es pugui desenvolupar per part dels serveis
municipals.
Responsables de la gestió

Servei d’urbanisme i territori
Calendari

— 4rt any: Implementació.
— Gestió permanent en el temps.
Indicadors d’avaluació

Resultat:
S’ha implementat el gravamen de l’IBI de solars buits (sí/no).
S’ha activat el Registre de solars sense edificar (sí/no).
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B. MOBILITZAR HABITATGE PRIVAT CAP AL LLOGUER ASSEQUIBLE
Actualment el municipi de Palau-solità i Plegamans no disposa d’un parc d’habitatge assequible
per a la població que no disposa de recursos econòmics suficients per accedir al mercat lliure. Les
dificultats d’accés a un habitatge les pateixen tant col·lectius en situació de vulnerabilitat, que
necessiten accedir a un habitatge social, com persones que tot i disposar de més ingressos també
necessiten de suport públic per accedir a un habitatge. A més, aquesta problemàtica s’agreuja per
les característiques del parc d’habitatge de grans dimensions i preus elevats.
Palau-solità i Plegamans té una demanda d’habitatge assequible identificada de:
Unitats de convivència inscrites al Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial:
Unitats de convivència amb dificultats de
manteniment de l’habitatge:
Necessitats d’habitatge actuals identificades per
Serveis socials:

40 llars
192 llars
67 llars

Així doncs, per a assolir l’objectiu de generar habitatge assequible, més enllà de la promoció, es
preveu reforçar i ampliar els mecanismes existents per a mobilitzar habitatge privat cap al lloguer
assequible o social. Aquest mecanisme ja s’ha posat en marxa els darrers anys però encara no ha
donat resultats, tot i la dificultat per captar habitatges privats, es considera que és oportú seguir
aquesta línia ja que hauria de permetre obtenir habitatges més ràpidament i amb menys recursos
econòmics que el que permeten els ritmes de promoció.
Serveis existents actualment en aquest àmbit:
Borsa de mediació de lloguer (Oficina d’Habitatge comarcal)
Programa d’impuls de la masoveria urbana (Serveis de joventut i Serveis d’urbanisme)
També s’ha incorporat un increment de l’IBI dels habitatges buits a les ordenances fiscals i s’han
començat a identificar els habitatges buits del municipi per tal d’aplicar el recàrrec.
Per fer possible aquest programa es plantegen una sèrie d’actuacions que hauran de reforçar o
ampliar els serveis que ja s’ofereixen actualment.

Actuacions clau
B1. Adquisició d’habitatge privat amb destí a habitatge assequible
B2. Foment de la captació d’habitatge privat
B3. Impuls d’un programa per compartir habitatge
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B1. Adquisició d’habitatge privat amb destí a habitatge assequible
B – MOBILITZAR HABITATGE PRIVAT CAP AL LLOGUER ASSEQUIBLE

Finalitat

Ampliar el parc d’habitatge assequible al municipi a llarg termini a partir del parc existent.
Contingut

La urgència de disposar d’habitatge assequible, fa necessari preveure l’ampliació dels mecanismes
per a l’adquisició d’habitatge privat amb destí al lloguer assequible, ja sigui d’entitats financeres o
de particulars. Amb aquesta voluntat es preveu l’adquisició d’habitatge a través de dos
mecanismes principals:
Adquisició a través de tanteig i retracte
Es mantindrà la línia d’actuació a partir de l’adquisició d’habitatges d’entitats financeres
mitjançant el tanteig i retracte, contemplat en el Decret Llei 1/2015 de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents d’execució
hipotecària, en aquells casos que permeti adquirir habitatges a un preu inferior al valor de
mercat. Actualment s’ha estudiat la compra de 4 habitatges, 3 s’han descartat per superar
el preu de 80.000€ i s’ha adquirit un habitatge que es destinarà a l’allotjament d’urgència.
Per tal de facilitar l’adquisició s’ampliarà el pressupost municipal específic i es flexibilitzarà
el preu màxim de compra.
Adquisició a través de l’oferta pública de compra
A mig termini s’estudiarà la possibilitat d’implementar un nou mecanisme per a
l’adquisició directament al mercat d’aquells habitatges que tinguin un cost assequible.
Caldrà establir una oferta pública de compra on s’assenyali l’import a destinar, les
característiques dels habitatges, la possible ubicació dins del municipi, etc.
Finançament

Pressupost municipal: Caldrà establir un pressupost municipal destinat a l’adquisició
d’immobles, que s’utilitzarà en funció de les oportunitats identificades. L’Ajuntament pot
comptar amb diferents subvencions i finançament d’administracions supralocals per fer front
a aquestes adquisicions. S’estima un import de 50.000€/any.
Finançament supramunicipal:
— Ajudes previstes al Pla Estatal d’Habitatge corresponent
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 estableix un Programa de foment del parc
d’habitatge de lloguer, que permet la compra d’habitatges amb destí al lloguer. Els
beneficiaris podran ser:
Administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic i privat,
així com les empreses públiques i privades i societats mercantils participades
majoritàriament per les administracions públiques.
Fundacions, empreses de l’economia social, associacions i cooperatives d’habitatges.
S’estableix una ajuda directa de màxim 250€/m2 i màxim el 40% del cost d’adquisició o
cessió (impostos, taxes i tributs no inclosos). El límit pressupostari serà de 26.250 € per
habitatge, el preu màxim de lloguer haurà de ser 5,5€/m2 de superfície útil, i s’haurà de
destinar a persones llogateres, amb uns ingressos no superiors a 3 vegades l’IPREM.
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— Finançament de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances
Recentment s’ha obert una línia de préstecs bonificats per a l'adquisició amb l'exercici del
dret de tanteig i retracte. Es tracta de préstecs per finançar la compra de pisos per
destinar a lloguer social (requalificats com HPO) l'adquisició dels quals derivi de l'exercici
dels drets de tanteig i retracte que té legalment reconeguts la Generalitat de Catalunya.
L’import se situarà entre 25.000€ i 10 milions d'euros per titular. L'ICF finançarà el 100%
de l'import a pagar per la compra de l'habitatge i les obres de rehabilitació. Termini fins a
25 anys amb 1 any de carència. Interès fix del 1,25%.
— Subvencions als Ajuntaments de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona ofereix subvencions als ajuntaments per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials. L’Ajuntament pot sol·licitar com a màxim una
subvenció amb un import màxim de 50.000 €.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21018
Responsables de la gestió

Principal: Tècnica d’habitatge.
Suport: Servei d’urbanisme i Servei de patrimoni.
Calendari

1r a 6è any: Gestió permanent en el temps. Es preveu que la recerca d’opcions sempre estigui en
marxa.
Indicadors de seguiment

Resultat:
Número d’habitatges adquirits amb destí a l’habitatge assequible i social.
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B2. Foment de la captació d’habitatge privat
B – Mobilitzar habitatge privat cap al lloguer assequible

Finalitat

Reforçar la captació d’habitatge privat amb destí al lloguer assequible i/o social i estimular
l’ocupació del parc vacant.
Contingut

La mobilització d’habitatge buit, principalment de persones particulars, és una oportunitat per
generar habitatge assequible a curt termini i a baix cost. L’administració, a partir de l’oferiment
d’incentius, promou que persones propietàries destinin el seu habitatge al lloguer assequible.
Per tal de facilitar la captació es preveu reforçar els programes existents amb nous incentius i una
major difusió:
Reforç de la Borsa de mediació de lloguer
Actualment l’Oficina d’habitatge comarcal gestiona la Borsa de Mediació per al lloguer
social però no disposa de cap habitatge a Palau-solità i Plegamans. La Borsa de Mediació
ofereix els següents incentius a la propietat:
La intermediació entre les parts i l’elaboració del contracte.
Assessorament jurídic.
Garantia de l’avalloguer de la Generalitat per impagaments.
Assegurança multirisc de l’habitatge, en cas que sigui necessari.
El seguiment de les obligacions, bon ús de l’habitatge i bona relació amb el
veïnatge.
Per incentivar la mobilització d’habitatges buits es podran oferir nous incentius municipals
adreçats a persones propietàries com són:
Garantia del retorn de l’habitatge en bon estat al finalitzar el contracte
d’arrendament.
La tramitació gratuïta de la certificació d’eficiència energètica (CEE) i cèdula
d’habitabilitat (CH).
La subvenció del 95% de l’IBI durant el període de duració del contracte.
Ajuts destinats a l’arranjament. S’establirà un ajut a fons perdut d’uns 2.000€ per
petites obres d’adequació interior de l’habitatge.
Ajuts de finançament d’obres de rehabilitació. S’establirà un ajut retornable d’uns
6.000€ per a obres d’adequació interior de l’habitatge.
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Reforç del programa de masoveria urbana
L’any 2017 es va iniciar un projecte per impulsar la masoveria urbana 30 amb una propietat
interessada però el projecte va quedar aturat, perquè les persones que havien de fer de
masoveres van deixar d’estar interessades amb l’habitatge i abans de poder buscar unes
altres persones, l’habitatge vas ser ocupat irregularment.
En el cas de Palau-solità i Plegamans, l’aplicació del programa s’ha fet a través d’un rol
impulsor i facilitador entre privats. Amb aquesta finalitat es poden preveure tota una sèrie
de mesures a reforçar:
Difusió del model (Veure actuació E3. Difusió de les actuacions d’habitatge).
Creació d’una borsa de persones masoveres i una d’habitatges que es vulguin
destinar a aquest model, per posar en contacte de les persones interessades. Es
pot facilitar la posada en contacte entre les persones interessades a través de
sessions col·lectives o individuals.
Mesures de foment. Extensió de les mesures de suport previstes per a la captació
d’habitatges destinats a la Borsa de Lloguer assequible, cap a la masoveria urbana:
Ajuts a la rehabilitació de l’interior de l’habitatge al qual es puguin acollir
les persones propietàries o masoveres.
La intermediació entre les parts i l’elaboració del contracte.
Assessorament jurídic i tècnic.
Garantir el retorn de l’habitatge en bon estat al finalitzar el contracte
d’arrendament.
El seguiment de les obligacions de les persones masoveres, bon ús de
l’habitatge i bona relació amb el veïnatge.
La tramitació de la certificació d’eficiència energètica (CEE) i cèdula
d’habitabilitat (CH).
La bonificació de l’IBI i l’ICIO.
Per altra banda, a mig termini es pot reforçar l’impuls de la masoveria a través de destinar
habitatges municipals (comprats o en cessió) a la Borsa de masoveria urbana, en el cas
que s’adquireixi un habitatge amb necessitat d’arranjament.
Per tal que les millores tinguin uns veritables efectes en el volum d’habitatges captats caldrà
realitzar una campanya activa de captació:
Campanya de difusió: Elaboració de materials informatius: tríptic i cartell; introducció de
la informació al web municipal; difusió a través del butlletí municipal, radio i altres mitjans
de comunicació locals; difusió a través de les xarxes socials. (Veure actuació E3. Difusió de
les actuacions d’habitatge).
Comunicació directa amb persones propietàries per explicar els programes existents. Es
pot utilitzar l’estudi d’habitatges buits realitzat per la Diputació de Barcelona, per
contactar directament amb persones propietàries d’habitatges buits i informar dels
incentius disponibles i a la vegada del recàrrec de l’IBI previst en cas que no s’activi
l’habitatge.

30
La masoveria urbana és un model d’accés a l’habitatge en que una part, o la totalitat, del lloguer se substitueix per la realització
d’obres de rehabilitació per part de les persones usuàries. És un model que permet activar habitatges buits en mal estat, ja que la
propietat no ha d’invertir recursos econòmics i les persones masoveres poden accedir a un habitatge a un preu inferior que al del
lloguer.
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Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
— Previsió de reducció d’ingressos vinculades a les bonificacions fiscals.
— Partides específiques en cas que s’estableixin ajuts municipals. S’estima un import de
5.000€/any.
— Despeses específiques pel cost de l’elaboració dels materials i difusió imputades a
l’actuació E3. Difusió de les actuacions d’habitatge.
Finançament supramunicipal:
— Agència de l’Habitatge de Catalunya: en relació al funcionament bàsic de la Borsa de
Mediació, ja que se situa a l’Oficina supramunicipal del Consell Comarcal.
— Diputació de Barcelona: Ofereix subvencions destinades a rehabilitar habitatges que
siguin de titularitat o cedits als ajuntaments.
Responsables de la gestió

Principal: Servei d’habitatge.
Suport: Oficina comarcal d’habitatge, servei d’urbanisme i territori, serveis socials i servei de
joventut.
Calendari

— 1r i 2n any: Reforç dels programes actuals.
— Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Resultat:
Número d’habitatges mobilitzats cap al lloguer assequible i social.
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B3. Impuls d’un programa per compartir habitatge
B – Mobilitzar habitatge privat cap al lloguer assequible

Finalitat

Facilitar l’opció de compartir habitatge per reduir les despeses vinculades a l’habitatge.
Contingut

Les característiques del parc d’habitatges de Palau, habitatges unifamiliars de grans dimensions,
faciliten la possibilitat d’impulsar aquest programa i donar resposta a la necessitat de compartir
habitatge que tenen algunes llars amb ingressos baixos que no poden fer front al pagament del
lloguer d’un habitatge. Així doncs, es fa necessària la cerca de mecanismes que facilitin que les
persones que han de compartir habitatge, dinàmica que ja es dona al municipi, puguin fer-ho en
les millors condicions i amb acompanyament municipal tant en el pagament de l’habitatge
compartit, com en la seva adequació o l’acompanyament a la convivència, en cas necessari.
Col·lectius destinataris:
Es preveu iniciar l’actuació amb una prova pilot dirigida exclusivament a persones joves, amb la
possibilitat d’ampliar el programa a mig termini cap altres col·lectius:
Persones grans que viuen soles i disposen d’un habitatge gran.
Famílies monomarentals i dones que han patit violència masclista.
Llars unipersonals.
Per possibilitar la millora de les condicions residencials d’aquestes persones i unitats de
convivència es preveu l’actuació en dues línies bàsiques:
Establiment d’una Borsa d’habitatges compartits
Es planteja la creació d’una borsa d’habitatge compartit, que pugui incloure tant persones
disposades a compartir el seu habitatge, com aquelles persones amb interès en trobar un
habitatge compartit. Es pot partir del coneixement, per part de joventut i serveis socials,
en relació als col·lectius que atén, per identificar persones que podrien estar interessades
en compartir els seus habitatges.
En aquest moment serà essencial definir les contraprestacions que rebrà la persona
propietària:
— Existència de contraprestació econòmica per compartir l’habitatge i com
s’establirà.
— Establiment d’ajuts a la millora de l’habitatge per adequar els espais on residirà la
persona que accedeix a l’habitatge.
— Possibles bonificacions o exempcions fiscals als habitatges inclosos a la Borsa.
Suport municipal
Caldrà definir el tipus de suport que s’oferirà tant en l’establiment de l’acord de
convivència com durant el seu desenvolupament. En aquest sentit es pot preveure:
— Facilitar un contracte d’arrendament o sotsarrendament a les persones residents,
així com l’assessorament legal per fer possible la signatura d’aquests contractes.
— Oferir assessorament tècnic per adequar l’habitació de la nova persona resident a
uns estàndards de qualitat.
— Assessorar en quant al possible preu de l’arrendament o el sotsarrendament.
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— Realització d’entrevistes per buscar persones amb perfils que puguin encaixar en
un procés de convivència.
— Oferir un seguiment de la convivència.
— Facilitar sistemes de mediació entre les persones que lloguen l’habitació i les
persones llogateres, en cas de conflicte.
Finançament

Pressupost municipal:
— El disseny i implementació del programa es podrà fer a partir dels propis equips
municipals, a través de la coordinació entre el servei de joventut, els serveis socials
municipals i el servei d’habitatge.
— Caldrà establir partides específiques en el cas que s’estableixin ajuts a la millora dels
habitatges; així com preveure la repercussió en els ingressos municipals de les possibles
bonificacions o exempcions fiscals. S’estima un import de 5.000€/any.
Responsables de la gestió

Principal: servei d’habitatge.
Suport: servei de joventut i serveis socials
Calendari

2n any: Implementació de prova pilot.
Gestió permanent en el temps
Indicadors de seguiment

Resultat:
Nombre d’habitatges inclosos al programa per compartir habitatge.
Nombre de persones que participen al programa.
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C. PREVENIR I ATENDRE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE I L’EMERGÈNCIA
En alguns casos, no serà possible evitar la pèrdua de l’habitatge, ja sigui perquè la situació s’ha
detectat massa tard, o perquè no és possible el manteniment de l’habitatge actual per incapacitat
de pagament, mal estat, o altres. En aquests casos, l’estratègia proposada consisteix en reforçar el
seguiment del procés, per tal d’evitar que la situació arribi a l’extrem d’haver de donar una
resposta d’urgència.
Per altra banda, serà necessari ampliar els recursos per atendre l’emergència disponibles al
municipi, per evitar que les unitats de convivència, i especialment aquelles integrades per
menors, hagin d’accedir a hostals o altres allotjaments no adequats o en recursos situats en altres
municipis, fins que es troba una solució més estable a la seva situació.
Principals recursos existents actualment en aquest àmbit:
Mesa de valoració per a l’adjudicació d’un habitatge per a situacions d’emergència
(SS+AHC)
Atenció a l’emergència (Serveis socials)
Ajuts al pagament de l’habitatge (Serveis socials)
Ajuts contra la pobresa energètica (Serveis socials)
Servei de suport a la dependència i atenció a domicili (Oficina d’habitatge comarcal)
Servei d’Intermediació de Deute Hipotecari (SIDH) a Caldes de Montbui i Santa Perpètua
de la Mogoda.
Actualment està previst destinar un habitatge adquirit a través del tanteig i retracte a
l’allotjament d’emergència.
Per fer possible aquest programa es plantegen una sèrie d’actuacions que hauran de reforçar o
ampliar els serveis que ja s’ofereixen actualment.
Actuacions clau
C1. Atenció al risc de pèrdua de l’habitatge
C2. Creació d’un recurs per l’allotjament d’emergència
C3. Acompanyament a les llars amb dificultats de pagar els subministraments
C4. Atenció a la població envellida. Detecció de necessitats i derivació
C5. Intervenció municipal en casos d’ocupació sense títol habilitant
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C1. Atenció al risc de pèrdua de l’habitatge
C – Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

Finalitat

Donar suport a les unitats de convivència en el procés de pèrdua del seu habitatge i en la recerca
d’un allotjament d’emergència o d’un nou habitatge.
Contingut

Actualment Palau-solità i Plegamans realitza tasques d’acompanyament i detecció de casos de risc
de desnonament des dels Serveis socials. Una vegada s’ha produït o està a prop de produir-se la
pèrdua de l’habitatge és des de Serveis socials des d’on es treballa amb les unitats de convivència
la recerca de solucions alternatives.
Per evitar les situacions de pèrdua de l’habitatge serà necessari reforçar la conscienciació de la
població perquè les persones en risc de perdre l’habitatge actuïn amb temps abans de la data del
desnonament, per evitar així, la necessitat de recórrer a un recurs d’emergència, que en moltes
ocasions haurà de ser temporal i probablement fora del municipi.
Per altre banda es reforçarà la comunicació amb el jutjat amb la possibilitat d’establir un nou
protocol de notificació de desnonaments d’unitats de convivència en situació d’especial
vulnerabilitat. L’objectiu del protocol amb el jutjat, és que Serveis social sigui notificat
directament quan s’inicia el procés de desnonament i pugui iniciar el treball d’acompanyament.
Aquest procediment hauria de permetre reduir els casos en que l’ajuntament ha d’actuar
d’urgència davant d’un desnonament imminent.
Una vegada descartada la possibilitat de mantenir l’habitatge, l’acompanyament a situacions de
pèrdua d’habitatge facilita que la unitat de convivència pugui afrontar aquest procés, amb majors
possibilitats de trobar una alternativa residencial i amb un acompanyament emocional. Aquest
acompanyament es desenvolupa en 2 fases:
Acompanyament a la recerca d’una solució satisfactòria a la seva situació
L’objectiu primer d’aquest acompanyament és facilitar que les pròpies persones afectades
puguin realitzar, acompanyades, un treball de recerca d’una solució pròpia, ja sigui a
través de familiars, amistats o al mercat per resoldre la seva situació de pèrdua de
l’habitatge.
Acompanyament a la sortida de l’habitatge
Per donar resposta a les necessitats urgents d’habitatge es disposa de 3 mecanismes
gestionats per Serveis socials municipals que aquest PLH preveu ampliar:
— Mesa de valoració per a l’adjudicació d’un habitatge per a situacions
d’emergència (SS i AHC).
— Allotjament d’emergència. (veure actuació C2. Creació d’un recurs per
l’allotjament d’emergència).
Hostals o albergs fora del municipi.
Els primer mecanisme ofereix una sortida estable a la situació, però en cas que no sigui
possible accedir a un habitatge de la mesa caldrà accedir a recursos temporals a l’espera
de trobar una solució definitiva a la pèrdua de l’habitatge.
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Un altre aspecte important serà la col·laboració amb entitats socials que també acompanyen a
persones en risc de perdre l’habitatge, com la PAH, ja que poden facilitar que arribi la informació
dels serveis i ajuts disponibles a les persones que es troben en aquesta situació i també el diàleg i
treball amb elles al llarg de tot el procés.
Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
— Dotació dels fons necessaris per donar resposta a l’acolliment d’emergència. Al 2018 el
pressupost va ascendir a 56.075€. S’estima que aquest import es pugui reduir a mesura
que es disposa d’altres recursos i s’amplia el parc d’habitatge assequible del municipi.
— Dotació per a l’ampliació dels recursos per a la creació d’allotjaments d’emergència,
previst el l’actuació C2. Creació d’un recurs per l’allotjament d’emergència.
Responsables de la gestió

Principal: Serveis socials
Suport: Servei d’habitatge
Calendari

1r a 6è any: Gestió permanent en el temps
Indicadors de seguiment

Resultat:
Nombre de persones ateses als servei social en relació a la pèrdua i manteniment de
l’habitatge.
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C2. Creació d’un recurs per l’allotjament d’emergència
C – Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

Finalitat

Garantir l’allotjament d’emergència a les persones i unitats de convivència que han perdut
l’habitatge.
Contingut

La manca de recursos residencials per a emergències, fa necessari recórrer a l’allotjament en
hotels o pensions fora del municipi. Aquesta solució no és satisfactòria ni per a famílies, ni per al
propi Ajuntament que mobilitza molts recursos sense poder donar una resposta adequada,
especialment en el cas de persones amb infants a càrrec.
Per revertir aquesta situació, es fa necessari crear un recurs residencial d’emergència a través de
la creació d’allotjaments o habitatges que ofereixin unes condicions adequades per al seu ús
temporal per part de famílies.
Destí d’habitatges municipals o cedits a l’allotjament temporal
Actualment l’ajuntament ja ha adquirit un habitatge que es destinarà a l’allotjament
d’emergència. Aquest habitatge es podria compartir entre més d’una unitat de
convivència si es considera viable per la dimensió de l’habitatge i les característiques de
les persones usuàries. Per tal d’ampliar els recursos per a l’allotjament temporal es pot
preveure l’adquisició de nous habitatges amb aquest destí.
Creació d’allotjaments temporals
Més enllà de la ubicació en habitatges, també s’ha estudiat la possibilitat d’ubicar un
allotjament d’emergència en l’edifici d’atenció de Serveis socials o en altres edificis
municipals infrautilitzats o en desús.
Els recursos d’allotjament d’emergència hauran de tenir en compte els diferents col·lectius que
poden acollir, les seves necessitats i complexitats, com en el cas de les situacions de violència
masclista en que s’ha hagut de deixar l’habitatge, i la importància de ser un espai d’autonomia i
apoderament. En aquest sentit, caldrà aprovar un protocol vinculat als recursos d’allotjament
d’emergència, que en defineixi les seves característiques i els mecanismes d’adjudicació.
En el cas que a mig termini es necessiti ampliar aquests recursos es podrà estudiar la possibilitat
de destinar una part de les noves promocions d’habitatge o d’allotjaments desenvolupades en sòl
municipal a aquest ús, per fer possible la seva integració en comunitats més àmplies.
A mig termini també es podrà estudiar la idoneïtat de mancomunar aquests recursos amb altres
municipis de l’entorn, per tal de compartir les despeses i optimitzar els equipaments.
Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a les actuacions dels serveis socials municipals.
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— Pressupost específic per a la creació d’allotjaments d’emergència. S’estima un import de
50.000€/any.
Finançament supramunicipal:
— Finançament previst per a l’adquisició d’habitatge, veure actuació B1. Adquisició
d’habitatge privat amb destí a habitatge assequible.
— Finançament previst per a la promoció d’habitatge i allotjaments, veure actuació A1.
Promoció d’habitatge públic i allotjaments.
Responsables de la gestió

Principal: Servei d’habitatge.
Suport: Serveis socials i Servei d’urbanisme i territori.
Calendari

— 1r a 3r any: Creació d’allotjaments d’emergència.
— Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Resultat:
Capacitat dels recursos per l’allotjament d’emergència (número de llars).
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C3. Acompanyament a les llars amb dificultats de pagar els
subministraments
C – Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

Finalitat

Garantir l’accés als subministraments i la millora de l’eficiència energètica.
Contingut

Palau-solità i Plegamans compta amb diferents mecanismes per evitar el tall de subministraments
i donar suport al pagament a llars vulnerables per prevenir la pobresa energètica. Aquests serveis
es presten entre els Serveis socials municipals i l’OMIC.
Es preveu reformular els serveis existents i alhora impulsar noves actuacions de suport. Les línies
de treball vinculades al suport a les llars amb dificultats de pagament dels subministraments són
les següents:
Criteris en relació al pagament d’ajuts
Actualment l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans dona suport al pagament de
subministraments a través d’un ajut municipal que suposa una important despesa en
prestacions econòmiques d’emergència (51.906,68€ el 2018). S’estudiarà la possibilitat de
reduir progressivament aquest ajut, l’estalvi que suposarà aquesta mesura es destinarà a
reforçar les mesures per reduir els consums i l’acompanyament per evitar l’acumulació de
deutes. Actualment hi ha un conveni amb la subministradora d’aigua CASSA que garanteix
que no es talli el subministrament d’aigua. Per altra banda, amb la recuperació de la llei
24/2015, les companyies energètiques no poden tallar els subministraments a les llars
vulnerables.
També es plantejaran ajuts complementaris com poden ser:
Bonificació de la taxa de clavegueram, associada a la factura de l’aigua.
Realitzar gratuïtament el Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques
(BRIE), document necessari per donar d’alta el servei, circumstància habitual
després d’un tall o una baixa del servei.
Informació en relació als drets energètics i els ajuts existents
Atenció puntual per resoldre dubtes i apoderar la ciutadania per a que puguin emprendre
accions autònomament, com per exemple canviar la potencia contractada, sol·licitar o
renovar el bo social, modificació d’hàbits de consum, etc. Per altra banda millorar la
comunicació dels ajuts i drets existents respecte als subministraments (veure actuació E3.
Difusió de les actuacions d’habitatge).
Formació i difusió en relació a l’eficiència energètica
Informació bàsica sobre aspectes relacionats amb els subministraments bàsics, així com
tallers, jornades i materials de difusió sobre eficiència energètica per resoldre dubtes i
apoderar la ciutadania per a que pugui emprendre accions per reduir el consum
energètic.
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Acompanyament energètic i intervenció en la llar
Per fer front, veritablement, als problemes de pagament caldrà impulsar mesures que
facilitin la reducció de la factura i del consum, ja sigui amb petites millores o modificant
els hàbits de consum per estalviar energia:
Gestió directa
Acompanyament individual adreçat a persones que necessiten un suport
personalitzat per poder establir els canvis necessaris en els seus
subministraments. En aquest sentit, es desenvoluparan des del propi servei els
canvis de potència contractada i la sol·licitud o renovació del bo social, alhora que
es tramitaran els Informes d’Exclusió Residencial (IRER) per impedir el tall de
subministraments, com estableix la Llei 24/2015. En aquest cas serà necessari
coordinar-se amb serveis socials per traspassar la informació i/o derivar la
persona en cas que es consideri necessari.
Intervenció a la llar
Permetran detectar situacions greus o d’urgència per oferir una resposta
immediata a partir de petites reparacions in situ o oferiment de materials bàsics
per reduir el consum.
Auditories energètiques
Es preveu seguir amb el programa iniciat l’any 2017 juntament amb la Diputació
de Barcelona juntament amb les noves actuacions de suport econòmic en matèria
de rehabilitació energètica (veure actuació D1. Suport econòmica la rehabilitació).
Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca de serveis municipals.
— Partida específica vinculada als ajuts municipals i al fons CASSA. S’estima un import de
50.000€/any que es podrà reduir a mesura que es vagin aplicant mecanismes de reducció
del consum.
Finançament supramunicipal:
— Diputació de Barcelona en el cas que es reactivi el servei d’auditories energètiques.
— Suport del Consell Comarcal en relació els assessoraments energètics.
Responsables de la gestió

Principal: Serveis socials.
Suport: OMIC i Diputació de Barcelona.
Calendari

1r i 2n any: Ampliació dels ajuts i recursos actuals.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Resultat:
Nombre de llars en risc de pobresa energètica ateses.
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ACTUACIÓ

C4. Atenció a la població envellida. Detecció de necessitats i
derivació.

PROGRAMA

C – Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

Finalitat

Detecció de les necessitats de la població envellida vinculades a l’habitatge.
Contingut

Palau-solità i Plegamans es troba en un procés de maduració de la població:
S’ha incrementat la mitjana d’edat de la població fins als 41,3 anys el 2019.
La dependència senil ha passat de representar el 13,4% el 2001 al 24,6% el 2019.
L’índex d’envelliment s’ha incrementat un 43% fins a assolir el 93,7% i el de
sobreenvelliment està quasi al 16%.
El procés d’envelliment de la població juntament amb la manca d’accessibilitat del parc
d’habitatge i la seva dispersió en urbanitzacions suposa una dificultat pel manteniment de la
població envellida en els seus habitatges habituals.
Actualment es presten serveis de suport a la dependència i atenció a domicili mancomunats amb
l’Oficina d’habitatge comarcal:
Arranjaments a la llar (6 intervencions, 2019)
Ajuts i lloguer de dispositius de mobilitat i millora de l’accessibilitat
L’any 2019 s’ha engegat un programa de visita a les llars amb persones grans majors de 80 anys a
través d’un pla d’ocupació que ha de permetre detectar les necessitats de la població envellida i
derivar-les als serveis corresponents:
Situacions de manca d’accessibilitat (veure bloc D. Millorar l’eficiència energètica i
l’accessibilitat).
Situacions de pobresa energètica (veure actuació C3. Acompanyament a les llars amb
dificultats de pagar els subministraments).
Situacions de soledat
Necessitat de compartir habitatge (veure actuació B3. Impuls d’un programa per
compartir habitatge).
Situació de vulnerabilitat residencial (veure actuació C1. Atenció al risc de pèrdua de
l’habitatge).
Es preveu donar continuïtat a aquest programa de seguiment de les llars amb persones grans i el
reforç de programes on derivar les llars en funció de les problemàtiques detectades. També la
utilització d’altres programes porta a porta que puguin servir per identificar situacions que
requereixin d’una intervenció municipal.
Per altra banda, aquest Pla també preveu la creació de nous allotjaments a partir de la promoció
en sòls dotacionals i la transformació de locals en planta baixa, uns recursos que haurien de donar
resposta a la demanda de persones grans que viuen lluny del centre o en habitatges no
accessibles de disposar d’un allotjament adequat a les seves necessitats.
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Finançament

Pressupost municipal: Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
Finançament supramunicipal:
— Consell comarcal del Vallès Occidental: Programa d’ocupació Enfeina’t ha permès destinar
recursos al seguiment de les llars amb persones grans.
Responsables de la gestió

Principal: Serveis socials
Suport: Consell comarcal del Vallès Occidental.
Calendari

Gestió permanent en el temps.
Indicadors de finançament

Resultat:
Nombre d’habitatges i allotjaments dotacionals destinats a persones grans.
Nombre d’ajuts a l’arranjament de la llar sol·licitats i atorgats.
Nombre de persones grans ateses als serveis socials.
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C5. Intervenció municipal en casos d’ocupació sense títol
habilitant
C – Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

Finalitat

Facilitar la tasca d’acompanyament dels serveis municipals en casos d’ocupació.
Contingut

L’ocupació no es percep com una problemàtica al municipi tot i que existeixen diferents
habitatges ocupats sense títol habilitant. La PAH comptabilitza que unes 40 persones es troben
ocupant ja que no poden accedir a un habitatge de forma regular. Des de serveis socials també
atenen a persones en situació de vulnerabilitat que es troben ocupant.
Per tal de millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat que es troben ocupant es
redactarà un protocol que permeti definir la intervenció en aquest camp a partir dels criteris del
govern municipal.
El protocol haurà de tenir en compte que una ocupació sense títol habilitant afecta principalment
a persones particulars i no sempre és necessària la intervenció pública. En aquest sentit, es
recomana definir un circuit d’intervenció en funció del tipus d’ocupació31, establint diferents
actuacions en funció de si les persones ocupant es troben en situació de vulnerabilitat, mantenen
una bona convivència amb el veïnat, tenen voluntat de revertir la situació o si per al contrari
generen conflictivitat, desenvolupen activitats delictives o no tenen voluntat de col·laboració amb
l’ajuntament.
Les accions a desenvolupar en aquests poden ser les següents:
— Acompanyament a les unitats de convivència vulnerables en situació d’ocupació.
Regularitzar subministraments connectats de forma irregular.
Acompanyament a la comunitat a través de la mediació comunitària.
Aplicar mecanismes d’intervenció en el cas que l’habitatge no compleixi les condicions
d’habitabilitat.
Evitar la reocupació dels habitatges i facilitar la captació amb destí a lloguer assequible.

31A

continuació s’incorpora, a tall d’exemple, el circuit d’atenció en casos d’ocupacions sense títol habilitant de Sant Feliu de Guíxols.

159

PLA D’ACCIÓ

PLA LOCAL D’HABITATGE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Finançament

Pressupost municipal: despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
Responsables de la gestió

Principal: Serveis socials
Suport: Servei d’habitatge, Policia i Servei d’urbanisme i territori (disciplina).
Calendari

3r any: Redacció del protocol d’intervenció.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Resultat:
S’ha establert un protocol d’intervenció en situacions d’ocupació sense títol habilitant
(sí/no).
Número d’unitats de convivència acompanyades en situació d’ocupació sense títol
habilitant.

160

PLA D’ACCIÓ

PLA LOCAL D’HABITATGE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

D. MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ACCESSIBILITAT
L’estat de conservació general dels habitatges de Palau-solità i Plegamans, segons el cens de
2011, és bo ja que el parc d’habitatge es troba poc envellit. Per aquest motiu les actuacions
vinculades a la rehabilitació dels habitatges se centraran en dues problemàtiques que van més
enllà de l’estat del parc: l’accessibilitat i l’eficiència energètica.
Les mesures aniran dirigides a facilitar el procés de rehabilitació a partir de l’acompanyament
tècnic i el suport econòmic, que es dirigirà específicament a persones amb pocs recursos.
— Millora de l’accessibilitat: únicament el 25,3% dels immobles en edificis d’habitatges són
accessibles i per tant la millora de l’accessibilitat a partir de la instal·lació d’ascensors i
intervencions puntuals per superar barreres arquitectòniques és una qüestió clau. Encara
més tenint en compte el procés d’envelliment de la població que farà augmentar el
nombre de persones que necessiten habitatges accessibles.
— Millora de l’eficiència energètica: La millora de l’eficiència energètica dels edificis
residencials i la implementació de sistemes de generació d’energia renovable, és un
element clau per fomentar ciutats més sostenibles i amb menor impacte ecològic, ja que
actualment un percentatge molt elevat de l’energia consumida a les ciutats correspon als
habitatges. A més, disposar d’habitatges més eficients també redueix el risc de patir
pobresa energètica, ja que es redueix l’energia necessària per gaudir d’un habitatge
confortable, fet que significa un important estalvi econòmic.
La intervenció haurà de tenir en compte també l’existència d’algunes comunitats d’habitatges
plurifamiliars que potser requereixen més suport per a la gestió de la millora de les finques. I
l’existència puntual d’alguns habitatges amb necessitats de millorar el seu estat de conservació en
que la propietat no té capacitat de desenvolupar les actuacions necessaries. Així doncs, caldrà
plantejar mecanismes de suport adaptades a les diferents necessitats.
Més enllà de les actuacions específiques d’habitatge també es podria estudiar la possibilitat de
promoure sistemes de producció d’energia col·lectiva, en projectes de rehabilitació o construcció
d’equipaments municipals, en promocions públiques d’habitatges o allotjaments o en nous
desenvolupaments urbans, que puguin donar servei a diferents edificis i habitatges del municipi.
Serveis existents actualment en aquest àmbit
Servei de tramitació d’ajuts de l’AHC (Oficina d’habitatge comarcal)
Per fer possible aquesta programa es plantegen una sèrie d’actuacions que hauran de reforçar o
ampliar els serveis que ja s’ofereixen actualment.
Actuacions clau
D1. Suport econòmic a la rehabilitació
D2. Suport tècnic i acompanyament a la sol·licitud d’ajuts de l’AHC
D3. Facilitar i incentivar la rehabilitació
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D1. Suport econòmic a la rehabilitació
D – Millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat

Finalitat

Oferir noves eines a nivell municipal per complementar els ajuts a la rehabilitació oferts per
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
Contingut

Per impulsar la rehabilitació al conjunt del municipi caldrà activar mecanismes de suport
econòmic a les persones propietàries més enllà dels ajuts que ja ofereix l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i que són tramitats a l’Oficina d’habitatge comarcal del Vallès Occidental. Amb
aquesta finalitat es preveu l’impuls de dues línies d’actuació complementàries que seran
impulsades des de l’Ajuntament:
Ajuts específics per a persones propietàries sense recursos econòmics
En el cas de comunitats de veïns i veïnes on alguna persona propietària no pugui assumir
la part d’inversió per rehabilitar la finca es podria oferir un ajut municipal específic que
permetés realitzar la rehabilitació a tota la comunitat. També en habitatges unifamiliars
en que la propietat no tingui capacitat per assumir el cost de la obra. El cost de la
rehabilitació es podria inscriure al registre de la propietat per tal de recuperar la inversió
en cas de venda de l’habitatge a una persona que no compleixi els criteris de
vulnerabilitat econòmica establerts.
Incentius fiscals a la rehabilitació energètica i accessibilitat
La bonificació de l’IBI ha estat una bona mesura per incentivar les rehabilitacions en
l’àmbit de la millora de l’eficiència energètica. Es planteja la revisió de les ordenances
fiscals en relació a la bonificació de l’IBI i de l’ICIO per ser més específiques i que es
determini quina ha de ser la inversió mínima de les obres.
Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
— Disminució d’ingressos vinculada a les bonificacions fiscals.
— Partides específiques per l’ajut municipal. S’estima una partida anual que comenci amb
10.000€/any i es pugui ampliar fins els 30.000€/any.
Responsables de la gestió

Principal: Servei habitatge
Suport: Servei d’urbanisme i territori i serveis socials
Calendari

2n any: implementació dels ajuts.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Procés:

S’han implementat ajuts municipals a la rehabilitació (sí/no).
Resultat:
Número d’ajuts municipals a la rehabilitació sol·licitats i atorgats.
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D2. Suport tècnic i acompanyament a la sol·licitud d’ajuts de l’AHC
D – Millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat

Finalitat

Facilitar la rehabilitació i l’accés als ajuts supramunicipals de rehabilitació de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (AHC).
Contingut

Per impulsar la rehabilitació al conjunt del municipi caldrà activar mecanismes de suport als
propietaris i propietàries que no comportin l’atorgament de recursos municipals a fons perdut i
que puguin facilitar l’accés als ajuts que ja ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Actualment des de l’Oficina d’habitatge comarcal s’ofereix aquest servei d’assessorament en el
tràmit. No obstant caldrà reforçar-lo amb la millora de la difusió i l’acompanyament a les
propietats i a les comunitats 32 amb les següents accions:
Apropament de l’Oficina d’habitatge comarcal
Es planteja apropar els serveis oferts per l’Oficina d’habitatge comarcal amb un servei
d’habitatge propi municipal (veure actuació E2. Impulsar la col·laboració amb
ajuntaments i organismes supramunicipals) que permeti la tramitació dels ajuts de l’AHC
al mateix municipi. Serà necessari disposar d’una persona tècnica arquitecta o
aparelladora que pugui desenvolupar aquesta tasca.
Reforç de la difusió
Desenvolupament de campanyes de difusió de l’existència dels ajuts, en el moment
d’obertura de la convocatòria (veure actuació E3. Difusió de les actuacions d’habitatge).
Suport tècnic vinculat als projectes
Ampliar la capacitat del Servei d’urbanisme i territori per oferir suport tècnic i
acompanyament a les persones i comunitats que vulguin impulsar obres de rehabilitació
en el marc dels ajuts de l’AHC.
Avançaments retornables dels ajuts
Una de les problemàtiques dels ajuts oferts per la Generalitat és que la propietat ha
d’avançar els pagaments, un fet que exclou a persones que no poden fer-hi front. Es pot
plantejar que l’Ajuntament amb fons propis avanci els ajuts i després recuperi l’import un
cop atorgada la subvenció.
Aquesta línia d’ajuts retornables podria estar condicionada als ingressos de les persones
propietàries dels habitatges, beneficiant únicament a persones amb uns ingressos
limitats. Una altra opció seria estudiar la possibilitat d’establir acords amb empreses
constructores per evitar els avançaments per part de la propietat.

32El volum d’ajuts a la rehabilitació oferts per l’AHC a Palau-solità i Plegamans arribà al seu màxim l’any 2019, amb 3 sol·licituds. L’any
anterior, el 2018, només es va tramitar una única sol·licitud.
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Finançament

Pressupost municipal:
— Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
— Partida específica per als avançaments retornables. S’estima una partida de 20.000€ el
primer any i 10.000€ el segon any, tenint en compte que un cop es recuperi el
finançament es podrà reinvertir.
— Partida específica vinculada a la campanya de difusió de rehabilitació (prevista a l’actuació
E3. Difusió de les actuacions d’habitatge).
Finançament supramunicipal:
Agència de l’Habitatge de Catalunya, a través de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.
Responsables de la gestió

Principal: Servei habitatge
Suport: Servei d’urbanisme i territori i Oficina d’habitatge comarcal del Vallès Occidental
Calendari

2n any: Implementació.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Resultat:
Número d’ajuts supramunicipals a la rehabilitació sol·licitats i atorgats.
Número d’avançaments retornables, dels ajuts de l’AHC, sol·licitats i atorgats.
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D3. Facilitar i incentivar la rehabilitació
D – Millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat

Finalitat

Facilitar la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat als habitatges i edificis
existents.
Contingut

Complementàriament a les actuacions anteriors, es plantegen un seguit d’accions per tal de
facilitar la rehabilitació per part de la propietat, són les següents:
Difusió dels avantatges i mecanismes de desenvolupar millores d’eficiència energètica
Tot i que en els darrers anys s’ha avançat molt en el desenvolupament de sistemes
constructius que permetin millorar l’eficiència energètica dels habitatges existents i
també dels sistemes de generació d’energies renovables, sovint la ciutadania ho
desconeix. Per aquest motiu, la difusió dels avantatges, tant pel que fa la sostenibilitat
com la reducció dels consums energètics i la millora del confort, pot fomentar que la
propietat vulgui desenvolupar aquest tipus d’intervencions.
Creació d’una borsa d’empreses
Un altre mecanisme per facilitar el procés de rehabilitació a persones propietàries, tenint
en compte que en general no disposen de coneixements del sector de la construcció, és
facilitar el contacte amb empreses que puguin desenvolupar les obres de millora. A més,
aquesta mesura també pot fomentar la contractació d’empreses locals i afavorir
l’ocupació laboral del municipi.
Estudi per a la instal·lació d’ascensors
En el cas de comunitats de veïns i veïnes que vulguin promoure la instal·lació d’ascensors
es promourà el desenvolupament d’estudis específics per a la implementació dels
elements i l’establiment d’un acompanyament i mediació a les comunitats de propietàries
per trobar la millora solució tècnica i econòmica. Aquesta mesura es pot restringir a
comunitats amb una renda limitada o desenvolupar-se en zones del municipi que es
consideri que necessiten una intervenció prioritària.
Modificació del planejament per facilitar la instal·lació d’ascensors
En alguns casos la normativa prevista pel planejament limita la intervenció en edificis
existents, per aquest motiu es proposa flexibilitzar la normativa per tal de facilitar les
actuacions de millora de l’accessibilitat quan no sigui possible adequar-se en el
planejament vigent. En concret, es podria permetre la instal·lació d’ascensors encara que
es superin els límits edificables o el sostre màxim permès, en edificis plurifamiliars i
unifamiliars, on no es pugui resoldre adequant-se a la normativa vigent.
Finançament

Pressupost municipal:
— Els preveu que es pugui desenvolupar l’actuació per part dels serveis municipals.
— Caldrà disposar d’una partida específica en el cas que es vulgui externalitzar alguna de les
accions. S’estima un cost de 15.000€.
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Responsables de la gestió

Principal: Servei d’urbanisme i territori
Suport: Persona tècnica d’habitatge
Calendari

4rt any: Implementació.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

Procés:
S’han desenvolupat accions de difusió vinculades a l’eficiència energètica (sí/no).
S’ha creat una borsa d’empreses de rehabilitació (sí/no).
S’ha modificat el planejament per a facilitar la instal·lació d’ascensors (sí/no).
Resultat:
Número d’edificis on s’ha instal·lat un ascensor.
Número de llicències de rehabilitació energètica o instal·lació de sistemes d’energia
renovable.
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E. IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D’HABITATGE
Actualment, l’atenció en relació a l’habitatge a Palau-solità i Plegamans es realitza des de
diferents serveis municipals i des de l’Oficina d’habitatge comarcal, situada a Sabadell, que
gestiona els ajuts i serveis oferts per l’AHC (el registre de sol·licitants, la Borsa de Mediació, els
ajuts a la rehabilitació i la tramitació de cèdules, així com la gestió final dels ajuts al lloguer i els
ajuts d’especial urgència).
La tasca desenvolupada per l’Oficina d’habitatge comarcal es complementa amb els serveis
municipals, que també desenvolupen accions relacionades amb l’habitatge:
Serveis socials. Gestiona els ajuts d’urgència vinculats amb l’habitatge, els allotjaments
d’urgència, els informes RER, els arranjaments per persones grans de la Diputació i els
ajuts de subministraments, entre d’altres.
Servei d’urbanisme. S’encarrega de les gestions relacionades amb el planejament
urbanístic, l’atorgament de llicències, la disciplina urbanística i el desenvolupament de sòl
municipal, entre d’altres.
Altres serveis municipals. Serveis com la Policia local, joventut i comunicació, que
puntualment desenvolupen accions en relació l’habitatge.
Tot i l’esforç municipal vinculat a la política d’habitatge, el municipi no disposa d’un servei
municipal específic d’habitatge, de manera que no hi ha cap persona encarregada de fer el
seguiment i la coordinació dels diferents serveis i l’impuls de noves actuacions, un fet que limita la
capacitat d’impulsar nous programes d’habitatge municipals, ja que no es disposa de cap persona
tècnica d’habitatge que se’n pugui encarregar.
Així doncs, per poder ampliar la capacitat de desenvolupar polítiques d’habitatge municipals es
plantegen diferents actuacions encaminades a reforçar l’estructura municipal, treballant en dues
línies complementàries:
Ampliar els recursos humans disponibles
Possibilitat de mancomuncar serveis
Per altra banda, caldrà reforçar els espais de coordinació interns, entre diferents àrees municipals,
que facilitin el seguiment de processos on intervenen diferents serveis, la implementació de
programes conjunts o la col·laboració entre els equips tècnics municipals. Així com millorar la
comunicació dels serveis i ajuts disponibles per a que la població tingui la informació al seu abast i
conegui els seus drets vinculats a l’habitatge i la pobresa energètica.
Serveis existents actualment en aquest àmbit
Serveis socials municipals
Servei d’urbanisme i territori
Oficina d’habitatge comarcal
Altres serveis municipals
Per fer possible aquesta programa es plantegen una sèrie d’actuacions que hauran de reforçar o
ampliar els serveis que ja s’ofereixen actualment.
Actuacions clau
E1. Reforç de l’equip tècnic municipal
E2. Impulsar la col·laboració amb ajuntaments i organismes supramunicipals
E3. Difusió de les actuacions d’habitatge
E4. Creació d’una Taula Local d’Habitatge
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E1. Reforç de l’equip tècnic d’habitatge
E – Impulsar la política municipal d’habitatge

Finalitat

Disposar d’una persona tècnica a l’equip municipal que coordini i desenvolupi les actuacions
municipals en relació a l’habitatge.
Contingut

Es crearà un nou Servei d’habitatge que dependrà de dues àrees: l’Àrea de Serveis socials i l’Àrea
Territorial. El servei estarà integrat, inicialment per una persona tècnica amb coneixements
arquitectònics o jurídics.
Les iniciatives actuals es gestionen principalment des de Serveis socials i Serveis d’urbanisme i
territori de forma coordinada. Serà clau dotar la Regidoria d’habitatge d’aquest servei municipal
referent en habitatge i de recursos tècnics per poder impulsar polítiques pròpies d’habitatge i
desenvolupar les actuacions definides en aquest PLH de forma transversal i coordinada amb la
resta de serveis. Les tasques que desenvoluparà seran les següents:
Liderar la gestió de la política d’habitatge municipal a partir d’una visió integral i
estratègica.
Implementar les accions previstes al Pla Local d’Habitatge (PLH), així com aquelles
actuacions no previstes que es consideri pertinent desenvolupar.
Avaluar els resultats obtinguts i plantejar millores.
Coordinar els serveis municipals que desenvolupen tasques en relació amb l’habitatge,
principalment Serveis socials i Urbanisme.
Vehicular la relació amb els òrgans supramunicipals que desenvolupen la política
d’habitatge, com l’AHC, la Diputació de Barcelona i el Consell comarcal del Vallès
Occidental.
Apropar l’atenció i els serveis que actualment es desenvolupen des de l’Oficina
d’habitatge comarcal.
Implementar i coordinar el funcionament de la Taula d’Habitatge municipal i la relació
amb els agents socials vinculats amb l’habitatge al municipi.
Complementàriament també s’estudiarà la possibilitat de reforçar l’equip de serveis socials per tal
d’ampliar la seva capacitat d’atenció a la ciutadania i d’impuls de nous programes.
Finançament

Pressupost municipal: Contractació de personal tècnic. S’estima en 30.000€/any ampliable a
50.000€/any a partir del 5è any.
Responsables de la gestió

Principal: Regidoria d’Habitatge, gerent municipal.
Suport: Serveis socials i Serveis d’urbanisme i territori.
Calendari

1r i 2n any de desenvolupament.
Indicadors de seguiment

S’ha ampliat l’equip tècnic d’habitatge (sí/no).
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E2. Impulsar la col·laboració amb ajuntaments i organismes
supramunicipals
E – Impulsar la política municipal d’habitatge

Finalitat

Ampliar la capacitat de desenvolupar polítiques d’habitatge municipals.
Contingut

Es preveu estudiar la viabilitat de col·laborar amb el Consell comarcal i amb altres municipis de
l’entorn, siguin de la pròpia comarca o del Vallès oriental (Caldes de Montbui), per a implementar
nous recursos al municipi.
La dimensió mitjana del municipi de Palau-solità i Plegamans i la seva ubicació allunyada de les
capitals de comarca fa que sigui molt recomanable mancomunar serveis, ja que es podran
optimitzar els recursos oferint el servei a una població major i compartint les despeses entre
diversos ajuntaments.
Els serveis que es podrien mancomunar són els següents:
Oficina d’habitatge
L’apropament al municipi dels serveis que s’ofereixen des de l’Oficina d’habitatge
comarcal és una qüestió clau del Pla que es podria realitzar mitjançant diferents
mecanismes, més enllà de desenvolupar el servei amb recursos propis.
— Conveni amb el Consell Comarcal perquè una persona tècnica de l’Oficina
comarcal es desplaci setmanalment a Palau-solità i Plegamans. El conveni definirà
la regularitat del servei i la contraprestació econòmica vinculada que haurà
d’assumir l’Ajuntament. Aquest servei serà el mateix que el que s’ofereix
actualment i no podrà incloure el desenvolupament de programes propis del
municipi. Per altra banda, aquest servei també es podria mancomunar amb els
municipis de l’entorn de la mateixa comarca.
— Conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per mancomunar l’Oficina
d’habitatge local, permetria que l’Oficina de Caldes atengués a la població de
Palau. Caldria valorar la possibilitat d’apropar el servei puntualment al municipi i
d’engegar nous programes municipals, més enllà de les funcions reglades d’una
Oficina d’habitatge.
— Implementació d’una nova Oficina d’habitatge, mancomunada amb altres
municipis de l’entorn, es podria vincular també a l’Oficina del Consell comarcal.
Cal tenir en compte que actualment l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) no
està establint nous convenis de gestió d’oficines locals d’habitatge. L’establiment
del conveni és necessari per a poder gestionar directament els ajuts i serveis de la
Generalitat i l’Estat i poder disposar d’una contraprestació econòmica per a la
gestió de l’Oficina d’habitatge municipal.
Promotora i gestora d’habitatge
Desenvolupar les tasques de gestió d’una promoció i dels habitatges municipals amb els
recursos humans del propi ajuntament requerirà d’un esforç important. Per aquest motiu
la possibilitat de disposar d’un equip especialista que oferís aquest servei a diferents
municipis de la comarca permetria optimitzar els recursos i sobretot desenvolupar una
gestió més eficient. Es vincula a l’actuació A1. Promoció d’habitatge públic i allotjaments.
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Allotjaments d’emergència
Aquest Pla preveu la creació d’un allotjament d’emergència, que es podria mancomunar
amb altres municipis de l’entorn, ja que la necessitat d’allotjament d’emergència és
puntual, d’aquesta manera es podria compartir la despesa i optimitzar l’equipament.
Es vincula a l’actuació C2. Creació d’un recurs per a l’allotjament d’urgència.
Finançament

Pressupost municipal:
Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
Responsables de la gestió

Servei d’habitatge
Calendari

1r any de desenvolupament.
Indicadors de seguiment

Resultat:
S’ha apropat l’atenció de l’oficina d’habitatge comarcal al municipi (sí/no).
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E3. Difusió de les actuacions d’habitatge
E – Impulsar la política municipal d’habitatge

Finalitat

Donar a conèixer a la ciutadania els ajuts, serveis i programes existents en matèria d’habitatge a
nivell municipal i comarcal.
Contingut

Un dels aspectes claus de la política d’habitatge municipal és que la ciutadania disposi de la
informació actualitzada i de forma clara i estigui al corrent de tots els serveis i ajuts que pot
sol·licitar.
En aquest sentit, els principals aspectes a millorar identificats són:
Donar a conèixer els serveis i ajuts existents.
Avançar l’arribada a Serveis socials de les persones en procés de pèrdua de l’habitatge
(actuació C1. Atenció al risc de pèrdua de l’habitatge).
Possibilitar la captació d’habitatges (bloc B. Mobilització d’habitatge privat amb destí al
lloguer assequible)
Impulsar les sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació (actuació D2. Suport tècnic i
acompanyament a la sol·licitud d’ajuts de l’AHC).
Per tal de millorar el coneixement de la ciutadania dels serveis que s’ofereixen en matèria
d’habitatge, tant a nivell municipal com comarcal es proposa implementar els següents
mecanismes:
Creació d’un apartat específic d’habitatge al web municipal
Aquest espai hauria d’exposar la informació de forma visual, facilitant la comprensió dels
diferents serveis i ajuts disponibles, es podrien agrupar en els següents apartats:
Serveis oferts per l’Oficina d’habitatge comarcal
Ajuts disponibles al pagament de l’habitatge
Ajuts disponibles a la rehabilitació
Borsa d’habitatge de lloguer
Serveis oferts pel Servei d’Habitatge
Assessorament i acompanyament en matèria d’habitatge
Serveis oferts pels Serveis socials municipals
Atenció a la pèrdua de l’habitatge
Atenció a la pobresa energètica
Les actuacions específiques desenvolupades al municipi en relació a l’habitatge
(s’inclouran a mesura que s’impulsin):
Accés a l’habitatge assequible
Incentius a la propietat per cedir el seu habitatge
Programa de masoveria urbana
Programa per compartir habitatge
Ajuts a la rehabilitació
També es podria incloure un apartat de notícies on es visualitzessin les darreres accions
realitzades en matèria d’habitatge des del municipi i la informació de campanyes en actiu.
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Difusió dels ajuts i serveis mitjançant xarxes socials
Caldrà un esforç específic per a la difusió de fites concretes, com actuacions específiques,
dates d’obertura i tancament de les convocatòries d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, etc.
Informació dels serveis, ajuts i projectes a la radio local i inclusió de càpsules al butlletí
municipal
Palau-solità i Plegamans compta amb una ràdio i un butlletí municipals que poden facilitar la
difusió dels serveis entre els col·lectius que difícilment accediran a ells a través d’internet.
Campanyes de difusió específiques
A banda de la difusió genèrica per informar dels serveis i ajuts existents en relació a
l’habitatge, es poden impulsar campanyes de difusió especifiques vinculades a un programa
en concret. Es preveu el desenvolupament de 4 campanyes específiques:
Difusió de serveis
Impuls a la captació d’habitatges
Impuls a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació
Difusió de la masoveria urbana i el programa de compartir habitatge
Difusió del programa per a transformar locals en planta baixa
Finançament

Pressupost municipal:
Despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
Partides específiques pel cost d’elaboració dels materials de difusió. S’estima en 5.000€.
Responsables de la gestió

Principal: Tècnica d’habitatge.
Suport: Servei de comunicació de l’Ajuntament i equip extern especialitzat (si es considera
necessari).
Calendari

1r any: Implementació del web.
Gestió permanent en el temps, però amb un especial èmfasi estratègic i de disseny de
mecanismes comunicatius el 1r any i 2n any.
Indicadors de seguiment

Resultat:
S’ha incorporat un apartat d’habitatge al web municipal (sí/no).
S’ha impulsat campanyes de difusió específiques dels serveis i programes municipals
vinculats a l’habitatge (sí/no).
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E5. Creació de la Taula Local d’Habitatge
E – Impulsar la política municipal d’habitatge

Finalitat

Constituir un espai de debat i coordinació tècnic, polític i social per a la millora de la participació
dels agents locals i ciutadania en la política municipal d’habitatge.
Contingut

Es proposa la constitució de la Taula Local d’Habitatge de Palau-solità i Plegamans, un òrgan per
treballar conjuntament administració i entitats locals, en relació amb l’habitatge al municipi.
Composada per representants polítics i tècnics del consistori i representants d’entitats locals
(PAH, API, promotores i constructores locals, Associacions veïnals, entre d’altres).
En un primer estadi de desenvolupament la Taula ha de permetre:
Donar a conèixer les actuacions municipals relacionades amb l’habitatge.
Fer un seguiment del propi Pla Local d’Habitatge de Palau-solità i Plegamans.
Establir un coneixement mutu entre les entitats que treballen entorn a l’habitatge al
municipi i els diferents serveis municipals.
Identificar les línies de treball on poden establir-se sinèrgies.
Creació de comissions (grups de treball) a petició, tant de les entitats com dels equips
municipals, per abordar els temes crítics o de major interès municipal.
Es planteja que la Taula sigui l’espai de seguiment i definició de la política municipal d’habitatge.
Serà clau que esdevingui l’espai on s’avalua l’aplicació del PLH i els seus resultats. Per tal
d’afavorir la implicació i corresponsabilització de la ciutadania i entitats locals s’ha convidat als
possibles agents de la Taula a la participació durant la redacció d’aquest PLH a través de sessions
informatives i/o participatives. Se’n preveu una periodicitat semestral i la secretaria tècnica
l’exercirà el Servei d’habitatge.
Finançament

Pressupost municipal: despeses internalitzables vinculades a la tasca dels serveis municipals.
Responsables de la gestió

Servei d’habitatge
Calendari

1r any: Constitució de la Taula d’habitatge.
Gestió permanent en el temps.
Indicadors de seguiment

S’ha constituït la Taula d’habitatge local (sí/no).
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12 EXECUCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
12.1 OBJECTIUS QUANTIFICABLES
Per fer possible l’execució del Pla s’han identificat aquells aspectes quantificables i avaluables
relatius als objectius.
A continuació es detallen els principals objectius a assolir al llarg dels 6 anys de la vigència del
PLH:
A. PROMOURE NOU HABITATGE ASSEQUIBLE

número

import

habitatges

Estudi del potencial del sòl municipal

data
2021

Habitatges amb protecció oficial de lloguer iniciats

67

Promoguts per entitats públiques

42

Promoguts per agents externs

25

Allotjaments dotacionals iniciats

69
Promoguts per entitats públiques

36

Promoguts per agents externs

33

Creació d'un Fons Social de lloguer

2025

Habitatges inclosos al Fons de lloguer social

5

Locals en planta baixa convertits en habitatge i/o allotjament

10

Activació del registre de solars

2025

B. MOBILITZAR HABITATGE PRIVAT CAP AL LLOGUER ASSEQUIBLE
Habitatges adquirits

200.000 €

Habitatges captats
Ajuts a la millora d'habitatges per la seva captació

2
6

3

Habitatges adherits al programa de compartir habitatge

10

C. PREVENIR I ATENDRE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE I L’EMERGÈNCIA
Ajuts supramunicipals al pagament de l'habitatge

350

Import destinat al suport al pagament de l'habitatge per l'ajuntament

330.000 €

Capacitat dels recursos per allotjament d'emergència

3 UC

Acompanyaments energètics i intervenció en la llar

100

D. MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L'ACCESSIBILITAT
Ajuts a la rehabilitació supramunicipals concedits

20

Implantació d'ajuts municipals complementaris per a llars vulnerables

15

2022

E. IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D'HABITATGE
Creació d'un Servei d'Habitatge Municipal

2021

Atenció de l'Oficina d'Habitatge comarcal des de Palau

2022

Activació de la Taula Local d’Habitatge

2021

Creació d'un apartat d'habitatge al web municipal

2021
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12.2 CALENDARI
La durada prevista del PLH serà de 6 anys, amb una important càrrega pel que fa a la
implementació de noves actuacions i el reforç o millora de les existents durant els 3 primers anys
d’execució del Pla i la consolidació de l’estructura tècnica vinculada a les polítiques d’habitatge
municipals.
CALENDARI DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

Per fer possible la implementació d’aquest pla serà necessària l’actuació coordinada dels diferents
agents que treballen entorn a l’habitatge al municipi, així com el suport de les administracions
que poden facilitar tant suport tècnic com econòmic, dels organismes públics supralocals com el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona o l’Incasòl.
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12.3 FINANÇAMENT
Tal i com s'ha assenyalat en relació amb el calendari previst, el present Pla local d'habitatge del
municipi de Palau-solità i Plegamans està integrat per 5 eixos estratègics i 22 actuacions, i es
considera viable econòmicament.
Les actuacions previstes al PLH es poden agrupar en 4 blocs en funció del tipus de pressupost:
Aquelles amb un cost internalitzable al funcionament dels serveis municipals. S’inclouen
tant aquells serveis ja en funcionament, com aquells que s’engegaran per fer possible el
desenvolupament del PLH. Els principals serveis implicats són: Serveis socials i Servei
d’Urbanisme.
Aquelles que requeriran del suport d’un equip extern per al seu desenvolupament.
S’inclouen aquelles actuacions vinculades a estudis o actuacions específiques que se’n
recomana l’externalització per poder desenvolupar-les en els terminis previstos al PLH. En
diferents casos es preveu que la Diputació de Barcelona pugui donar suport al
desenvolupament d’aquests projectes a partir de l’acompanyament tècnic i el suport a la
contractació dels equips externs.
Aquelles amb un cost derivat de la reducció d’ingressos. S’inclouen en aquest bloc
aquelles actuacions que preveuen desgravacions fiscals o altre tipus de bonificacions, que
no tenen un cost directe, però si caldrà tenir en compte que reduiran els ingressos
municipals previstos.
Aquelles que requereixen un pressupost específic. S’inclouen aquelles actuacions en les
quals es fa necessari destinar fons a la prestació d’ajuts.
Per fer front a aquests costos es podrà comptar tant amb pressupost municipal, com amb el
suport d’altres organismes supramunicipals que poden aportar tant ajuts específics al
desenvolupament d’actuacions, ja sigui econòmic o tècnic, com finançament. Els principals agents
que poden aportar fons i finançament per al desenvolupament del PLH són els següents:
Diputació de Barcelona: compta amb diferents línies que poden oferir suport:
“Estratègies sectorials d’habitatge” que inclou la línea Estratègies per a la
promoció d’habitatges.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21107
Ajut per desenvolupar estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21113
Ajuts a la rehabilitació d’habitatges públics o cedits
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21263
Ajuts a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21018
Ajuts previstos al Pla Estatal d’Habitatge corresponent
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 estableix un Programa de foment del parc
d’habitatge de lloguer, que permet la promoció amb destí al lloguer.
S’estableix una ajuda directa de màxim 300€/m2 i màxim el 50% del cost. El preu màxim
de lloguer haurà de ser 5,5€/m2 de superfície útil, i s’haurà de destinar a persones
llogateres, amb uns ingressos no superiors a 3 vegades l’IPREM.
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Finançament de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (a través de l’Institut Català de Finances) està
finançant fins a un 100% de les promocions amb destí a lloguer.
Per altra banda, es compta amb els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Estat
vinculats als serveis i ajuts oferts per l’Oficina d’Habitatge comarcal del Vallès Occidental.
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PRESSUPOST ANUAL DE LES ACTUACIONS DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

A. PROMOURE NOU HABITATGE
ASSEQUIBLE
A0. Estudi del potencial del sòl municipal
A1. Promoció d'habitatge públic i
allotjaments
A2. Promoció delegada en sòl municipal
A3. Gestió del parc d'habitatge assequible i
social
A4. Modificacions de planejament per
generar habitatge assequible
A5. Canvi d'ús de locals en planta baixa
A6. Mobilització de solars vacants i edificis
amb obres aturades
B. MOBILITZAR HABITATGE PRIVAT CAP
AL LLOGUER ASSEQUIBLE
B1. Adquisició d'habitatge privat amb destí a
habitatge assequible
B2. Foment de la captació d'habitatge privat
B3. Impuls d'un progama per compartir
habitatge
C. PREVENIR I ATENDRE LA PÈRDUA DE
L’HABITATGE I L’EMERGÈNCIA
C1. Atenció al risc de pèrdua de l'habitatge
C2. Creació d'un recurs per a l'allotjament
d'urgència
C3. Acompanyament a les llars amb
dificultats de pagar els subministraments
C4. Atenció a la població envellida
C5. Intervenció municipal en casos
d'ocupació sense titol habilitant
D. MILLORAR L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I L'ACCESSIBILITAT
D1. Suport econòmic a la rehabilitació
D2. Suport tècnic i acompanyament a la
sol·licitud d'ajuts de l'AHC
D3. Facilitar i incentivar la rehabilitació
E. IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL
D'HABITATGE
E1. Reforç de l'equip tècnic municipal
E2. Impulsar la col·laboració amb
ajuntaments i organismes supramunicipals
E3. Difusió de les actuacions d'habitatge
E4. Creació d'una Taula Local d'Habitatge
REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PLH

1r any

2n any

15.000 €
15.000 €

8.000 €

3r any

4rt any

15.000 € 15.000 €

5è any

6è any

8.000 €

8.000 €

Possible
suport
69.000 €
DIBA
ICF, Estat

15.000 €

DIBA
8.000 €

8.000 €

CC

15.000 €
8.000 €

5.000 €

DIBA

55.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €
50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

300.000 €
ICF, Estat,
DIBA
CC

105.000 100.000 135.000 125.000 120.000 120.000
€
€
€
€
€
€
55.000 € 50.000 € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 30.000 €

705.000 €

50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

ICF, Estat,
DIBA

50.000 € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

0€

30.000 € 25.000 € 35.000 € 25.000 € 30.000 €
10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 €
20.000 € 10.000 €

145.000 €
CC

15.000 €
35.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 50.000 € 50.000 €
30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 50.000 € 50.000 €

CC, DIBA
225.000 €

5.000 €

160.000 € 223.000 € 265.000 € 265.000 € 263.000 € 268.000 € 1.444.000 €

Actuacions que requereixen un pressupost específic.
Actuacions que requereixen del suport d’equips externs.
Contractació de personal i assistència tècnica i jurídica.
Actuacions que es desenvoluparan amb l’equip municipal.
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