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Presentació 

 

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic que partint de l’anàlisi i diagnosi de 

l’habitatge a Sant Sadurní d’Anoia i de les condicions del context, defineix, per un període 

de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte 

de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en 

condicions assequibles. Té per objecte definir la política local d’habitatge. 

 

Elaborar el PLH de Sant Sadurní és un imperatiu legal i alhora un compromís acordat pel 

Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

 

Pel que fa al contingut, el PLH ha d’incloure una triple perspectiva: analítica (en contenir 

l’estudi i diagnòstic de la problemàtica municipal en matèria d’habitatge, centrant-se en 

l’habitatge protegit), estratègica (en establir els objectius i estratègies municipals en 

matèria d’habitatge) i programàtica (en definir i programar les actuacions de 

l’Ajuntament relatives a l’habitatge en un període de sis anys). 

 
La incorporació de la participació de la ciutadania i de les persones responsables de la 

seva implementació en el disseny i desenvolupament de projectes de transformació 

urbanística i social és cabdal per tal de fer-la possible.  

 

L’Ajuntament ha volgut incorporar les visions i opinions d’aquests agents socials per tal 

que el pla resultant sigui fruit d’un debat compartit entre representants polítics, referents 

tècnics/ques, agents econòmics, associacions i ciutadania a títol individual.  

 

Per a recollir les opinions i idees de la ciutadania, i contrastar l’esborrany de PLH, s’ha dut 

a terme un procés de participació amb diversos canals i eines: 

 

 Els debats. S’han organitzat 2 debats durant el mes de febrer de 2021, 

adreçats a diversos col·lectius: ciutadania, entitats i professionals vinculats al 

sector de l’habitatge. 

 

 L’enquesta on tothom que ho ha desitjat, ha aportat la seva opinió i 

propostes sobre l’habitatge.  
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 El web del procés participa.santadurni.cat, l’espai mitjançant el qual es pot 

estar informat de l’actualitat del procés i aportar l’opinió i propostes a través 

d’una enquesta. 

 

 

Context i desenvolupament de la recollida de dades 

 

La recollida d’enquestes de participació es va dur a terme de forma continuada a través 

de la plataforma web participa.santadurni.cat des del 25 de gener, en què es va presentar 

públicament el procés, fins al 5 de març.  Es van recollir un total de 40 enquestes.  

 

 

Perfil del participant  

 

Les dades generals dels participants es recollien a l’inici de l’enquesta, comprenent el lloc 

i zona de residència, variables demogràfiques (gènere i edat) i situació residencial; règim 

de tinença/accés a l’habitatge, mida de la unitat de convivència i tipologia d’aquesta. 

 

Variables demogràfiques  

 

En primer lloc, amb relació a la distribució de gènere trobem un 67% de dones i 33% 

d’homes. 

  Gràfic 1. Distribució per gènere de les persones participants 
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El grup d’edat majoritàriament representat és el de persones en la franja de 36 a 50 anys, 

que són pràcticament la meitat de la mostra (47%), seguits a continuació de la franja 51 

a 65 anys, que representen un 28% del total i, finalment, la franja 18-35 anys (25%).  

 

Gràfic 2. Distribució d’edat de les persones participants 

 

Variables geogràfiques  

 

De les 40 persones que han respost l’enquesta, 36 afirmen viure a Sant Sadurní. 

D’aquestes 36 persones del municipi, un terç resideixen al barri Montserrat. Les següents 

zones de residència de les persones enquestades són principalment la El Raval, la Triola, 

Vilarnau i Cases noves. 

Gràfic 3. Distribució per zones geogràfiques de les persones de Sant Sadurní 
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Situació residencial de les persones enquestades  

 

Respecte al règim d’accés, un 52% de les persones enquestades habita en immobles 

adquirits a través de la compra, mentre que un 40% accedeix a l’habitatge mitjançant el 

lloguer i el 8%  restant mitjançant altres règims de tinença. 

 

 
Gràfic 4. Distribució per règim de tinença de l’habitatge 

 

Les unitats de convivència tenen una mida mitjana de 3,1 persones (un 33% de llars estan 

conformades per 4 persones i un 22% per 3 persones) i en la seva gran majoria (87%) són 

formades per familiars. La resta viuen sols (7%) o es conformen amb amics o coneguts 

(3%). 
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Resultats de l’enquesta 
 

Pregunta 1. Estàs d’acord amb la frase “Comprar un pis és millor que 

llogar”? 

 

Aquesta i la pregunta 3 es mostren en una escala d’adscripció de 5 categories, entre el 

desacord i l’acord totals.  

 

Els resultats ens mostren que gairebé la meitat de persones les enquestades (49%) estan 

parcialment o totalment d’acord amb l’afirmació exposada i veuen la compra com la millor 

opció. Un 33% no està ni d’acord ni en desacord amb l’afirmació i tan sols un 18% hi 

estaria total o parcialment en contra. 

 

Gràfic 5. Distribució de resposta a la pregunta 1. 

 

 

Pregunta 2. Si la resposta anterior ha estat afirmativa, pots exposar per 

què? 

 

La gran majoria d’arguments a favor de la compra i en detriment del lloguer apunten al 

cost d’oportunitat negatiu que suposa el lloguer. La compra d’un immoble es veu com una 

inversió: 
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1. Està d'acord amb aquesta frase? "Comprar un 
pis sempre és millor que llogar" 
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“Gastes els diners en algo que és i serà teu”1 

“Un pis es una guardiola, sempre pots recuperar la inversió de manera total o parcial” 

“És una inversió per la jubilació millor que qualsevol pla de pensions” 

 

La propietat es considera també com una font de seguretat a l’hora de garantir-se l’accés 

a un habitatge, així com una forma de guanyar patrimoni i poder-lo deixar a futures 

generacions.  

 
 “Amb la compra adquireixes un bé que poden aprofitar generacions futures.” 

“Per què pots deixar-ho als teus fills. I tinc la sensació que el lloguer no està ben regulat i no em 

dóna confiança”. 

 

El segon argument de pes són els alts preus del lloguer, pràcticament equivalents a una 

hipoteca o fins i tot més elevats, com a una de les causes per les quals s’opta per la 

compra prioritàriament.  

 
“Perquè al final pagues per un immoble que és de la teva propietat i les quotes d'una hipoteca, 

són mes econòmiques que les del lloguer.” 

“Perquè el preu del lloguer és altíssim comparat amb la quota de determinades hipoteques. És un 

esforç, però algun dia acabes de pagar.” 

 

 

Pregunta 3. I amb aquesta altra afirmació?; “El lloguer és la millor opció 

per accedir a un habitatge”. 

 

La meitat de les persones enquestades estan totalment o parcialment d’acord amb 

l’afirmació que defensa el lloguer com la millor opció. Les que no estan d’acord amb 

l’afirmació (parcialment o totalment) representen el 20%. Els indecisos es mantenen en 

un 30%. Ens trobem, doncs, amb aproximadament la meitat de les persones enquestades 

més favorables al lloguer i l’altra meitat més favorable a la compra. 

                                                      

 
1 A partir d’ara i el citat inclòs, els fragments entre cometes i en cursiva corresponen a cites literals de les 
respostes de les persones enquestades. 
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  Gràfic 6. Distribució de respostes a la pregunta 3.  

 

 

Pregunta 4. Si la resposta anterior ha estat afirmativa, pots exposar per 

què? 

 

S’han rebut 16 respostes de les 20 persones que afirmen estar totalment o parcialment 

d’acord amb l’afirmació de la pregunta anterior.  

 

Principalment es valora positivament la major flexibilitat i mobilitat que permet el lloguer 

(que es veurien limitades per la compra), especialment vinculada a la indefinició de 

projecte vital. Aquesta flexibilitat es veu relacionada a la joventut, i es veu el lloguer com 

una etapa transitòria vinculada a diverses situacions personals o econòmiques. 

 
“Pot ser la 1a opció fins que defineixis on vols viure realment.” 

“Abans d’estalviar el lloguer és la millor opció, ja que no saps mai on aniràs a treballar” 

“Per què primer s'ha de provar abans de decidir on viure, amb qui i com.” 

D’altra banda, s’assenyalen les dificultats d’accés a la compra (capacitat d’estalvi i accés a 

hipoteques) com un segon motiu important per a valorar el lloguer com a millor opció. 

L’accés al lloguer és més econòmic perquè no requereix un estalvi previ, tot i que tant en 

l’anterior pregunta com en aquesta  han sorgit diverses alertes en relació als elevats preus 

del mercat.   
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“Depenent de la situació, ja que depèn dels casos és una bona opció, però els lloguers solen ser 

molt elevats.” 

“Si no tens una estalvis no pots accedir a la compra per tant has de llogar”. 

 

 

Pregunta 5. Segons estudis consultats, el preu de lloguer a la nostra ciutat 

ha pujat gairebé un 10% els darrers anys. Què creus que hauria de fer 

prioritàriament l’Administració en aquest tema? 

 

D’aquesta pregunta destaca el fet que un 92% de les persones enquestades estan a favor 

d’una forma o altra d’intervenció per part de l’administració, amb una lleugera prioritat 

per una intervenció que generi oferta pública d’habitatge en règim de lloguer assequible, 

per sobre la regulació dels preus del mercat de lloguer.  

 

 
Gràfic 7. Distribució de respostes a la pregunta 5.  

 

 

Pregunta 6. Quines d’aquestes mesures creus que hauria de desenvolupar el 

govern municipal? (3 Opcions màxim) 

 

Les persones que han respost l’enquesta han seleccionat una mitjana de 2,7 mesures per 

persona (se’n podien escollir fins a 3).   
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hauria de fer l'Administració en aquest tema?
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Les opcions més triades tenen a veure amb l’increment de l’oferta de lloguer: més de la 

meitat de les persones han escollit les opcions “Donar seguretat i incentius a propietaris 

de pisos perquè els posin a lloguer” i “Construir habitatges de protecció oficial en règim de 

lloguer” com una de les seves  prioritàries. Les següents mesures amb més adhesions són 

l’expropiació de pisos buits a grans tenidors, així com la construcció d’habitatges de 

protecció oficial en règim de propietat, que més d’un terç de la mostra han considerat 

prioritàries (un 37,5%).   

 

 
Gràfic 8. Distribució de respostes a la pregunta 6. 

 

 

Pregunta 7. Els darrers anys, entitats financeres han adquirit gran 

quantitat d’habitatges i, al mateix temps, molts ciutadans tenen dificultats 

d’accés a un habitatge. Què creu que hauria de fer l’administració? (màxim 

3 respostes). 

 

En relació amb els grans tenidors, les opcions més recolzades són l’establiment de 

convenis amb les entitats financeres (77%), la sanció en cas de mantenir els pisos 

desocupats (62,5%) i en tercer lloc l’expropiació (55%). Només un 2,5% creu que no s’ha 

de fer res. 
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6. Quines d'aquestes mesures creu vostè que hauria de 
desenvolupar el govern municipal de manera prioritària? 

(Opcions màximes: 3)
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Gràfic 9. Distribució de respostes a la pregunta 7. 

 

Pregunta 8. Quins creus que són els 3 principals problemes en l’àmbit de 

l’habitatge a Sant Sadurní d’Anoia. 

 

36 de les 40 persones enquestades han respost aquesta pregunta, identificant  entre 1 i 

3 problemes.  

 

El problema que més es destaca és el del preu de l’habitatge, en general (tot i que moltes 

persones assenyalen especialment l’elevat preu del lloguer). Aquest problema es vincula 

clarament a la manca d’oferta. En general, la poca oferta i els elevats preus són dos 

conceptes que van associats ens els comentaris: “Els pocs lloguers que hi ha són molt 

cars”; “Els lloguers o són a un preu molt alt, o no n’hi ha”. 

 

En aquest sentit, es menciona la poca oferta d’habitatge públic:  “Falta oferta habitatge 

protecció oficial en venda”; “Parc de lloguer públic insuficient”; “Poca oferta d'habitatge 

social”; i la manca d’ajudes socials: “Poques ajudes de l’administració”; “no hi ha ajudes 

per als joves”.  

 

En altres casos s’assenyala com a problema principal l’existència de pisos i solars 

desocupats o buits: “Massa pisos buits dels bancs”, “Molts habitatges buits i sense 

acabar”. Paradoxalment, es fa referència al mateix temps a la manca de solars a preus 

raonables per a edificar. 
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I en relació amb l’existència de pisos buits propietat de grans tenidors, s’assenyala la 

problemàtica associada de l’ocupació irregular d’habitatges. 

 

S’esmenta també l’especulació que genera el tema de l’habitatge i la falta de regulació: 

“Hi ha molts pisos i cases buits a l'espera de que pugin els preus”; “Massa control de les 

immobiliàries”. 

 

En relació amb el tipus d’oferta existent, s’assenyala que els habitatges disponibles son 

petits i que hi ha una mancança d’oferta de pisos grans. També que no hi han plantes 

baixes per la gent gran i gent amb problemes de mobilitat. Per últim, que l’oferta no està 

adaptada als estils de vida actuals. 

 

Les dificultats d’accés a l’habitatge que generen els elevats requisits que es demanen per 

part de propietaris i agències també és un del problemes assenyalats. 

 

Per últim, s’esmenta la manca de transport públic que arribi a tots els barris del municipi 

amb freqüència i que connecti amb l’estació de tren. 

 

Pregunta 9. Quins problemes t’afecten més personalment en l’àmbit de 

l’habitatge? 

 

S’han obtingut 31 respostes que afirmen tenir algun tipus de problema personal en 

l’àmbit de l’habitatge, per 5 que no en tenen. Hem optat per a fer-ne una anàlisi intensiva 

i interpretar la problemàtica o problemàtiques concretes que tracten. De l’anàlisi n’han 

resultat 6 categories (més “Altres”).  

 

Trobem com a categoria més present i molt per davant de la segona els preus elevats, en 

la seva majoria referint-se als lloguers, encara que amb presència del mateix problema 

en compra.  En segon lloc, trobem referències a la conservació o característiques del parc 

(distribucions o mides inadequades, manca d’accessibilitat, manca de reparacions o 

reformes i necessitats de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica). 

 

En tercer lloc, apareixen les dificultats vinculades a la manca d’oferta disponible, en 

concordança amb el que s’ha assenyalat reiteradament en preguntes anteriors.  
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Gràfic 10. Categorització de les problemàtiques expressades a la pregunta 9.  

 

 

Pregunta 10. Des de 2005, la població de Sant Sadurní d’Anoia ha crescut 

un 13%, arribant gairebé als 13.000 habitants. Quina creu que hauria de 

ser l’evolució de la població de la ciutat en els propers anys? 

 

D’entre les persones que han respost aquesta pregunta, l’opció del creixement de la vila 

ha estat escollida per més de la meitat (55%). Les persones partidàries de controlar el 

creixement signifiquen un 30% de les enquestades. Una majoria considera, doncs, que 

Sant Sadurní ha de créixer i ampliar l’oferta d’habitatge. 

 

Gràfic 11. Distribució de respostes a la pregunta 10. 
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10. Des de 2005, la població de Sant Sadurní d’Anoia ha crescut 
un 13%, arribant gairebé als 13.000 habitants. Quina creu que 

hauria de ser l’evolució de la població de la ciutat en els 
propers anys?
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Pregunta 10. Què creus que cal fer per a millorar l’accés a l’habitatge 

(públic o privat, de lloguer o de compra), l’estat del parc d’habitatges, la 

gestió de l’habitatge, etcètera? 

 

S’han rebut 32 respostes a aquesta pregunta. Moltes de les respostes contenien diverses 

propostes, que hem agrupat en 8 categories.  

 

La proposta més repetida ha estat la de la regulació i control de preus (en alguns casos 

referint-se al mercat de lloguer i en d’altres sense especificar).  

 

En segon lloc, apareixen les propostes vinculades a l’augment de l’oferta pública 

d’habitatge. En alguns casos es proposa fer promocions d’Habitatge de Protecció Oficial 

(sense especificar si hauria de ser de lloguer o de compra), en altres s’esmenta la 

necessitat de disposar de més habitatges socials per a col·lectius vulnerables.  

 

En tercer lloc, trobem la categoria “Ajudes públiques”, que aglutina les propostes que 

incideixen en la necessitat d’augmentar les transferències per a garantir l’accés a 

l’habitatge als col·lectius vulnerables. 

 

Hi ha també unes quantes propostes que tenen a veure amb intervencions per a evitar 

l’existència de pisos buits i facilitar que sobretot els grans tenidors (però també 

propietaris particulars) posin els pisos a lloguer o venda. Les hem agrupat en la categoria 

“Incentiu i/o sanció als pisos buits”. 

 

Algunes propostes apunten la possibilitat de reduir els impostos que graven la compra per 

a facilitar l’accés de determinats col·lectius (com ara els joves). 

 

També s’apunten propostes per a incentivar la rehabilitació o reformar el parc existent 

(des de les ajudes a la rehabilitació, fins a la permuta del lloguer). 

 

Per últim, hi ha dues propostes que incideixen en la “reconversió de locals buits en 

habitatge”. 
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En la categoria “altres” trobem mencions a l’agilització de les adjudicacions d’HPO i a 

l’execució d’obra en solars buits. 

 

 
Gràfic 12. Categorització de les respostes a la pregunta 11.  
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11. Què creu que cal fer per a millorar l’accés a l’habitatge, 
l’estat del parc d’habitatges, la gestió de l’habitatge públic, etc. 

de Sant Sadurní?


