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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 sessió 

 

Aquest és l’informe de resultats del primer dels debats ciutadans per aprofundir en els 

elements de la diagnosi del PLH que es va dur a terme el dilluns 15 de febrer de 2021, de 

18:00h a 20:30h, en format virtual.  

 

L’objectiu de la sessió era que la 

ciutadania contrastés la 

diagnosi elaborada per l’equip 

redactor i aportés noves visions 

i matisos. 

 

Al debat varen participar 9 

persones    

 

 

 

Resultats del debat 

 

Es recullen en aquest apartat les aportacions debatudes a la sessió, ordenades pels 4 

blocs de la diagnosi que es van tractar: 

 

 Necessitats i dificultats dels diversos col·lectius (joves, adults, famílies, gent gran, 

diversitat funcional...). 

 Característiques dels habitatges que tenim: són adequades? (preus, mida, 

tipologia -pis/casa, ubicació, condicions...) 

 Necessitats i possibilitats de creixement i dificultats per a fer-lo efectiu. 

 Relació amb les administracions (serveis que existeixen/manquen, normativa...) 
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El debat es va articular entorn l’esborrany inicial a diagnosi presentat, a partir del qual les 

persones participants feien comentaris d’adequació, ampliaven o matisaven aspectes i 

assenyalaven qüestions que no havien sorgit.  

 

Atès que el grup era prou reduït i 

molt divers en perfils, es va articular 

el debat en plenari. A mida que 

avançava el debat, s’anaven recollint 

les aportacions en una pissarra 

virtual compartida.    

 

Al final del debat, es va fer un repàs 

de tots els elements sorgits durant el 

procés i es va obrir un torn de paraules de tancament.  

 

BLOC 1 _ Necessitats i dificultats dels diversos col·lectius (joves, 

adults, famílies, gent gran, diversitat funcional...).  
 

 

Comentaris als elements de diagnosi  
  

 

- S’assenyalen 3 col·lectius especialment vulnerables en l’accés a l’habitatge: gent gran, 

gent jove i famílies monoparentals. 

 

- La primera barrera d’accés a l’habitatge és el preu. Les famílies monoparentals 

compten amb un sol sou; els joves, o comparteixen l’habitatge o tampoc poden 

assumir els preus; una persona que viu d'una jubilació ho té molt difícil ja que els 

preus del lloguer són més elevats que una pensió baixa i això els situa en un elevat 

risc de pèrdua d’habitatge o una expulsió silenciosa del municipi. Caldria baixar els 

preus o fer promocions a preus assequibles (al voltant dels 300 o 350€ al mes).  

 

- Les dificultats d’accés a l’habitatge no tenen a veure només amb el preu. Hi ha una 

sobreprotecció de la propietat, que fa que s’estableixin requisits molt difícils d’assolir 

pels llogaters. En el cas concret d’alguns col·lectius, resulta especialment complicat. 
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Per exemple, en el cas de les famílies monoparentals, no es comptabilitza la pensió 

compensatòria com a ingrés. 

 

- En relació amb el col·lectiu de gent gran, es posa de manifest una necessitat creixent 

de recursos assistencials. En aquest sentit, caldrà preveure una dotació creixent de 

pisos assistits. 

 

- D’altra banda, es detecta que hi ha persones grans que viuen soles en pisos molt grans 

i que podrien estar disposades a compartir sota fórmules que combinin el suport i 

acompanyament intergeneracional. Les fórmules intergeneracionals es veuen molt 

interessants, tant pels casos esmentats, com per les noves promocions. 

 

BLOC 2 _ Característiques dels habitatges que tenim: són 

adequades? (preus, mida, tipologia -pis/casa, ubicació, 

condicions...) 
 

 

Comentaris als elements de diagnosi  
  

 

- Es detecta a nivell de municipi una mancança de pisos grans, per a famílies nombroses. 

No hi ha pisos de 100m2 al mercat, o de 4 o més habitacions. Els pisos dotacionals 

també són petits. Paradoxalment, es detecta l’existència de força pisos grans buits al 

centre de la Vila. Hi ha famílies que tenen els pisos buits i no s’han plantejat llogar o 

vendre, esperant que potser algun dia algun membre de la família l’utilitzarà. A 

vegades, una intermediació, podria afavorir la disposició d’aquests habitatges al 

mercat.  

 

- La pandèmia ha introduït un canvi de prioritats en la cerca d’habitatge. Ens ha 

ensenyat que fa falta tenir espais que obrin els habitatges a l'exterior: balcons, 

terrasses, bona il·luminació... Molts dels habitatges disponibles al mercat no 

responen a aquestes necessitats. 

 

- S’identifiquen molts edificis sense ascensor. En relació amb aquesta qüestió, 

s’assenyala a més, que en molts d’ells hi hauria serioses dificultats per a la seva 

instal·lació. Per a això es proposa que no només s’actuï donant ajuts per a la 
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instal·lació, sinó que es prevegin actuacions urbanístiques a l’entorn de determinats 

edificis per a fer possible la instal·lació exterior en els casos en què no sigui possible 

fer-la interior.  

 

- Finalment, s’assenyala una discordança entre allò que s’anuncia en el mercat i allò que 

realment s’ofereix. Sovint s’anuncien habitacions o terrasses i balcons que no tenen 

la mida mínima acceptable per a ser considerats com a tal. Caldria promoure una 

bona praxis en la promoció de l’oferta en aquest sentit. 

 

- Es detecten edificis o habitatges abandonats al centre de la Vila i un dinamisme 

comercial empobrit. S’apunta la necessitat d’activació comercial i rehabilitació i 

reocupació dels habitatges i edificis del centre de la vila. El centre de la població ha 

de tenir vida. Si no, no crida a ningú. El poble ha d'estar arreglat, les cases vives... 

 

- Les adjudicacions d’Habitatge de Protecció Oficial són estàtiques i dificulten molt 

l’adaptació als canvis de cicle vital. Seria interessant promoure la mobilitat entre 

habitatges quan es produeixen circumstàncies com ampliació de família, etc.  

 

 

BLOC 3 _ Necessitats i possibilitats de creixement i dificultats per a 

fer-lo efectiu. 
 

 

Comentaris als elements de diagnosi  
  

 

- En relació amb les possibilitats de creixement i d’increment de l’oferta de nous 

habitatges, malgrat el potencial de creixement que preveu el POUM i que es posa de 

manifest en la diagnosi elaborada per l’equip redactor, els participants mostren 

preocupació per les dificultats per desenvolupar aquest potencial i revertir la situació 

actual de manca d’oferta. Es fa palesa una incongruència en el mercat, entre uns 

preus massa elevats per a la ciutadania i massa barats per als promotors, de manera 

que hi ha una manca d’atractiu econòmic que faciliti la inversió per part de promotors.  

 

- Aquest fet, preocupa especialment perquè es preveu que ens els propers anys hi hagi 

un increment de la pressió alcista provocat per un augment de la demanda associat a 

l’alliberament del peatge.   
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- S’assenyala la necessitat d’un parc d'habitatge social molt gran per a revertir la 

tendència actual i contribuir a regular el mercat per a facilitar l’accés.  

 

- Hi ha una realitat comercial complicada al municipi, amb dificultats per a fer funcionar 

els negocis i que ha derivat en el l’existència de molts locals buits. En aquest sentit, 

s’identifica un potencial interessant en la reconversió de locals buits com a habitatge. 

 

- Manca cultura per a implantar noves fórmules d'accés i/o tinença i trencar la dualitat 

lloguer/compra. Hi ha fórmules que facilitarien l’accés (cooperatives, cohabitatge, 

etc.), però encara no hi ha prou maduresa entre la ciutadania per a l’acceptació 

d’aquestes fórmules que defugen de la propietat privada tradicional. Tot i així, hi ha 

canvis socials i culturals que poden afavorir aquesta implantació de noves fórmules. 

Abans molta gent comprava i poca llogava i ara els nombres són més parells. 

Actualment, molta gent accedeix a la compra havent llogat abans. Potser això 

facilitaria que algunes persones optin per una cessió d'ús. 

 

BLOC 4 _ Relació amb les administracions (serveis, normativa, 

coordinació entre actors, etc.) 
 

 

Comentaris als elements de diagnosi  
  

 

- En relació amb la borsa de lloguer social, s’apunta que és un molt bon servei i que és 

sorprenent que només tingui un pis en cartera. Es veu necessari crear incentius per 

afavorir que els propietaris hi vehiculin pisos.  

 

- Hi ha pisos ocupats que comporten problemes de convivència entre els veïns. En 

aquests casos les persones que pateixen aquesta problemàtica no tenen claredat 

respecte el suport que poden rebre per part de l’administració, no saben on dirigir-

se o no hi ha recursos clars al seu abast.  

 

- En el mateix sentit, hi ha conflictes de convivència en comunitats d’HPO que queden 

sense resoldre. 
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- No hi ha acord sobre l’IBI. Alguns participants assenyalen que és més car que en altres 

municipis del voltant, mentre d’altres opinen que és correcte per a permetre que el 

municipi ofereixi els serveis necessaris. 

 

 

Valoració de la sessió 
 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 6 qüestionaris d’avaluació 

emplenats per tal de valorar de forma individual el desenvolupament d’aquesta sessió de 

treball. 

 

Se’ls proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més 

alta i 1 com a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al 

que més havia agradat de la jornada i que podria haver estat millor. 

 

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió  

9,5 9,5 9,5 9,3 9,45 100% Adequat 

 

 

El que més m’ha agradat!! (5 pers.)  

 És bo que hi hagi col·lectius diferents, també que no hi hagi molta gent, doncs es 

més fàcil opinar 

 Interessant. Treballarem perquè les solucions arribin. 

 Tot molt bé, gràcies 

 Tot 

 Moltes gràcies! Ha estat molt enriquidor, segur que entre tots aconseguirem 

millorar la situació 

 

Podria haver estat millor... (1 pers.) 

 Conèixer els blocs i poder preparar la sessió per avançat.  

 


