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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 segon dels debats ciutadans per debatre sobre les 

estratègies i actuacions del PLH que es va dur a terme el dilluns 22 de febrer de 2021, de 

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

 

L’objectiu de la sessió era que la 

ciutadania contrastés la proposta 

d’estratègies i actuacions elaborada 

per l’equip redactor i aportés noves 

visions, matisos i propostes. 

 

Al debat varen participar 8 persones    

 

 

 

Resultats del debat 

 

Es recullen en aquest apartat les aportacions debatudes a la sessió, ordenades pels 5 

blocs de la proposta de pla d’acció que es van tractar: 

 

 Suport a l’accés, preservació i ús adequat de l’habitatge 

 Millora de la qualitat de l’edificació i rehabilitació del parc  

 Promoció i noves formes d’accés i tinença 

d’habitatge assequible 

 Gestió i ampliació del patrimoni i recursos 

municipals 

 Planejament i gestió urbanística vinculat a 

l’habitatge 
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El debat es va articular entorn l’esborrany 

inicial de pla d’acció presentat, a partir del 

qual les persones participants feien 

comentaris d’adequació, ampliaven o 

matisaven aspectes i formulaven noves 

propostes.  

 

El debat es va realitzar en plenari, i es van anar recollint i ordenant 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 fer una priorització del conjunt de les propostes 

formulades (tant les sorgides durant el debat, com les ja aportades per l’equip redactor).    

 

 

EIX 1 _ Suport a l’accés, preservació i ús adequat de l’habitatge 
 

 

Comentaris i millores a les propostes presentades 
  

 

L’equip redactor va presentar 6 propostes sobre aquest eix: 

Tramitació i gestió d'ajuts al pagament del lloguer 
Tramitació i gestió d'ajuts d'urgència especial 
Intermediació per evitar la pèrdua de l'habitatge 
Intervenció en l'ocupació del parc vacant de grans tenidors mitjançant convenis 
Mediació per mobilitzar el parc vacant de particulars 
Subvenció de 50% de l'IBI i bonificació de taxes municipals al parc vacant que s'incorpori  a 
la borsa de lloguer social 

 

En relació amb aquestes propostes es van fer les següents aportacions: 

 

- Per tal d’activar el parc vacant en mans de grans tenidors, es proposa no només la 

mediació, sinó també buscar vies d’incentiu i vies de sanció. 

 

- Es detecten força pisos buits al centre de la Vila, que no estan al mercat perquè els 

propietaris no s’ho han plantejat i que podrien activar-se mitjançant una mediació. 
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- Es proposa millorar els circuits de comunicació amb els propietaris en relació amb els 

ajuts al lloguer. Hi ha preocupació per la vulnerabilitat que genera en les parts l’impàs 

entre l’impagament i la tramitació de l’ajut, a causa de la lentitud dels processos 

administratius. Es demana ampliar la comunicació per a minimitzar el neguit. 

 

- En relació amb la bossa de lloguer social, s’assenyala el bon funcionament d’aquest 

servei i s’apunta la necessitat de crear més incentius per a les persones propietàries 

per a atraure-hi més habitatges. A banda dels incentius que es proposen, però 

s’apunta la via dels mecanismes de seguretat i garantia (en cas d’impagament, de 

desperfecte, etc.). 

 

 

Noves idees a considerar 
  

 

- Es proposa realitzar accions de sensibilització per a la convivència cívica. S’apunta que 

aquesta necessitat es fa especialment palesa en els habitatges de protecció oficial 

adjudicats, en els quals s’evidencien dificultats de respecte a les normes de 

convivència i de cura de l’espai col·lectiu. 

 

- S’assenyala la dificultat d’accés 

per un gran col·lectiu que queda 

exclòs de l’habitatge social o de 

protecció oficial, però que alhora 

no té recursos suficients per a 

assumir els preus del mercat 

lliure. 

 

EIX 2 _ Millora de la qualitat de l’edificació i rehabilitació del parc 
 

 

Comentaris i millores a les propostes presentades 
  

 

Es van presentar 3 propostes d’actuació sobre aquest eix: 

Ajuts i/o microcrèdits per a la instal·lació d'ascensors en edificis de PB+3 o més 
Programa d'inspecció d'ús anòmal dels habitatges 
Acord de rehabilitació per part de l'Ajuntament amb cessió ús de fruit 
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Sobre aquestes actuacions es van formular alguns comentaris: 

 

- La instal·lació d’ascensors a vegades resulta molt complicada a l’interior dels edificis, 

però a vegades també a l’exterior. Seria interessant acompanyar els microcrèdits amb 

suport d’intervenció urbanística allà on sigui necessari per a facilitar la instal·lació 

d’ascensors exteriors. 

 
 

Noves idees a considerar 
  

 
- Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. 

 

- Ajuts per a fer efectives petites millores i condicionaments d’habitatges antics en 

males condicions. 

 

EIX 3 _ Promoció i noves formes d’accés i tinença d’habitatge 

assequible. 

 
 

Comentaris a les propostes presentades 
  

 

L’equip redactor va presentar 4 actuacions en aquest eix: 

Promoció d'habitatges de protecció oficial de lloguer per part de l'Incasòl 
Permutar habitatges construïts per destinar a lloguer social 
Promoció d'habitatge dotacional a l'antiga Caserna 
Estudi dels blocs d'habitatges a mig construir 

 

- Pel que fa a l’habitatge públic, es demana que les noves promocions es facin amb 

criteri d’adjudicació dinàmica i adaptabilitat al cicle vital. És a dir, contemplar que hi 

pugui haver mobilitat dins l’adjudicació si les circumstàncies familiars canvien. Tot i 

això, s’entén que aquestes qüestions poden quedar fora de l’abast de la competència 

municipal. 
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- En relació amb els blocs a mig construir, es demana desenvolupar mecanismes per a 

evitar que les promocions acabin en mans de grans tenidors, que no li acaben donant 

un ús adequat. En aquest sentit, es proposa realitzar intermediació en les promocions 

que es veuen aturades per tal de reconvertir-les. S’apunta la possibilitat de facilitar la 

finalització d’aquestes promocions a través de projectes d’autoconstrucció o bé de 

comprar-les per a destinar-les al parc públic. 

 

 

 

Noves idees a considerar 
  

 

- Incentivar el cohabitatge, en un inici de lloguer, adreçat especialment a gent jove i 

gent gran. En aquest darrer cas, pensant en fórmules de cohabitatge assistit. 

 

- Promoure fórmules de convivència intergeneracional. Fomentar aliances entre gent 

gran que viu sola i gent jove que demanda habitatge. 

 

- Explorar models modulars en la promoció de nou habitatge. 

 

- Importar el model de promoció d’habitatge econòmic auto construït que es duu a 

terme al municipi de Marinaleda. 

 

- Fomentar la construcció cooperativa de blocs de pisos econòmics, amb disseny senzill 

perquè les persones puguin acabar-lo d'adequar.  

 

- Intermediar perquè cooperatives d’habitatge o fundacions vinguin a desenvolupar 

projectes al municipi i donar-los facilitats, com la cessió de sòl gratuït. 

 

 

EIX 4 _ Gestió i ampliació del patrimoni i recursos municipals. 
 

 

Comentaris a les propostes presentades 
  

 

L’equip redactor va presentar 5 propostes vinculades a aquest eix: 
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Gestió i inscripció al registre del patrimoni municipal de sòl i habitatge 
Foment de la constitució del dret de superfície en favor de tercers 
Cessió gratuïta de terreny a l'Incasòl per a la construcció d'habitatges dotacionals 
Delimitació i gestió de la ciutat com a àrea per a l'exercici del dret de tanteig i retracte 
Adquisició d'habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte 

 

Aquest eix va generar molt poc debat. Únicament es van formular comentaris al voltant 

d’un element del patrimoni: 

 

- El Castell dels moros es considera un patrimoni molt interessant, en el que s’ha 

invertit molt i poc aprofitat. Es proposa pensar-lo en clau d’habitatge (es podria 

construir al sòl no utilitzat i l'edifici actual podria ser la zona comunitària). 

 

EIX 5 _ Planejament i gestió urbanística vinculat a l’habitatge. 
 

 

Comentaris a les propostes presentades 
  

 

Es van presentar 3 propostes dins d’aquest eix: 

Pla especial en l'àmbit del PAU crta Martorell (antiga caserna) per canvi d'ús 
Reconversió usos plantes baixes a residencial d'acord amb el POUM 
Seguiment i gestió dels sectors residencials de planejament derivat i polígons d'actuació 

 

En el debat sobre la diagnosi que va tenir lloc el 15 de febrer de 2021, ja s’havia apuntat 

l’existència de molts locals comercials buits que podrien reconvertir-se en habitatge. En 

aquest sentit, es van apuntar diverses qüestions: 

 

- Aquesta reconversió no hauria de ser general. Caldria fer un estudi per a determinar 

en quines zones cal protegir el comerç i en quines hi ha excés de locals buits i, per 

tant, podria dur-se a terme aquesta reconversió. 

 

- A banda de reconvertir, caldria aturar la construcció de nous locals en les noves 

promocions.  

 

- Cal ser curosos amb aquesta qüestió, ja que no és fàcil condicionar un espai de planta 

baixa (sense pràcticament sortida exterior), en un espai en bones condicions 

d’habitabilitat. Podríem estar promovent infrahabitatges. 
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Noves idees a considerar 
  

 
- Es veu necessari activar, no tan sols els habitatges desocupats, sinó també el sòl en 

desús. A tal efecte, es proposa obrir una doble línia d’incentius i també de sancions.  

 

- En la línia de l’incentiu, s’apunta que una manera podria ser disminuir les plusvàlues 

que s’apliquen al sòl, que es consideren molt elevades i un desincentiu a la 

mobilització d’aquest. 

 

 

Valoració de les propostes 
 

Durant el debat i un cop finalitzat aquest, les persones participants podien valorar el 

conjunt de les propostes a través d’una aplicació de votació. 
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Es van registrar 4 participacions en aquesta fase. El resultat de la priorització de les 

actuacions proposades és el següent: 

 

Planejament i gestió urbanística 

PROPOSTA VOTS 

Incentivar o sancionar per activar el sòl en desús  4 

Plusvàlues molt elevades... S’haurien de rebaixar per a moderar el preu del sòl 4 

Reconversió usos plantes baixes a residencial d'acord amb el POUM 3 

Requalificació de locals en habitatges per a augmentar el parc i revaloratizar el sòl 3 

Viure en un local tampoc és fàcil encara que estigui ben adaptat, no va ser concebut 

per viure 

3 

Seguiment i gestió dels sectors residencials de planejament derivat i polígons 

d'actuació 

3 

Cessió gratuïta de sòl per a cooperatives/fundacions per construir habitatge 

assequible 

3 

Pla especial en l'àmbit del PAU crta Martorell (antiga caserna) per canvi d'ús 3 

Més ajuts i adaptar locals com a habitatge 2 

Només es parla d'habitatge social, però hi ha un sector que potser no hi pot accedir 

però tampoc al lliure  

2 

 
2Gestió i ampliació del patrimoni municipal 

PROPOSTA VOTS 

Adquisició d'habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte 3 

Cessió gratuïta de terreny a l'Incasòl per a la construcció d'habitatges dotacionals 3 

Gestió i inscripció al registre del patrimoni municipal de sòl i habitatge 3 

Delimitació i gestió de la ciutat com a àrea per a l'exercici del dret de tanteig i retracte 2 

Foment de la constitució del dret de superfície en favor de tercers 2 

Torre dels moros; aprofitar el sòl del voltant i l'edifici actual com equipament o zona 

comunitària 

2 

 
3Promoció d’habitatge i noves formes d’accés i tinença 

PROPOSTA VOTS 

Models d'adjudicació d'HPO dinàmics i adaptables als cicles vitals 4 

Cohabitatge de lloguer per a col·lectius joves i gent gran 3 

Explorar models modulars de construcció (assequible i adaptable...) 3 

Estudi dels blocs d'habitatges a mig construir 3 

Promoció d'habitatge dotacional a l'antiga Caserna 3 

Promoció d'habitatges de protecció oficial de lloguer per part de l'Incasòl 3 

Fomentar llars intergeneracionals (joves i gent gran) 2 

Habitatges grans desocupats que es podrien activar mitjançant una intermediació 2 

Promoure que cooperatives com la Borda o Sostre Cívic facin promocions a Sant 

Sadurní 

2 
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Promoure l’autoconstrucció (model Marinaleda)  2 

Permutar habitatges construïts per destinar a lloguer social 2 

 
4Accés, preservació i ús de l’habitatge 

PROPOSTA VOTS 

Crear incentius i donar garanties als propietaris que posen pisos a la borsa de 

lloguer social 

4 

Agilització dels procediments d'adjudicació d'ajudes al lloguer i millora dels 

mecanismes de comunicació 

4 

Bonificació 50% IBI per la borsa de lloguer social 4 

Mediació per mobilitzar el parc vacant de particulars 4 

Sensibilització per a la convivència cívica en habitatges socials 3 

Intervenció en l'ocupació del parc vacant de grans tenidors mitjançant convenis 3 

Intermediació per evitar la pèrdua de l'habitatge 2 

Tramitació i gestió d'ajuts d'urgència especial 2 

Tramitació i gestió d'ajuts al pagament del lloguer 2 

5 

Millora i rehabilitació del parc construït 

PROPOSTA VOTS 

Ajuts a les millores per a l'eficiència energètica 4 

Ajudar a adaptar els habitatges en petites millores i condicions especialment en 

pisos antics 

4 

Programa d'inspecció d'ús anòmal dels habitatges 4 

Acord de rehabilitació per part de l'Ajuntament amb cessió ús de fruït 3 

Ajuts i/o microcrèdits per a la instal·lació d'ascensors en edificis de PB+3 o més 3 

 
6Recursos 

PROPOSTA VOTS 

Consolidació i impuls de l'Oficina local d'habitatge 3 

Taula municipal d'habitatge de seguiment del PLH 3 

Comissió tècnica de seguiment dels programes i serveis d'habitatge municipals 3 

Col·laboració entre les diferents administracions en les actuacions d'habitatge 2 

Sistema integral d'informació d'habitatge 2 
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Valoració de la sessió 
 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 5 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  

9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 100% Adequat 

 

 

El que més m’ha agradat!! (3 pers.)  

 Se tienen que hacer más talleres sobre ésto y más 

 Diversitat opinions 

 Ha sigut un debat molt interessant 

Podria haver estat millor... (2 pers.) 

 Massa llarg  

 Més exemples reals 

 


