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INTRODUCCIÓ 
 
Analitzat en detall l’informe elaborat per la “Fundació de Desenvolupament Comunitari” de la “Jornada de participació del Pla Local 
d’Habitatge de Viladecans “, així com les aportacions individuals i el correu emès, els sotasignats components de la Comissió Tècnica de 
Participació del Pla emeten el present informe. 
 
L’informe incorpora l’anàlisi de les aportacions resultants del procés de participació ciutadana. S’analitzen tant les aportacions derivades dels 
grups de treball com les individuals aparegudes en la jornada de participació així com les emeses mitjançant correu electrònic en el període 
d’exposició pública. Es vol donar resposta d’aquesta manera a totes les aportacions malgrat que cal reconèixer la major representativitat 
d’aquelles derivades del consens en els grups de treball. 
 
Per tal de facilitar l’anàlisi les aportacions han estat agrupades en funció del tema i adaptant l’estructura del Pla Local d’Habitatge.   
 
Finalment aquest informe incorpora les conclusions que la Comissió tècnica exposa com a resultat de l’anàlisi efectuat. 
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1.- JORNADA DE PARTICIPACIÓ – TREBALL EN GRUP 
   
 

De l’informe del Taller de Participació i agrupades les conclusions segons la temàtica del document del Pla Local d’Habitatge, en endavant 
PLH, en resulta el següent quadre :   
 
        P N S  

-    1 – Participació ciutadana  (1.2.1).............................................................  1 -- 1  
-    2 – Objectiu de solidaritat urbana ...(1.2.2)..................................................... --  --  -- 
-    3 - Programació temporal (1.2.3) ............................................................. --   1 2 
-    4 - Infraestructura , mobilitat , equipaments i zones verdes (2.2.3/2.2.4).... --   4 4 
-    5.- Projeccions demogràfiques , anàlisi social (2.3.1 / 2.3.2) ....................... --   1 1 
-    6 – Diagnosi de la situació actual (3) ........................................................   3  --  -- 
-    7.- Estratègies del PLH , planejament (4.1.2).............................................  --   -  7 
-    8 – Habitatge protegit ,dotacional , lloguer (4.1.3)..........................................  4   2    
-    9 – Foment de la Rehabilitació i Renovació urbana ( 4.1.4).....................  2   1  
-  10.- Gestió de l’habitatge protegit (4.2.3)...................................................      5 5 
-  11 .- Programació econòmica ...................................................................  --   1 2 
-  12.- Altres ..................................................................................................  --   --    

 

Totals................... ..   10 15 22 
 
( El codi que s’adjunta a cada grup  fa referència a l’apartat corresponent de la documentació del PLH) 
( P – Valoracions positives ; N – Valoracions negatives ; S - Suggeriments) 

 
 
De l’anàlisi i quantificació de les aportacions al  treball en grup es pot establir la  següent valoració general de les qüestions plantejades en el 
document del PLH  :  
 
Aspectes positius  
- La formulació i tramitació del PLH , en tant i en quant aporta coneixements i anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi i del  procés de 
participació ciutadana  ( punt 3 i 1 ) 
 
El foment de l’habitatge protegit , dotacional i de lloguer i  la importància donada a la rehabilitació i renovació urbana  en el PLH .(punts 8 i 9) 
 
Aspectes negatius  
- Dubtes relatius a la capacitat de les infraestructures de mobilitat , sistema d’equipaments i zones verdes conseqüència de les polítiques 
d’habitatge. (punt 4) 
 
- Les dades socioeconòmiques i projeccions demogràfiques no reflecteixen la situació actual . (punts 3 i 5)  
 
- No incorpora els mecanismes de gestió d’adjudicació dels habitatges protegits i de la gestió econòmica de la rehabilitació.(Punts 8,9,10,11) 
 
Suggeriments  
 

- Establir mètodes de participació del seguiment del PLH , reforçant la comunicació . (1) 
- Replantejar la durada del PLH en funció de legislatures escurçant els terminis d’aplicació (3) 
- Elaboració d’un pla d’equipaments per quantificar les necessitats i situació actual (4) 
- Incloure l’impacte de la crisis redimensionant les projeccions de creixement (5) 
- Replantejar la construcció de nous habitatges amb estratègies d’ocupació dels pisos buits (7) 
- Millorar els criteris de gestió de l’habitatge protegit (5) 
- Millorar els ajuts econòmics a l’adquisició de l’habitatge i la rehabilitació.(11) 



 
 
 



 
2.- JORNADA DE PARTICIPACIÓ – APORTACIONS INDIVIDUALS  
 
Complementàriament a les conclusions del treball de grup  enunciades en l’apartat 3 ( Resultats )  de l’informe del Taller de participació , 
s’ha considerat oportú contestar les valoracions negatives i suggeriments plantejades  en l’apartat 3.1 ( aportacions individuals ) de la 
jornada de participació agrupades segons la temàtica relacionada en els apartats del document del PLH de la següent forma  :  
 
        P N S  

-    1 – Participació ciutadana  (1.2.1).............................................................   7   1   5 
-    2 – Objectiu de solidaritat urbana ...(1.2.2)..................................................... 11   2  -- 
-    3 - Programació temporal (1.2.3) .............................................................   3   7   3 
-    4 - Infraestructura , mobilitat , equipaments i zones verdes (2.2.3/2.2.4)....  -- 28 28 
-    5.- Projeccions demogràfiques , anàlisi social (2.3.1 / 2.3.2) .......................  -- 15  -- 
-    6 – Diagnosi de la situació actual (3) ........................................................ 21  --   2 
-    7.- Estratègies del PLH , planejament (4.1.2).............................................   7 32  21 
-    8 – Habitatge protegit ,dotacional , lloguer (4.1.3).......................................... 19 11   2 
-    9 – Foment de la Rehabilitació i Renovació urbana ( 4.1.4)..................... 26 11 10 
-  10.- Gestió de l’habitatge protegit (4.2.3)...................................................   9 17 23 
-  11 .- Programació econòmica ...................................................................  --   2   5 
-  12.- Altres ..................................................................................................   1   7   4 

 

Totals................... ..104 133 103......346 
 
( El codi que s’adjunta a cada grup  fa referència a l’apartat corresponent de la documentació del PLH) 
( P – Valoracions positives ; N – Valoracions negatives ; S - Suggeriments) 

 
De l’anàlisi i quantificació de les aportacions individuals es pot establir la  següent valoració general de les qüestions plantejades en el 
document del PLH  :  
 
Aspectes positius  
- La formulació i tramitació del PLH , en tant i en quant aporta coneixements i anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi i del  procés de 
participació ciutadana . 
 
- La importància donada a la rehabilitació i renovació urbana  en el PLH així com de la implantació de l’habitatge protegit i l’assoliment  de 
l’objectiu de solidaritat urbana. 
 
Aspectes negatius  
- Dubtes relatius a la capacitat de les infraestructures de mobilitat , sistema d’equipaments i zones verdes conseqüència de les polítiques 
d’habitatge. 
 
-Dubtes en quant a la construcció de nous habitatges com solució per resoldre la problemàtica de l’habitatge. 
 
- Les dades socioeconòmiques i projeccions demogràfiques no reflecteixen la situació actual. No concreta  aspectes de la gestió de la 
rehabilitació i l’adjudicació d’habitatges protegits, la programació econòmica del pla i els llargs terminis de la programació temporal . 
 
Suggeriments  
 

- Elaboració d’un pla d’equipaments per quantificar les necessitats i situació actual  (4) 
- Replantejar la construcció de nous habitatges amb estratègies d’ocupació dels pisos buits (7) 
- Establir mètodes de participació del seguiment del PLH , adequant la programació temporal , les projeccions de creixement   (1) 

 
 
S’incorpora en l’annex al present informe la resposta als aspectes negatius i suggeriments d’aquestes aportacions individuals. 



 

3.- APORTACIONS INDIVIDUALS – Correu  
 

Les aportacions i suggeriments dels 13 correus rebuts des de el dia 3/5/09 al 13/6/09 , es distribueixen de la forma següent :  
 

- 5 correus fan referència a la disconformitat respecte a la construcció  d’habitatges de nova construcció principalment al sector 
Llevant – ( N07 – Estratègies del PLH – Planejament )  

- 2 correus sol·liciten informació sobre els habitatges de protecció oficial 
- 2 correus no tenen cap aportació 
- La resta de correus aporten suggeriments relatius a : 

 - Donar mes sortida al lloguer i mes facilitats pel finançament 
 - Destinar habitatges a gent gran amb serveis comuns inclosos i gent jove amb un temps d’utilització del pis de 2 anys 
 - Implementar dins de les empreses públiques de l’Ajuntament un departament que fomenti , assessori , controli i auditi  
   empreses de cooperativa d’habitatges. 
- Inclusió de la rehabilitació vivendes del barri de Sales . Subvenció 50% Ajuntament o Generalitat i subvenció plaques  
  fotovoltaiques   

 
La resposta a aquestes aportacions és la següent: 
 
1.- Disconformitat amb les  estratègies del PLH – Planejament – (5 correus ) 
L’enquadrament del model que proposa el PLH per a les polítiques d’habitatge , es el Pla General Metropolità,  que concreta els 
drets i deures de la propietat del sòl així com  l’estructura i model de creixement de la ciutat definida en l’avanç del Pla Director del 
Sòl Urbà i concretada en les diverses figures de planejament derivat. Aquests models estan desenvolupats sintèticament en els 
apartats 2.1 i 2.2 del document del PLH. 
 
La construcció de nous habitatges s’efectua en sols qualificats de residencial pel Pla General de 1976, i en conseqüència sòls que 
formen part de l’estructura urbana planejada des·de més de trenta anys. La inclusió d’aquests terrenys en la planificació de les 
polítiques d’habitatge ve justificada principalment per la seva importància en l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana, així 
com amb la incidència de l’estructuració definitiva del sistema de mobilitat, espais verds i equipaments  del nucli urbà de 
Viladecans.  Cal observar que per complir amb l’objectiu de solidaritat urbana, els habitatges derivats del sòl urbanitzable son 
necessaris però no suficients per la qual cosa es potencien simultàniament les operacions de reforma en sòl urbà. 
  
D’aquesta manera el PLH  considera innecessària la generació de nou sòl urbanitzable , atès que amb les operacions descrites tant 
en el sòl urbanitzable vigent com en el sòl urbà s’assoleix l’objectiu de solidaritat urbana establert en la Llei del Dret a l’Habitatge.  
 
Les consideracions sobre el model insostenible, o la construcció de nous habitatges en un espai protegit, només es poden 
considerar si els terrenys de referència tenen la condició de protecció establerta per Llei o pel Planejament , que no es el cas. 
 
 
 

2.- Informació sobre habitatge protegit – (2 correus)  
L’Ajuntament mitjançant l’empresa municipal Viurbana i concretament l’oficina Local d’Habitatge ofereix informació sobre 
habitatge protegit , borsa de lloguer , subvencions  a la rehabilitació , renovació urbana , Llei de Barris ..... 
 

3.- Donar mes sortida al lloguer i mes facilitats pel finançament   
Les propostes de PLH fan especial incidència en l’habitatge de lloguer . 
L’Ajuntament, mitjançant l’empresa municipal Viurbana i concretament l’Oficina Local d’Habitatge facilita la gestió i assessorament 
referent a les ajudes de finançament per a la compra d’habitatges d’acord amb els programes per a l’adquisició i rehabilitació de 
l’habitatge.  
 
4.- - Destinar habitatges a gent gran amb serveis comuns inclosos i gent jove amb un temps d’utilització del pis de 2 anys 
L’enunciat correspon a la tipologia dels habitatges dotacionals dels que s’en proposen 400 en el PLH.  



L’habitatge dotacional es l´habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d´emancipació o que 
requereixen acolliment o assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de gènere, els 
immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l´ús de l´habitatge compartit, les persones pendents 
de reallotjament per operacions publiques de substitució d´habitatges o per actuacions d´execució del planejament urbanístic o 
les sense llar. Poden ésser considerat habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones amb 
necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en permetin l´ús compartit per 
persones sense llaços familiars. 
 
 
 

5.- Implementar dins de les empreses públiques de l’Ajuntament un departament que fomenti , assessori , controli i auditi empreses de 
cooperativa d’habitatges. 
Aquest suggeriment en quant al foment i assessorament de cooperatives per la construcció d’habitatges forma part de les  
funcions de l’empresa Viurbana o Vimed d’assessorament tècnic per a la gestió de les polítiques d’habitatge. 
 
 

6.- Inclusió de la rehabilitació vivendes del barri de Sales . Subvenció 50% Ajuntament o Generalitat i subvenció plaques fotovoltaiques   
Les actuacions en rehabilitació van especialment dirigides als habitatges amb mes de 30 anys d’antiguitat amb caràcter general 
per a tot el nucli. Les subvencions per aquest tipus d’actuacions son les que s’estableixen anualment mitjançant els ajuts que 
finançats per la Generalitat. El PLH proposa subvencions complementaries com el finançament de la inspecció tècnica i ajuts a 
l’adequació de l’accessibilitat i sistemes energètics dels edificis .  
 



 
 

4.- CONCLUSIONS   
 
De l’estudi i valoració de  les aportacions efectuades en el procés de participació ciutadana s’exposen les següents conclusions :   
 
 
4.1.- De la formulació del Pla Local d’Habitatge , la diagnosi  , i el procés de participació ciutadana (Grups 1 i 6) 
 
En línies generals es valora positivament la formulació , diagnosi i procés de participació ciutadana , tot i que es recomana recollir 
els suggeriments que fan referència a l’establiment de mètodes de participació i seguiment del PLH amb l’objectiu d’adequar i 
revisar les dades, projeccions i propostes del PLH , atès que el  plantejament a llarg termini  del document fa necessari aquest 
seguiment i actualització  
 
 
4.2.- De les projeccions demogràfiques i l’anàlisi socioeconòmic (Grup 5) 
 
En el procès de participació s’ha posat en dubte les projeccions demogràfiques en una situació com l’actual de recessió 
socioeconòmica i la seva possible afectació a l’evolució demogràfica. Aquesta comissió entén que l’adopció d’aquestes  
projeccions tenen la seva justificació en l’estudi de les seqüències de creixement observades en els darrers 24 anys, tenint en 
compte les actuals dinàmiques metropolitanes i la situació del planejament. En aquest context està justificat adoptar l’escenari de 
projecció demogràfica mitjà alt . 
 
No obstant això, es considera oportú que el PLH matisi en el seu redactat els ritmes de creixement, expressant la situació de crisi 
actual amb la conseqüent relativització del terminis, els quals seran actualitzats en les periòdiques revisions del PLH. En qualsevol 
cas i tal i com en resulta dels estudis del PLH el creixement ha de fluctuar en l’escenari mitjà alt - mitjà baix pel proper període de 
12 anys. Aquestes adaptacions dels ritmes no han de suposar en cap cas la renúncia a assolir l’objectiu de solidaritat urbana, 
imperatiu per llei, ni a les propostes en política social d’habitatge exposades en el PLH. En conseqüència aquesta comissió 
proposa que per evitar que el possible alentiment dels ritmes de promoció perjudiqui les polítiques d’habitatge social es prioritzin 
aquelles actuacions que permetin disposar de l’habitatge protegit l’abans possible.  
 
 
4.3.- De les infraestructures , mobilitat , equipaments , zones verdes (Grup 4)  
 
Del procés de participació se’n dedueix tant des·de l’apartat de valoracions com des dels suggeriments una inquietud respecte de 
la dotació i planificació suficient  de les infraestructures , serveis i dotacions i la necessitat de redactar un Pla d’equipaments .  
 
Malgrat que s’han efectuat nombrosos estudis i s’estan duen a terme actuacions d’increment i millora dotacional sobre la base 
d’estudis de necessitats ( Pla de Mobilitat , Pla director d’equipaments , Pla director del sòl urbà.....) , i que la planificació i 
programació d’aquests sistemes ( mobilitat , equipaments , parcs forestals  i infraestructures en general ), no es objecte del Pla 
Local d’Habitatge , es proposa, un cop tramitat el  PLH,  la redacció d’un document que reflexi les actuacions endegades així com 
les previsions i necessitats generals en sistemes en base a les projeccions del PLH, la planificació urbanística i estudis sectorials, 
de manera que constitueixi un element fonamental per a la programació dels equipaments i infrastructures de gestió 
supramunicipal  ( ambulatoris, escoles, transports , ...,) . 
 
 
4.4.- De les estratègies generals i planejament ( Grups 2,7,8) 
 
Conjuntament amb les observacions referides als equipaments , hi ha observacions referides a la innecessariament de construcció 
de nous habitatges proposant concentrar les politiques socials en el parc d’habitatges existent.  
 
Respecte d’aquestes observacions , aquesta comissió considera oportú  fer les següents consideracions :  



 
El Pla Local d’Habitatge quantifica les necessitats d’habitatge social a partir de l’anàlisi socioeconòmic , territorial i de planejament 
de la ciutat de Viladecans i conclou quer per assolir-les cal comptar tant amb el sòl urbà existent com urbanitzable, descartant el 
sòl no urbanitzable. Cal observar que , dins de l’àmbit de Catalunya, inclòs el Baix Llobregat,  s’estan desenvolupant les “ARE” 
(arees residencials estratègiques ) . Aquestes “ARE” han requalificat sòl no urbanitzable per solucionar les necessitats socials 
d’habitatge a partir d’anàlisi i projeccions similars a les que han resultat per Viladecans.  
 
En aquest context , no es possible excloure el desenvolupament del sòl urbanitzable perque suposaria incomplir amb les 
necessitats socials i els objectius de solidaritat urbana.  
 
 
 
 
 
D’altra banda cal observar que el parc d’habitatges buits, constitueix un element regulador dels preus en el mercat de l’habitatge i 
permet accedir a l’habitatge no només a través de la compra sinó també el lloguer.  
 
Pel que fa al parc d’habitatges buits, el PLH proposa la potenciació de les actuacions en Rehabilitació i Renovació urbana , i 
mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge facilitar la prestació de serveis d’assistència tècnica, ajudes en la rehabilitació i foment del 
lloguer del parc d’habitatges existents i la millora dels barris ( Llei de Barris Ponent , Eixample ),com sistema per recuperar i 
integrar els habitatges buits existents.  
 
En resum , el Pla Local d’Habitatge de Viladecans no genera nou sòl urbanitzable , sino que distribueix les polítiques socials 
d’habitatge tant en el sòl urbà i urbanitzable vigent com en el foment de la rehabilitació fent extensives les actuacions en tot el 
municipi per poder acomplir l’objectiu de solidaritat urbana establert per la llei del dret a l’habitatge. 
 
 
4.5.- De la millora de la gestió de l’habitatge protegit i la rehabilitació (Grups 9 i 10 )  
 
S’agrupa el conjunt d’observacions i suggeriments  resultants de la gestió de l’habitatge protegit i la rehabilitació ( criteris 
d’adjudicació , informació sobre l’habitatge protegit , subvencions , gestió de les subvencions de la rehabilitació ....) tenint present 
que son aspectes que estan regulats normativament amb caràcter general  i  en conseqüència no son de competència municipal. 
No obstant aixó , la potenciació de l’oficina municipal de l’habitatge ha d’ajudar a millorar els canals d’informació , més tenint en 
compte la important previsió d’habitatge protegit i el volum de rehabilitació que es preveu per als propers anys. 
 
4.6.- De la programació temporal i econòmica ( Grups 3 i 11 )  
 
L’adopció dels terminis de  vigència del PLH ve determinada per :  
 

- - Coherència amb els cicles històrics de l’evolució recent de Viladecans a partir del modul de 6 anys fixat en les 
metodologies de treball.  

- - Incertesa de la situació socioeconòmica que fa difícil preveure i programar actuacions a curt termini  
 
Tenint en compte aquests dos factors, el PLH de Viladecans es planteja a llarg termini, podent adaptar les actuacions i propostes 
en funció de l’anàlisi i revisió del Pla exposat en l’apartat 1 d’aquestes conclusions. 
 
Pel que fa a la Programació Econòmica, en el PLH s’apunten les mesures i actuacions malgrat que cal reconèixer que el 
desenvolupament de cadascuna de les actuacions proposades exigirà aprofundir en l’equilibri econòmic.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I  .- RESPOSTA A  LES APORTACIONS INDIVIDUALS  
 



 
Aspectes negatius  
 
N.01.- Participació ciutadana 
- Pobre participació (procés mes ampli ) 
 

El procés de participació ciutadana s’adequa als establerts reglamentàriament per a aquestes situacions.  
 

N.02.- Objectiu de solidaritat urbana  
 
- Amb aquest PLHV no s'arriba al 15% de protecció total  - No es concreta el 15% de protecció 
 

La metodologia per als càlculs de solidaritat urbana son els establerts en la Llei del Dret a l’Habitatge , exposats en l’apartat 1.2.2, 
on es concreta el mètode d’obtenció del percentatge mínim establert per llei i la seva quantificació. 
 

N.03.-Programació temporal 
 
- Duració del Pla  
- Temps de duració del pla es excessiu  
- Temps de duració del pla es excessiu  
- Es tardarà massa temps en construir els habitatges de protecció oficial 

-Els terminis de construcció d’habitatge per a  persones grans majors de 60 anys  
-Promoció a llarg termini dels pisos de protecció quan tindria que ser a curt termini  
-Temps d’execució del pla  
 

 

La programació temporal del PLH es coherent amb l’anàlisi de l’evolució socioeconòmica dels darrers anys. En les circumstàncies 
actuals, crisi econòmica amb especial incidència en el sector immobiliari, es fa difícil programar actuacions , raó per la que el PLH es 
converteix en un instrument de planificació, que ha de ser complementari en el desenvolupament del planejament i que ha de 
determinar les necessitats mínimes d’habitatge protegit a incloure en el desenvolupament dels plans.  
 
Degut a aquestes circumstàncies es proposa un pla a llarg termini, revisable en quant als ritmes si les circumstàncies 
socioeconòmiqes ho aconsellen però sense renunciar a els objectius de solidaritat urbana i política social d’habitatge proposats.  
 

N.04.- Infraestructura , mobilitat , equipaments i zones verdes  
 
- Es preveu poca zona verda  
- Es perd zona verda per construir nous habitatges 
- Falta d’equipaments  ( escoles , ambulatoris , hospitals .. 
- Manca un pla de nous equipaments i infraestructures que acompanyi al PLHV 
- Manca d’aparcaments  
- No es respecta el parc forestal  
- No preveu nous equipaments  
- Creixement d’habitants que donarà lloc a problemes d’aglomeracions en llocs 

com biblioteques , gimnàs , piscina , circulació de cotxes, aparcaments , 
escoles , etc   

- Abandonament dels parcs de la ciutat  
- Es carrega el pulmó (muntanya) 
- Insostenible (Degrada la muntanya) 
- No contempla els serveis bàsics com sanitat , educació, etc. avui dia saturats 

per un increment excessiu de la població    
- Aparcaments i mobilitat viaria  
- Mes piscines i poliesportius per la població en augment  
- Serveis  

- Comunicació  
- Manca un pla d’equipaments ( CAP , Escoles .. ) conseqüent al PLH  
- Es necessari carres il·luminats  
- No s’exposa la construcció de dotacions i infraestructures necessàries per 

absorbir les necessitats del creixement de la població  
- No s’ha pensat en les infraestructures actuals del municipi  
- Guarderies gratuïtes  
- Manca ambulatori al districte 3 
- No es parla del tema d’ambulatoris , sobre tot al districte 3  
- No es parla de serveis com guarderies  
- Els accessos a la ciutat queden obsolets  
- Manca de serveis a l’alçada de l’augment de vivenda ( Sanitat , transport , 

educació , aparcament ,…)   
- La manca d’aparcament si es construeixen molts pisos  
- La seguretat  
 
 

 

 
La planificació i programació dels sistemes de mobilitat, equipaments, parcs forestals  i infraestructures en general no es objecte 
del Pla Local d’habitatge., si no que correspon al planejament urbanístic que concreta les superfícies de sòl mínimes obligatòries. 
El model de implantació general en el nucli és resultant dels anàlisis sectorials de mobilitat i equipaments i de la seva concreció en 
el planejament derivat i pla director. 
 



Tot i això , l’evolució demogràfica , les dinàmiques metropolitanes i els àmbits competencials  externs a la gestió municipal fa que 
la implantació dels sistemes  es converteixi en un element dinàmic que s’ha d’adaptar en funció de les necessitats concretes. Es 
per aquest motiu que es proposa, un cop tramitat el  PLH, la redacció d’un document que reflexi les actuacions endegades així 
com les previsions i necessitats generals en sistemes en base a les projeccions del PLH, la planificació urbanística i estudis 
sectorials.  
 
 
 
 

N.05.-Projeccions demogràfiques , anàlisi social  
 
- Viladecans duplicarà la mitjana d’habitants per Km2 a l’àrea metropolitana  
- Previsió de creixement a 73.000 habitants  
- 1091 persones hauran de marxar de Viladecans  
- S'han fet projeccions lineals i anàlisi estàtic , per això s’haurien de revisar les 
conclusions  
- No respon al creixement natural mes un percentatge per a possibles  
- Les dades utilitzades per realitzar el PLHV han canviat el 2009  
- Les xifres de creixement de la població estan sobredimen-sionades perquè 
s'han calculat en un període de bonança i ara aixó ha canviat  
- Incongruència entre l’estudi sociològic i la planificació derivada  

- S'ha actualitzar o valorar amb prudència la situació de crisis econòmica actual  
- Com es pagaran ara els pisos en temps de crisi 
- Dificultat situació econòmica actual i de futur . Incidència  
- Dades de la situació econòmica 2007-2009 desfasades 
- No es el moment idoni per parlar d'habitatge. S’hauria de parlar d’ajuts per 
pagar les hipoteques actuals 
- Viladecans no necessita créixer mes  
- No contempla que el creixement de Viladecans es menor al que prediu, segons 
es diu el 2019 hi havia 73.000 habitants quan el ritme actual n’hi havien 68.000  

 

 
Tot i la situació actual de recessió , adoptar el creixement natural com tendència de creixement no reflecteix correctament les 
dinàmiques que condicionen l’evolució de la ciutat de Viladecans , integrada totalment en l’estructura metropolitana de Barcelona.  
 
L’actitud mes prudent es assumir els processos que es donen en l’entorn on es sitúa el municipi , adoptant les tendencies 
observades en els darrers anys, creixement mitjà, encara que precisable com mitjà alt o mitjà baix , tal com  recomanen els estudis 
sociològics. 
 
L’adopció d’aquestes tendències de creixement té un caracter  preventiu doncs permet dimensionar les necessitats i evitar 
situacions de colapse dotacional. En cap cas té caràcter predictiu, de certesa absoluta, atès que l’evolució socioeconòmica i 
demogràfica  té unes variables externes al coneixement present  
 

N.07.-Estrategies del PLH , Planejament  
 
- Requalificació de sòl per a la construcció de nous habitatges  
- Es un model basat en més construcció 
- Sobredimensió en la construcció de nous habitatges  
- Previsió excessiva d'habitatges (9.000) fins l'any 2.019  
- Que construeixin noves vivendes  
- Habitatges buits , resoldre la seva situació ( lloguer i venda , etc) 
- Barri de Llevant (Construcció de barri innecessari) 
- No respecta el medi ambient  
- No fomenta el desenvolupament sostenible  
- Segueix impulsant un model de ciutat insostenible (Olivaretes)  
- No respecta el medi ambient  
- Manca de propostes innovadores  
- Construcció d'un nou barri (Llevant) en un espai natural . Quan amb les noves 
dades socioeconòmiques pot ser innecessari per els propers 12 anys 
- Falta proposta per col·locar al mercat els habitatges vacants  
- No contempla els habitatges buits existents , generats pel boom dels anys 2000 
- La construcció de nous habitatges de forma masiva  
- No crec que Viladecans hagi d’augmentar tant els seus habitants ja que no van 
en consonància amb els bens socials . Que creixin en proporció els bens socials 
que actualment ja estan en falta   
- La destrucció de part del casc antic amb el projecte de La Vileta representa una 
pèrdua de patrimoni històric i arquitectònic 

- Les estructures, distribució de l’espai i arquitectura fomenten l’atomització de 
l'individuo i trenquen els teixits tenint com a conseqüència una ciutat amb poca 
capacitat crítica i sotmesa  
- Per justificar el creixement urbanístic , incongruències entre estudi sociològic i 
les necessitats de creixement urbanístic 
- Justifica un creixement injustificable  
- Seguir creixent al mateix ritme que fins ara  
- Error en el plantejament  
- Encara queden 3500 pisos desocupats i no s'ha parlat d’ocupar-los com 
alternativa als macroprojectes urbanístics 
- Política de fer pisos 
- Massa nous habitatges que condicionen el creixement  
- Mes congestió de persones  
- Només té en compta l’habitatge plurifamiliar i els barris mes antics del municipi 
son de cases unifamiliars  
- Es prioritzen habitatges plurifamiliars  
- No hi ha propostes imaginatives de nous models de gestió del problema de 
l’habitatge en el municipi , en un moment en el que la situació econòmica obliga a 
buscar-les  
- Manca de projectes nous i imaginatius (o housing)  
- Es prioritzen habitatges plurifamiliars deixen de banda els unifamiliars  

 

 
La construcció de nous habitatges s’efectua en sols qualificats pel Pla General de 1976 , i en conseqüència sòls que formen part 
de l’estructura urbana planejada des·de fa més de trenta anys. La inclusió d’aquests terrenys en la planificació de les polítiques 



d’habitatge ve justificada principalment per la seva importància en l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana , així com amb 
d’incidència de l’estructuració definitiva del sistema de mobilitat, espais verds i equipaments  del nucli urbà de Viladecans.  Cal 
observar que per complir amb l’objectiu de solidaritat urbana, els habitatges derivats del sòl urbanitzable son necessaris però no 
suficients per la qual cosa es potencien simultàniament les operacions de reforma en sòl urbà. 
 
D’aquesta manera el PLH  considera innecessària la generació de nou sòl urbanitzable , atès que amb les operacions descrites tant 
en el sòl urbanitzable vigent com en el sòl urbà s’assoleix l’objectiu de solidaritat urbana establert en la Llei del Dret a l’Habitatge.  
 
Les consideracions sobre el model insostenible, o la construcció de nous habitatges en un espai protegit, només es poden 
considerar si els terrenys de referència tenen la condició de protecció establerta per Llei o pel Planejament , que no es el cas. 
 

 
 
 
 
 
 
N.08.-Habitatge protegit , dotacional , lloguer  
 
- Els pisos dotacionals del pla estan construïts a les afores del nucli urbà  
- Poc habitatge per a joves  
- Poques vivendes destinades a lloguer  
- Dificultats per als joves d’accés a l’habitatge  
- No es té en compta la dificultat dels joves per accedir a l’habitatge  
- Preu de lloguer accessible  

- Viladecans necessita residencia subvencionada per gent gran  
- Manquen propostes per a la gent , jove i gran  
- Problemes d’habitatge per joves 
- Falten pisos de lloguer 
- Els pisos de lloguer per joves son molt cars  

 

Les questions plantejades en aquest apartat d’observacions fan referència principalment a la quantitat d’habitatge protegit. 
 
 Les dades aportades en l’apartat 2.5.3 demostren que la quantitat d’habitatge protegit construït a Viladecans 700 htgs (1991-2005) 
son dins de les xifres dels municipis de l’entorn i que es d’especial rellevància la mediació municipal en lloguers que ha obtingut 
uns resultats molt satisfactoris en relació als municipis de la comarca. 
 
Per tal de complir amb l’objectiu de solidaritat urbana, el PLH proposa incrementar l’oferta d’habitatge social promovent la 
construcció d’habitatges dotacionals i potenciant l’habitatge de lloguer , que conjuntament amb les xifres globals d’habitatge 
protegit ha de millorar l’accés de l’habitatge als sectors mes desfavorits. 
 
Cal recordar que l’habitatge dotacional es aquell establert en terrenys públics i destinat a cobrir les necessitats temporals 
d’habitatge de certs col·lectius (joves, gent gran, etc...)  
 
 

N.09.-Foment de la rehabilitació i renovació urbana 
- Existència d'un parc d’habitatges molt antic  
- 900 habitatges sense rehabilitació  
- La situació actual del mercat demostra que encara cal fer mes incís en la 

necessitat d’impulsar la rehabilitació  
- Ajudes arriben tard  
- Els ajuts arriben tard (rehabilitació) 
- Atès que els habitatges majors de 30 anys es consideren velles caldria elaborar 

plans per rehabilitar-les abans d’edificar-ne de noves 

- Es necessiten ajuts per als ascensors i millores dels edificis 
- No es parla de rehabilitació de vivendes per a persones disminuïdes  
- Crec que les ajudes no sòn suficients i en el cas de rehabilitació de l’edifici no 

s’ajuda a conservar-lo  
- Caldria millorar el finançament de la rehabilitació atès que els ajuts arriben 

desprès de les obres  
- Existeix risc de que es beneficiïn els menys necessitats dels ajuts de 

rehabilitació  

 
L’analisi del parc d’habitatges per al foment de la rehabilitació i renovació urbana constitueix un dels punts claus del PLH de 
Viladecans .  
 
Un dels aspectes mes importants per al foment de la rehabilitació i renovació urbana es la gestió que ha d’orientar a les 
comunitats de propietaris i als veïns en general per a la millora respectiva dels seus edificis d’habitatges i del barri on s’ubiquen .  



 
L’empresa municipal Viurbana a través de l’oficina local d’Habitatge son les encarregades de dur a terme aquesta tasca que ja s’ha 
reconegut de forma positiva en el Pla de Ponent i que s’ha d’ampliar en altres arees de la ciutat.  
 
Tots els aspectes referits a la financiació de la rehabilitació, ajuts per a l’instal·lació d’ascensors, revisions de l’edificació formen 
part dels programes que proposa el PLH , previ anàlisi del Parc d’Habitatges amb l’empresa Viurbana. 
 

N.10.- Gestió de l'habitatge protegit  
- Concesió d'habitatges a persones que no l’ocupen, revisar i millorar els criteris 

d’adjudicació  , es tarda en fer pisos de protecció oficial  
- Millorar els criteris d’adjudicació d'habitatges  
- No deixar fer reformes als qui adjudiquen vivendes  
- No es potencien les cooperatives d'habitatge  
- No es vigila suficientment l'habitatge protegit  
- Fixar criteris objectius per a la concessió de pis  
- Hi ha vivendes de protecció de propietat?  
- Manquen ajuts per a la financiació de la compra de l'habitatge  
- Desconfiança amb els criteris per l’atorgament dels habitatges protegits  

- A la plaça Constitució es construiran blocs d'habitatges , però molts pocs de 
subvencionats essent un dels punts mes poblats del nucli 

- Col·lectiu a qui van dirigides les ajudes no ben definits 
- Habitatge de preus cars  
- No puntualitza a partir de quines quotes o necessitats es rebran les ajudes  
- La vivenda es molt cara  
- L'accès a l'habitatge per les classe desfavorides no te ajuts 
- No es concreta el tipus de protecció en el 15% de les vivendes protegides  
- Construcció d'habitatges per persones amb mobilitat reduïda 

 

Tots aquests aspectes  es vinculen a la gestió pormenoritzada de les propostes del PLH , incloses dins dels àmbits de gestió 
municipals Vimed i Viurbana . 
 

Tot el que fa referència a les qüestions sobre els criteris d’adjudicació , reformes , preus de l’habitatge protegit , ...... , formen part 
de la normativa sobre habitatge protegit desenvolupat pel govern estatal i autonòmic , i que està regulat normativament per 
aquestes administracions.  
 
Les qüestions referides a la construcció i actuacions de l’habitatge protegit a Viladecans  i tipus de protecció dels habitatges son 
concretades en el planejament respectiu. 



 
 

N.11.-Programació econòmica  
 
 
- No hi ha dotació econòmica ni pressupostaria     - Falta de dotació económica o de previsió de recursos  
 
 

La proposta de financiació s’estructura de la següent forma :  
-Autofinanciació per a la construcció de nous habitatges protegits . 
-Amb recursos particulars i financiació de les administracions la rehabilitació  
-Amb financiació privada i de les administracions l’habitatge dotacional. 
 
 

N.12.- Altres 
 
- Existència de construcció d'habitatges es anterior al plà 
- Si es porta treballant el PLH perqué es va accelerar el projecte d'Olivaretes ? 
- Molts plans , es queden a l’aire  
- Darrerament la construcció es dolenta  
- Manca de projectes nous i imaginatius (o housing)  

- Es prioritzen habitatges plurifamiliars deixan de banda els unifamiliars  
- 180 pàgines d'estudi ple d’incongruències  
- Conclusions no necessaries  
- Que es beneficiin els menys necessitats , perque no crec en els baròmetres 

 
 

Respecte de les qüestions plantejades  s’han de fer les següents puntualitzacions :  
- El pla parcial del sector Llevant (olivaretes) , té una tramitació totalment independent a la del PLH , que comença l’any 1993. 
- Les propostes i projectes del PLH s’ajusten al marc legislatiu i socioeconòmic actual sense descartar en futures revisions 
propostes innovadores de les polítiques d’habitatge , contrastades social i econòmicament. 
- En el context de Viladecans  l’habitatge unifamiliar no es considera la tipologia adequada per a les polítiques d’habitatge social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Suggeriments  
 
 
 

S01.-Participació ciutadana  
 
- Comunicar com s’avança en l’execució d'aquest pla.  
- Falta de temps de debat .Un pla seriós no es debat així , en 30 minuts . S'ha de 

debatre amb temps , una tarda. 
- El procés de mini-debat sembla dirigit pels interessos a "favor" 

- Identificar allò que el poble mes recolza (Lloguer , compra , etc..) i hauria de ser 
on es tindrien que enfocar els esforços 

- Un projecte de tal magnitud requereix una consulta popular (referèndum) per 
fomentar la democràcia participativa versus democràcia representativa . 

 

Es proposa incorporar a les conclusions  del procés de participació els suggeriments relatius al seguiment del pla local 
d’habitatge. 
  
 

 
S03.-Programació temporal 
- Com el PLH està pensat a llarg termini (12 anys ) fer nous anàlisi cada cert 

temps per adaptar el pla a les noves situacions segons l’estat global del 
municipi , de l’economia i de la societat en general  

- El pla hauria de tenir la mateixa durada que la legislatura  

- El pla hauria de tenir la mateixa durada que una legislatura 

 

 
Es proposa incorporar a les conclusions  del procés de participació els suggeriments relatius al seguiment del pla local 
d’habitatge. Pel que correspon al període d’execució es materialment impossible executar tot el pla en un temps inferior al previst 
no obstant seria oportú potenciar aquelles actuacions que permetin assolir amb el menor temps els objectius d’habitatge social.  
 
 
S04.-Infrastructura , mobilitat , equipaments i zones verdes  
 
- El PLH s’hauria d’acompanyar amb un pla d’equipaments i seria un pla mes 

global de ciutat 
- Especificar més les infraestructures que aporta el PLHV sobretot en mobilitat  
- Construir un hospital  
- Millor condicionament dels parcs infantils que existeixen i millora la neteja dels 

carrers 
- Noves infraestructures 
- Cada nou nucli de vivendes noves inclogui un espai verd com a mínim  
- Mes instal·lacions i equipaments 
- Millores d’aparcament i mes zones verdes 
- Respecte per l’espai públic 
- Millora les infraestructures dels barris no inclosos al PLHV 
- Millora la mobilitat de comunicació dintre de Viladecans 
- Sobresaturació dels serveis  
- Incloure el criteri de qualitat de qualitat de vida de la gent que viu ara a 

Viladecans  
- Primer millorar la qualitat de vida dels ciutadans actuals de Viladecans. 
- Falta un pla d’equipaments conseqüent amb el PLH  
- Manca un plantejament de les noves infraestructures per cobrir , primer , les 

necessitats actuals de serveis en general de la població de Viladecans . 

Manquen com a mínim 2 ambulatoris nous , accessos o carreteres per entrar 
al poble 

- Que es faci primer un estudi de les necessitats del poble  
- Es parla de pisos però no de les millores de mobilitat de Viladecans 
- Preocupen les zones verdes , la sanitat . Visc al carrer Llevat i la Carretera de 

Barcelona es molt forta , de soroll d’ambulàncies  
- Segons el creixement de la vivenda manquen tota clase de serveis  
- Policia que passi mes d'una vegada al dia  
- Millorar els serveis de Sanitat : a l’hospital per una urgència estàs mes de 8 

hores perquè t’atenguin i al servei primari et donen hora pel cap de 8 dies. 
- Mes places de pàrquing per a cotxes , perquè molts pisos per pocs llocs per a 

cotxes  
- Mes zones de minusvàlids  
- Mes serveis de vigilància , mes serveis sanitaris  
- Necessitem urgentment un ambulatori en el barri de Ponent , ja que som mes de 

25000 veïns  
- Falta vigilància i mes aparcament 
-Si creixen els habitants tenen que créixer els serveis i les entrades a la població 
 

 
Es proposa incorporar a les conclusions  del procés de participació els suggeriments referits a la redacció d’un document que 
refongui les actuacions, previsions i necessitats en sistemes de mobilitat, equipaments i zona verda. 
 

 
 
 
 
 



S06.-Diagnòstic de la situació actual  
 
Realitzar un anàlisi dinàmic de les necessitats tenint en compta la previsió econòmica prevista , a  més de la demogràfica. 
Trobo a faltar mes dades sobre la situació de les vivendes i la data de construcció de les mateixes  
 
 

L’anàlisi dinàmic de les necessitats s’obté amb el seguiment constant del PLH. 
 
La situació dels habitatges i data prevista de construcció s’ha sintetitzat en el PLH , sense entrar en detall precís atès que no es 
objecte d’aquest una descripció pormenoritzada . Aquesta dada ha de formar part dels treballs de desenvolupament de cadscuna 
de les actuacions. 
 
 
 
 
 
 

S07.-Estrategies del PLH , Planejament  
 
Un augment de població no excessiu  
Menys creixement i que respongui només al creixement natural de la població de 
Viladecans i mes serveis  
Re una aposta per consolidar la ciutat actual en qualitat urbana i no en quantitat . 
Creixement en qualitat de vida ; evitar desajustos 
Aprofitar els 3.000 pisos que estan buits  
Incloure els barris mes antics en el projecte , especialment Albarrosa , tant pel 
que fa a les ajudes per la rehabilitació com infraestructures i accessibilitat . Es 
contemplen aquests barris com a segones residències , pero moltes son vivendes 
habituals. 
Falta proposta per col·locar en el mercat els habitatges vacants  
Avaluar la necessitat de construir un nou barri en un espai natural , quan amb les 
noves dades socioeconòmiqes pot ser innecessari pels propers 12 anys  
Programar el creixement urbanístic  
Urbanitzar seguint el sentiment natural de la vida  
El PLH s'ha creat amb projectes urbanístics ja aprovats  
La construcció de vivendes a la zona d'Olivaretes no s’hauria de dur a terme. Hi 
han altres zones per edificar i aquesta deixar-la com a lloc d’esbarjo i convivència 
amb la natura 
Dubte sobre l’edificació massiva que s’està generant per eixample a Vilamarina 
Fer una moratòria urbanística fins que no s’ocupin els 3500 habitatges 
desocupats ; les immobiliàries asseguren tenir una oferta de 3000 pisos de 
lloguer , es a dir , que potser n'hi ha molts mes  
 

Ser mes imaginatius ; hi ha un altra manera de donar resposta a les necessitats 
que no sigui construir i construir  
Hi ha prop de 3000 habitatges que es podrien fer servir : entre els vacants (1200) 
els de nova construcció a la venda (1000) i els de segona ma a la venda (800)  
Si segons l’estudi sociològic del PLH  , Viladecans no ha de créixer mes , perquè 
creix com una ciutat madura , creixement propi no li cal creixer tant. Creix la part 
urbana actual i no construir la zona agrícola forestal d'Olivaretes 
Habitar mitjançant vivenda o lloguer les vivendes buides i construir segons les 
necessitats per no massificar i estar mancats de serveis ; tenim una bona pujada 
de serveis però encara en falten per cobrir les necessitats actuals 
Abans d’edificar , cal omplir els pisos buits 
- Cal estar alerta perquè l’administració compri , tot aquell habitatge que els 
promotors immobiliaris i caixes no puguin vendre , a un preu mes baix per fer-lo 
habitatge protegit . Aixó permetrà tenir habitatge protegit sense augmentar la 
construcció de nous habitatges  
- Noves propostes de finançament mes innovadores a part de la compra i el 
lloguer . Per eixample , el lloguer amb opció a compra , avals hipotecaris com 
ajuda per a la compra .. Etc 
- Propostes imaginatives : Co-housing (cooperatives d’habitatges , serveis 
compartits , drets d’us /propietat compartida , reducció de despeses)  
- Adquisició pública d’habitatges  
 
 

 

Aquesta comissió tècnica informa desfavorablement  les sugerencies encaminades a desclassificar el sòl per a la construcció de 
nous habitatges per incompliment de la Llei del Dret a l’Habitatge en l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana. 
 
En quant al parc d’habitatges vacant , l’estratègia del PLH es el foment de la rehabilitació i la mediació en el lloguer per tal de 
reincorporar-los en l’oferta d’habitatge.  
 
Pel que fa a la potenciació de  propostes innovadores ,( cooperatives , serveis compartits , lloguers amb opció de compra , Co-
housing .....) no es descarta incorporar-les en futures revisions del PLH , un cop s’hagi assolit  el suficient  número d’experiències 
que facin viable la seva incorporació dins de les dinàmiques de gestió de l’accés a l’habitatge. 
 
 

S08.- Habitatge protegit , dotacional , lloguer  
- Construir edificis per la gent gran tutelats i mes equipaments  
- Mes ajudes pels joves a l’hora d’accedir a un habitatge  
- Es tindria que ajudar mes a la gent jove i als necessitats  
 



El PLH preveu la construcció de 400  habitatges dotacionals, per tant de lloguer, per als col·lectius desfavorits.  
 

 
S09.- Foment de la rehabilitació i renovació urbana 
- Concretar els ajuts econòmics a la rehabilitació  
- Garantir el finançament de la rehabilitació  
- Accés a instal·lar energies renovables als habitatges  
- Fins al 1979 no es va fer la primera normativa d’aïllament tèrmic als edificis , fa 
tant que es molta l’urgència per actuar en tot aquest gruix d'habitatges de 
Viladecans que incrementa l’eficiència energètica en mes del 30% 
- Reparar les usades 

- La rehabilitació dels habitatges precaris (millora d'accessibilitat , eficiència 
energètica .. )  
- Inversió per fer mes sostenibles els habitatges actuals  
- Si l'ajuntament obliga a rehabilitar els pisos , que segueixi les obres o bé que 
agafin a gent aturada per aquest treball i que les porti el propi ajuntament. 
- No esta clar com funciona la rehabilitació 
- Un cop  rehabilitats els edificis cal posar mesures per a conservar-los  

 
 

El Pla Local d’Habitatge dins de les actuacions contempla un conjunt de mesures per a la rehabilitació. 



 
 
 

S10.-Gestió de l'habitatge protegit  
 
- Donar una informació més completa , als ciutadans de Viladecans , dels 
requisits que seran necessaris per accedir als nous habitatges protegits . 
- Seguiment de les persones que viuen en els pisos de protecció oficial i 
dotacionals per garantir que els habitatges es donin a persones que veritablement 
ho necessiten  
- Seguiment de les persones que ocupin les vivendes protegides per evitar 
l’especulació. 
- Abaratir la vivenda 
- Potenciació de cooperatives d’habitatges entre els ciutadans de Viladecans 
- No es contempla el tipus de protecció del 15% en els habitatges protegits  
- Requalificacions d'habitatge lliure i protegit 
- No es vigila el suficient a qui es dona les vivendes doncs a vegades s'endona a 
persones que ja en tenen una 
- Concessió de vivendes protegides a persones que realment ho necessitin 
- Vigilar les vivendes protegides  
- Que siguin accessibles als joves  
 

 
- Concretar estratègies de l'habitatge protegit  
- Problema de pagament en els temps que corren  
- No es vigila massa a qui se li atorga la vivenda de protecció , doncs a vegades 
sel's dona a qui no li fa falta  
- Que les vivendes de protecció no siguin tan caras i tinguin mes ajudes per 
accedir-hi 
- Millorar l’accés a la compra dels habitatges buits ( ajudes lloguer compra) 
- Recolzar propietaris de pisos perqué surtin a la borsa de lloguer  
- Pensar en ajuts directes de l'Ajuntament per la compra de vivenda ja que la 
quantitat d’oferta de pisos de protecció no es suficient. 
- Mes oferta d’habitatge per a joves tant de venda com de lloguer  
- Oferir més vivenda per a la joventut nascuda a Viladecans  
- Es tindria que estudiar el cas de cada persona amb documents de la seva 
situació econòmica de forma que no hi hagi persones que tinguen vivendes en 
propietat sel's hi concedeixi una de protecció oficial  
 
 

 

 
Els suggeriments referents a la gestió de l’habitatge protegit com , control de les adjudicacions i ús , preus ,... formen part de la 
legislació específica de l’habitatge de protecció oficial , sense que sigui competència municipal .  
 
S.11.- Programació econòmica  
Les revisions dels edificis de més de 30 anys haurien de ser gratuïtes 
Subvencions o desgravacions per a les rehabilitacions de les vivendes tant 
unifamiliars com plurifamiliars  

Mesures econòmiques de tot el pla de forma entenidora 
Ajudar a pagar les hipoteques  
Concretar dotacions pressupostaries  

 
 
 

Altres 
 
- On esta el percentatge d’habitatge protegit fins ara?  
- Identificar el que el poble mes recolza ( Lloguer , compra , etc ) i tendría que ser 
on enfocar mes esforç 

- Si es fa una mica be en sortiran beneficiats els joves (lloguer per a joves ) i la 
tercera edat (ascensors , accessos dignes i rehabilitació) 
- Amb l’augment d’habitants i augment de béns socials i per goig de tots per 
recíprocament 

 
 

Pel que fa a la Programació Econòmica, en el PLH s’apunten les mesures i actuacions malgrat que cal reconèixer que el 
desenvolupament de cadascuna de les actuacions proposades exigirà aprofundir en l’equilibri econòmic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


