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El Pla Local d’Habitatge de Viladecans
2008-2019 (PLHV) recull la voluntat de
l’Ajuntament a l’hora de guiar la seva

actuació en matèria de vivenda. Aquest full de
ruta municipal ha d’inspirar els objectius que
determinaran els projectes que s’han de plas-
mar a través del planejament urbanístic.

El PLHV, a partir de l’anàlisi de la situació de
l’habitatge, de les condicions socioeconòmi-
ques dels habitants i del potencial del plane-
jament vigent, defineix les estratègies i con-
creta les actuacions a promoure o desenvolu-
par des del govern local en relació al sòl i al
sostre residencial, existent o de nova creació,
per un període de 12 anys, amb l’objectiu de
fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a
gaudir d’un habitatge digne en condicions asse-
quibles. La proposta és assolir l’objectiu de so-
lidaritat urbana: que un 15% d’habitatges del
municipi es destini a polítiques socials.

El Pla adopta una visió de conjunt del context
municipal, superant la successió d'intervencions
aïllades, i dotant-se d’una coherència global im-
portant a l’hora d’afrontar integralment la proble-
màtica de l’accés a la vivenda. Per això, es fa un
programa a llarg termini, revisable als 6 anys de
l’aprovació del PLHV.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILADECANS 2008-2019,
UN INSTRUMENT PER A LES POLÍTIQUES DE VIVENDA

ES DEFINEIXEN LES ESTRATÈGIES
PER ALS PROPERS 12 ANYS EN

FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ DEL MERCAT,
EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LES

CONDICIONS ECONÒMIQUES

VISTA DE LʼEDIFICI DE VIVENDES PROTEGIDES
CONSTRUÏT A LA PLAÇA DE LA MEDITERRÀNIA



RENDA FAMILIAR

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I
DIAGNOSI DE LES NECESSITATS FUTURES

ES PROMOURÀ HABITATGE
PROTEGIT I DE LLOGUER PER
AFAVORIR L’ACCÉS A UNA

VIVENDA DIGNA AL CONJUNT
DE LA POBLACIÓ

EVOLUCIÓ DE POBLACIÓ

1989 1995 2001 2007

RENDA NECESSÀRIA SEGONS TIPOLOGIA D’HABITATGE

preu/m2
quota

hipoteca
renda familiar

necessària

lliure 3.600 € 1.405 €* 3.510 €

concertat 3.000 € 1.172 €* 2.900 €

HPO 1.940 € 757 €* 1.895 €

HPO RE 1.700 € 666 €* 1.664 €
* preu mitjà per un pis de 70m2

Des de 1990, s’ha produït a Viladecans un
increment constant d’entre 5.000 i 6.000
nous ciutadans cada sexenni. Els naixe-

ments són gairebé el triple que les defuncions i
es detecten més entrades de joves parelles amb
un o dos fills. Així, es calcula un creixement de
població d’unes 9.000 persones en dotze anys,
que requeriran uns 4.277 habitatges. Viladecans,
mobilitzant sòl urbanitzable i fent operacions de
reforma interior, disposa de sòl suficient per
atendre aquesta evolució poblacional.

EVITAR L’EXCLUSIÓ

Donada la situació socioeconòmica dels ciuta-
dans i el preu de l’habitatge al mercat lliure, es
considera prioritari promoure vivenda protegida,
i també de lloguer, per tal de facilitar l’accés a
l’habitatge.

VIVENDES DE PROTECCIÓ CONSTRUIDES
AL TORRENT BALLESTER



Actualment, es calcula que al voltant del 50%
dels ciutadans que optarien a un nou habitatge
obté unes rendes que l’exclouen del mercat lliu-
re de compra, però que li podrien permetre
accedir al mercat d’habitatge protegit, en què
els preus estan per sota dels 2.000 euros el
metre quadrat, en cas d’optar per la compra
enlloc del lloguer o una altra opció.

MILLORAR ELS HABITATGES

D’una banda, un anàlisi del parc d’habitatges del
municipi reflecteix que 13.800 de les 23.700
edificacions d’habitatge són anteriors a 1976.

Més de la meitat d’aquests immobles es van
construir als primers anys setanta, fruit d’una
forta pressió immigratòria, amb carències d’ac-
cessiblitat (com l’absència d’ascensors) i mate-
rials que amb els anys s’han anat fent malbé
alhora que envellien. D’altra banda, l’anàlisi
assenyala que els edificis plurifamiliars de més
de 10 vivendes són tres de cada quatre al muni-
cipi. És per això que es considera que els edifi-
cis de vivendes plurifamiliars de més de 30 anys
haurien de ser objecte d’un projecte per evitar el
deteriorament progressiu d’aquests immobles.

Per gestionar els nous projectes, l’Ajuntament ja
disposa de serveis municipals d’habitatge
òptims: les empreses municipals Vimed i Viur-
bana, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge.

TIPOLOGIA D’HABITATGES
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NIVELL D’INGRESSOS SEGONS TIPOLOGIA D’HABITATGE

EL PLA LOCAL D’HABITATGE DE
VILADECANS PREVEU LA

REHABILITACIÓ DE VIVENDES
MÉS ANTIGUES DE 30 ANYS

VIVENDES DE PROTECCIÓ CONSTRUIDES
AL TORRENT BALLESTER
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PRIMER OBJECTIU: IMPULS A L’HABITATGE PROTEGIT
AMB UN PROJECTE DE CIUTAT COMPACTA

EL 52% DE L’HABITATGE QUE ES
CONSTRUIRÀ SERÀ PROTEGIT, AMB
LA POTENCIACIÓ DE LES VIVENDES
DE LLOGUER I LA INCORPORACIÓ
D’HABITAGES DOTACIONALS

L’actual situació del mercat immobiliari,
tot i la contracció de preus, i la capacitat
adquisitiva de la ciutadania, fan necessà-

ria una decidida intervenció per fomentar que
els ciutadans puguin gaudir d’un habitatge dig-
ne en condicions assequibles. Aquest objectiu
es pretén assolir evitant al màxim la utilització
de nou sòl urbanitzable, tot fomentant les ope-
racions de rehabilitació dintre dels barris.

2.541 VIVENDES PROTEGIDES

El Pla Local d’Habitatge de Viladecans 2008-
2019 estableix que, per assolir aquest objectiu,
s’ha de mobilitzar sòl i realitzar operacions de
renovació urbana per construir nous habitatges.
El Pla marca dotze intervencions urbanístiques
que permetran crear 4.884 nous pisos i esta-
bleix que el 52% d’aquests, un total de 2.541,
tindran algun tipus de protecció oficial.

UN MÍNIM DE 340 PISOS DE LLOGUER

El Pla Local d’Habitatge estableix com a estra-
tègia l’impuls de les promocions públiques d’ha-
bitatge de lloguer. Així, es garantiria una major
mobilitat del mercat de l’habitatge i es faria
accessible la vivenda a la població amb menys
recursos, que no pot assumir el cost de la com-
pra d’un pis. A més, aquesta modalitat permet
mantenir per sempre la titularitat pública de les
vivendes i, per tant, allargar en el temps la pos-
sibilitat d’oferir-les a la ciutadania.

VIVENDES DE PROTECCIÓ A
LA PLAÇA DE LA DIVERSITAT



Al PLHV s’estbaleix que un mínim de 340
vivendes protegides (del total de 2.141) seran
de lloguer. Principalment, l’oferta de lloguer
es concentrarà al projecte urbanístic del
Sector de Llevant.

400 HABITATGES DOTACIONALS

El Pla Local d’Habitatge també assenyala com
a eix estratègic per a la promoció de l’accessi-
bilitat a la vivenda al municipi la generació
d’una borsa d’habitatges dotacionals. Així, pre-
veu que se’n construeixin 400 pisos d’aquesta
tipologia, un 8% del total, que se sumarà al
44% de vivendes de compra i lloguer amb al-
gun tipus de proteció, ja siguin de promoció
pública o privada.

Els habitatges dotacionals, com els pisos
públics de lloguer, també seran els primers del
seu tipus que es facin al municipi. Aquests
pisos, amb serveis comuns, estan destinats als
col·lectius de joves, gent gran i persones amb
discapacitat, que disposen de pocs recursos
econòmics.

BASAT EN LA REHABILITACIÓ

El PLHV estableix dotze intervencions al terri-
tori per assolir la construcció dels nous 4.484
habitatges. D’aquests projectes, nou són en sòl
de rehabilitació, en intervencions dintre dels
barris, i altres tres en noves zones de sòl urba-
nitzable. Així es potencia la distribució del nou
habitatge i, alhora, s’ajuda a regenerar els
barris (veure mapa a la pàgina següent).

LA MAJORIA DE LES INTERVENCIONS
PREVISTES AL PLHV SERAN DE

REHABILITACIÓ, EVITANT AL MÀXIM
LA UTILITZACIÓ DE NOU SÒL

URBANITZABLE

A VILADECANS
ES FARAN
PISOS
DOTACIONALS
PER A
COL·LECTIUS
AMB POCS
RECURSOS



33

77

99
22

11

55

88

1111
1010

1212

44

66

PROJECTES I TIPOLOGIA D’HABITATGES

PROTEGITS PROTEGITS
COMPRA/LLOGUER DOTACIONALS LLIURES TOTAL

1 Sector de Llevant 1.233 100 1.426 2.649

2 Plaça de la Constitució 34 0 50 84

3 Sector de La Bòbila 0 45 0 45

4 Illa Comerç 32 0 70 102

5 Carrer de Sant Josep 17 20 34 71

6 Poblat Roca 0 35 0 35

7 Can Torrents 225 50 225 500

8 Projecte de La Vileta 308 60 307 675

9 Sector de Les Panes 24 0 24 48

10 Can Sellarès 167 50 113 330

11 Plaça de la Hispanitat 62 20 43 125

12 Sector de La Parellada 49 20 51 120

TOTAL 2.141 400 2.343 4.884



SEGON OBJECTIU: FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ D’HABITATGES

Millorar les condicions del parc de vi-
vendes actual al municipi és un altre
dels objectius prioritaris que marca el

Pla Local d’Habitatge. Per dur-lo a terme es
proposa una política intensa i planificada de
foment de la rehabilitació d’edificis a través
d’ajuts i exempcions fiscals que motivi els ciu-
tadans a realitzar les reformes necessàries per
evitar l’envelliment dels seus edificis i viven-
des i fer-los més accessibles i sostenibles. El
Pla planteja dues línies de rehabilitació: les
reformes integrals i les particulars.

REFORMA DE L’EIXAMPLE-NORD

Pel que fa a les reformes integrals, l’Ajuntament
ja ha aconseguit el suport de la Llei de Barris
de la Generalitat per a la reforma del sector de
Ponent fins a 2011 i el Pla Local d’Habitatge
assenyala la necessitat d’abordar una reforma
de les mateixes característiques al sector de
l’Eixample Nord-Montserratina. La funció d’a-
quests projectes integrals és millorar tant l’es-
pai públic com les vivendes, fomentant la seva
modernització, accessibilitat i sostenibilitat. El
PLHV proposa buscar l’ajut d’altres administra-
cions per tirar endavant la rehabilitació del
sector de l’Eixample Nord-Montserratina i, així,
reduir en el temps la inversió necessària.

EL SECTOR DE L’EIXAMPLE
NORD-MONTSERRATINA ES MARCA
COM A UNA FUTURA ÀREA DE

REHABILITACIÓ, TAL COM JA S’HA
FET AMB EL SECTOR DE PONENT

VIVENDES AL CARRER DE CARLES ALTÉS



REFORMA D’HABITATGE

Pel que fa a l’altra vessant de la rehabilitació,
el Pla Local d’Habitatge proposa fomentar
entre els propietaris la millora dels edificis
d’habitatges més antics i que compten amb
un major nombre de vivendes. L’anàlisi del
parc d’habitatges a Viladecans arriba a la con-
clusió que hi ha un important nombre d’edifi-
cis anteriors a 1976 i la gran majoria són plu-
rifamilars. Per tant, els habitatges que reunei-
xen aquesta tipologia i modalitat són l’objectiu
d’aquesta proposta.

El PHLV planteja que, per millorar les condi-
cions dels habitatges, l’Ajuntament tramiti ajuts,
subvencions i excempcions fiscals per a la
rehabilitació de patologies dels edificis, per a
la instal·lació d’ascensors i per a la incorpora-
ció de mesures d’estalvi energètic. Es proposa
la inspecció i tramitació dels projectes fins a
2013 i, a partir de llavors, procedir a la reha-
bilitació dels habitatges. Es calcula que uns
895 edificis plurifamiliars de més de 10 viven-
des construïs amb anterioritat a 1976 podrien
arribar a beneficiar-se d’aquest projecte.

L’AJUNTAMENT TRAMITARÀ AJUTS,
SUBVENCIONS I EXEMPCIONS
FISCALS PER A CERTES

REHABILITACIONS A HABITATGES
PLURIFAMILIARS ANTERIORS A 1976

UNS 900 EDIFICIS PLURIFAMILIARS DE MÉS DE
10 VIVENDES PODRIEN ACOLLIR-SE AL PLA



ELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE,
INSTRUMENT PER GESTIONAR EL PLHV

LES EMPRESES MUNICIPALS VIMED,
COM A PROMOTORA D’HABITATGE, I
VIURBANA, COM A GESTORA DE LA
BORSA D’HABITATGE, PERMETEN
DESENVOLUPAR EL PROJECTE

Les empreses municipals Vimed i Viurbana,
ambdues pertanyents a Vigem (Viladecans
Grup d’Empreses Municipals) són els ins-

truments ideals per liderar i gestionar els pro-
jectes s’ha dotat en matèria de vivenda i que
permeten liderar i gestionar el Pla Local d’Ha-
bitatge de Viladecans 2008-2019.

VIMED: PROMOCIÓ DEL SÒL

Vimed s’encarregarà de promoure la gestió del
sòl amb habitatge protegit, tal i com ha fet els
darrers anys, en els que ha promogut 260
vivendes protegides al municipi. Aquesta em-
presa municipal ha d’enfortir-se com a instru-
ment per dur a terme, des de la promoció im-
mobiliària, les polítiques municipals respecte
al desenvolupament equilibrat de la ciutat,
tant des de la perspectiva de l’impuls públic
com des de la del control i coordinació amb
diferents agents privats que actuen al territori.

VIURBANA: GESTIÓ I TRAMITACIÓ

Viurbana, com a empresa que gestiona l’Oficina
Local d’Habitatge, també té un paper clau,
especialment en la gestió i foment de la rehabi-
litació. A través d’aquest servei municipal no
tan sols s’ha d’aprofundir en el foment del llo-
guer a través de la borsa social i per a joves i
mediar en les sol·licituts d’ajuts al lloguer, sinó
que ha de dirigir la gestió dels habitatges dota-
cionals, així com la tramitació dels ajuts per a
la rehabilitació dels habitatges plurifamiliars de
més de 30 anys.

VIVENDES DE PROTECCIÓ CONSTRUIDES
AL TORRENT BALLESTER

OFICINA LOCAL DʼHABITATGE


