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Qui subscriu, Joaquim Clusa Oriach, resident a Sabadell, al carrer de Montserrat, 65, baixos, i 

DNI 38 995 636 X, de professió economista, com a ciutadà i professional interessat per les 

polítiques públiques de l’habitatge,i en relació al PLA LOCAL DE L’HABITATGE 2019-2024, 

aprovat inicialment pel plenari de l’Ajuntament el passat 27 de març:   

 

EXPOSA: 

 

1. Que recolza la iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell de disposar d’un pla d’habitatge 
per tal d’orientar la política pública municipal pels propers anys en aquesta matèria tan 
sensible per a la ciutadania, i per tractar-se d’un dret constitucional la disponibilitat d’un 
habitatge digne, davant de situacions tant injustes, com el fet que 
*D'acord amb les dades disponibles del Consell General del Poder Judicial, en el partit judicial de 
Sabadell s'han practicat una mitjana de 342 llançaments anuals*. 

 

2. Que agraeix l’esforç professional realitzat per l’equip de treball, coordinat des de 

l’empresa municipal VIMUSA i materialitzat en la diagnosi àmplia i en cadascuna de les 

63 actuacions presentades, agrupades en els 7 blocs d’objectius. 

 

3. Que està molt d’acord amb els objectius del pla exposat en la presentació de la 

regidora, i que són els següents: 
 
1.DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA URBANA: REVISIÓ DEL POUM I GESTIÓ DEL PMSH   

2. MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA AMB L'HABITATGE COM A DRET   

3. AUGMENTAR  I  REGULAR  EL  PARC  D'HABITATGES  PÚBLIC  DE  LLOGUER  I  EL  FONS  D'HABITATGE SOCIAL   

4.IMPLEMENTAR POLÍTIQUES PER LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DEL  PARC D'HABITATGE EXISTENT   

5. CONSOLIDAR  I  MILLORAR  ELS  SERVEIS  ORDINARIS  MUNICIPALS  EN  MATÈRIA  D'HABITATGE   

6. PROMOURE ALTRES MODELS D'ACCÉS A L'HABITATGE   

7. ELEVAR I COORDINAR PROPOSTES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

 

4. Que està, també, molt d’acord amb el contingut de la presentació del pla per part de la 
regidora, i en especial dels dos paràgrafs finals, següents: 
 
Aquest  és  un  pla  amb  clara  vocació  de  no  només  superar  la  fase  d’espectadora  de  

l’administració pública, sinó de ser un agent proactiu i avançar‐se a les circumstàncies per la  
qual cosa es proposa una clara incidència en el parc d’habitatge de la ciutat i una aposta clara  per  la  
millora  dels  serveis  ordinaris  en  matèria  d’habitatge.  És  a  dir,  accions  clares  que  
garanteixin l’accés a un habitatge digne, d’acord amb l’article 25 de la DUDH,  l’article 47 de la  
constitució de l’estat espanyol i la llei 18/2007 del Parlament de Catalunya.   

 
Així mateix, el pla proposa anar més enllà de l’àmbit local i des del PLH com es determina  també  en  la  Llei  
18/2007  fer  plantejaments  supralocals  a  nivell  de  planificació,  elevant  
propostes a administracions superiors, plantejant debats estructurals (IBI i habitatge buit),  
promovent nova normativa per la qualificació de sòl per a desenvolupament exclusiu de sòl de  
lloguer, etc. I per tant, promovent la modificació de les lleis del sòl (estatal) i d’urbanisme  (autonòmica),  i  
alhora  exigir  l’agilització  de  la  redacció  de  reglaments  administratius  per  
l'aplicació de lleis com la 18/2007 o la 24/2015, o com el Decret 1/2015.  
 

5. Que considera un encert haver fet 12 TAULES DE PARTICIPACIÓ amb més de 250 
professionals, gestors i interessats en la política pública de l’habitatge i quines 
conclusions estan resumides a un annex del pla. Deplora, no obstant, no haver-hi estat 
cridat, malgrat haver sigut una de les 5 persones que van acudir a la primera 
convocatòria de participació sobre habitatge al Centre Cívic de Ca n’Oriach, fa més de 
dos anys, i haver enviat alguns correus de contesta als rebuts sobre les campanyes de 
participació en aquesta matèria, i que no han rebut resposta. 
 

6. Deplora, també, que el Pla Local de l’Habitatge 2019- 2024, s’aprovi (i encara no 
definitivament) al final de la legislatura, tenint en compte que l’Ajuntament de Barcelona 
el va fer a l’any 2016, molt a començament de mandat, tot i que també és cert que la 
manca de pla no hauria impedit cap actuació en matèria d’habitatge que s’hagués 
volgut endegar, sense que hi figuri cap apartat específic on s’hi detalli. S’ha assabentat, 
no obstant, d’aquest balanç positiu a: ‘La crisi, l’habitatge i les institucions públiques per 
canviar-ho tot’, per Glòria Rubio i Adam Bonnin (Crida), de 12 març 2019, 
https://www.isabadell.cat/opinio/la-crisi-lhabitatge-i-les-institucions-publiques-per-

https://www.isabadell.cat/opinio/la-crisi-lhabitatge-i-les-institucions-publiques-per-canviar-ho-tot-per-gloria-rubio-i-adam-bonnin-crida/
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canviar-ho-tot-per-gloria-rubio-i-adam-bonnin-crida/, signat per *Glòria Rubio, regidora 
d’habitatge i Adam Bonnin, candidat de la Crida per Sabadell*. 

 

PER TOT AIXÒ, DEMANA: 

 

1. Que el BALANÇ 2015- 2019 de l’Ajuntament en matèria d’habitatge públic figuri en un 

apartat específic del nou pla, per tal de donar major context a les necessitats 

avaluades, a les propostes del pla i a les possibilitats reals d’actuació. 

 

2. Justificació dels ESTÀNDARDS que s’han fet servir en aquelles actuacions per a les 

qual es dóna una *quantificació de les actuacions*, i que són únicament les següents:  

Quantificació de les actuacions: 

1. Desenvolupar una estratègia urbana: actualització del planejament i gestió del PMSH

Increment d'habitatges d'HPO 183 183       

Increment de reserves provinent de sectors de transformació 500 500       

Increment de les reserves provinents del desenvolupament del SUNC 120 120       

Increment de les reserves d'habitatge dotacional  100 100       903       

2. Millorar les condicions de vida amb l'habitatge com a dret

Creació de places en un equipament per a situacions d'exclusió residencial  sense quantificació

 Creació de places en una Casa d'acollida  sense quantificació

3. Augmentar i regular el parc d'habitatge públic de lloguer i el fons d'habitatge social 

Increment d'habitatges d'HPO 577 577       

Increment d'habitatge dotacional a partir de la rehabilitació  16 16          

Increment d'habitatges rebuts per dret de tanteig i retracte 240 240       

Increment d'habitatge assequible a partir de la rehabilitació 62 62          

Creació de places en una residència per a gent gran  102 10          905       

4. Implementar polítiques per a la rehabilitació i la  millora de la qualitat del parc d'habitatge existent

Nombre d'habitatges rehabilitats a partir d'ajuts       1.800  1.800    1.800    

5. Consolidar i millorar els serveis ordinaris municipals en matèria d'habitatge

Increment de pisos a la borsa de lloguer per mediació sense quantificació

Increment de pisos a la borsa de lloguer per masoveria urbana sense quantificació

6. Promoure altres models d'accés a l'habitatge sense quantificació

7. Elevar i coordinar propostes entre administracions públiques sense quantificació  
 

Font: Resums de les pàgines 139, 158, 181, 194, 205, 211 i 217, per a cadascun dels objectius 

 

3. Ampliar les quantificacions (UNITATS FÍSIQUES I FAMÍLIES BENEFICIADES) i la 

justificació dels ESTÀNDARDS, per a cadascuna de les 63 actuacions previstes, a més 

a més de les 10 anteriors (de fet, només es dedueixen els 119.980 € per habitatge -

108,58 M€ de l’objectiu tercer per 903 habitatges - i el de l’ajuda a la rehabilitació de 

5.973€ per habitatge - 10,75 M€ per 1800 habitatges -), i que són les següents: 

 
 1. Desenvolupar una estratègia urbana: actualització del planejament i gestió del PMSH  

 U1  Estudi per a la definició del model de ciutat pel que fa a l'habitatge

 U2  Revisió del planejament. Redacció del nou POUM.

 U3  Redactar una nova Ordenança d'edif icació

 U4  Desenvolupament dels sectors existents

 U5  Modificació de planejament per a generar noves reserves d'HPO en sòl urbà  

 U6 Modificació de planejament per millorar aspectes relacionats amb la reutilització dels  edif icis existent

 * En funció del resultat de l'actuació U1

 U7  Modificació de planejament per incrementar les reserves d'habitatge dotacional

 U8  Definició de la ciutat com àrea de tanteig i retracte, amb determinació de zones preferents

 U9 Elaborar un estudi per evitar les actuacions sobre l'edif icació que comportin un increment  del preu dels habitatges en determinades zones de la ciutat i la modificació de la seva  estructura social

U10  Estudi per a la previsió de sòl per a cooperatives d'habitatges

U11  Seguiment dels habitatges turístics

 U12  Gestió del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge  
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 2. Millorar les condicions de vida amb l'habitatge com a dret 

 M1. Desenvolupament del Contracte

‐

Programa amb l'empresa municipal d'Habitatge VIMUSA  2019

‐

2024

M2  Servei Habitadeute

  Ingressos   +   *Recursos interns dins del Capítol I

 M3  Servei de suport a comunitats desestructurades

 M4  Programa d'intervenció en situacions d'ocupació irregular

 M5  Atenció i acompanyament a les situacions d'infrahabitatge o sobreocupació

M6 Elaboració d'una ordenança per fomentar el lloguer  dels habitatges per sota l'índex de  referència

 M7  Implementació de l'oficina municipal d'atenció als drets energètics (OFIMADE)

M8 Regular la cessió d'habitatge a entitats del tercer sector  que gestionen projectes socials  adreçats a persones i col∙lectius d'alta vulnerabilitat  

 M9  Creació d'un equipament per situacions d'exclusió residencial

M10. Promoure espais de convivència temporal en modalitat "casa d'acollida" per a unitats o  persones en cerca de solució habitacional

 M11 Consolidar  el programa d'equipament d'estada temporal per a unitats de convivència o  persones amb sortida residencial prevista, incrementant la dotació d'habitatges i recursos  humans 

M12  Desplegar i ampliar  el programa Housing First incrementant el nombre d'habitatges que  s'hi destinen

 M13  Increment dels recursos destinats al programa Sabadell Sostre (SABSO)

 M14 Elaboració d'un reglament municipal, a través de la taula de sensellarisme, per a la  priorització i adscripció a places d'equipaments de convivència temporals o f inalistes per a  persones soles en situació de sensellarism 
 3. Augmentar i regular el parc d'habitatges públic de lloguer 

H1  Promoció municipal d'habitatges de protecció oficial de lloguer

 H2  Promoció d'habitatge de protecció oficial per part de VIMUSA

 H3  Promoció d'habitage de promoció oficial d'altres administracions

 H4  Promoció d'habitatge assequible sota noves formes de gestió i tinença

 H5  Promoció d'habitatge dotacional

H6  Promoció d'una residència pública per a la gent gran

 H7  Promoció d'habitatge assequible a partir de la rehabilitació d'edif icis existents

 H8  Elaboració d'un estudi aprofundint sobre habitatges buits al municipi

 H9  Programa de verif icació d'habitatges buits

 H10  Programa de captació de d'habitatges buits

 H11 Revisar els criteris d'accés al Parc públic: Fer un nou reglament i permanència d'accés al

 H12  Nou reglament d'Habitatge del parc públic

 H13  Adquisició per tanteig i retract

 H14  Adquisició directa, delimitant zones preferents  
 4. Implementar polítiques per al rehabilitació i millora de la qualitat del parc d'habitatge existent 

 R1  Elaboració d'un estudi sobre la necessitat  de rehabilitació i el perfil dels residents

 R2  Gestió i acompanyament en la tramitació dels ajuts a la rehabilitació de la Generalitat

 R3   Ajuts municipals a la rehabilitació 

 R4   Ajuts municipals a la instal∙lació d'ascensors en edif icis de PB+3 o més

 R5  Establir criteris a les bases d'adjudicació dels ajuts municipals 

R6  Elaboració d'una ordenança per a regular la rehabilitació d'habitatge

 R7   Ajuts a la rehabilitació per a la cessió d'habitatges a la borsa de lloguer 

R8  Rehabilitació del parc públic d'habitatges existents per fomentar l'habitatge assequible

 R9  Delimitació d'àrees de regeneració i renovació urbana  
 5. Consolidar i millorar els serveis ordinaris municipals en matèria d'habitatge 

 S1   Gestió del registre municipal de sol∙licitants d'habitatge protegit

 S2   Gestió de la borsa social de lloguer

 S3  Millora de la gestió de la gestió dels habitatges protegits i seguiment de les famílie

 S4  Disposar d'un observatori d'habitatge 

 S5 Modificació i millora de l'estructura organitzativa per a la gestió d'habitatge i ampliació  dels recursos municipals humans i econòmics per a les polítiques d'habitatge  

S6  Creació d'una eina de sistematització de la informació

 S7  Creació d'una comissió de seguiment pel desenvolupament del PLH

 S8  Formulació de la Taula de participació pel desenvolupament del PLH

 S9  Formació continuada al personal tècnic municipal en matèria d'habitatge  
 6. Promoure altres models d'accés a l'habitatge 

 A1  Desenvolupar polítiques que fomentin l'ús d'habitatge compartit

A2  Desenvolupar polítiques que fomentin l'habitatge cooperatiu com a model d'accés a  habitatg

 A3  Desenvolupar polítiques que fomentin la masoveria urbana

 A4   Estudi sobre la viabilitat de les tinences intermèdies  
 7. Elevar i coordinar propostes entre administracions públiques

 J1   Instar a la Generalitat en noves mesures en matèria d'habitatge

 J2   Instar a l'Estat  Espanyol i la Diputació de Barcelona en matèria d'habitatge

 J3  Coordinar les accions que superin els límits administratius

J4 Promoure espais de coordinació amb els municipis de la conurbació del Vallès per les  reserves de PMSH, la regulació de lloguer  i les àrees de tanteig i retracte 
 

4. Correcció de la TAULA RESUM DE DESPESA perquè els totals verticals tenen un 

desfasament de 7,98M€ i els de 2,84 M€ pels totals horitzontals, si no m’he 

descomptat. 
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6

OBJECTIUS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Despesa 

Anual 

Mijana

Dimen-

sions 

físiques

 1. Desenvolupar una estratègia urbana: actualització del planejament i gestió del PMSH 0,11      0,17      0,10      0,10      0,10      0,10      0,70      0,12     783        

 2. Millorar les condicions de vida amb l'habitatge com a dret  1,85      3,03      4,37      7,92      3,11      2,17      22,45    3,74     

 3. Augmentar i regular el parc d'habitatges públic de lloguer  10,68    9,21      17,49    25,67    19,53    26,00    108,58  18,10   905        

 4. Implementar polítiques per al rehabilitació i millora de la qualitat del parc d'habitatge existent  2,50      2,52      1,44      1,44      1,44      1,44      10,75    1,79     1.800    

 5. Consolidar i millorar els serveis ordinaris municipals en matèria d'habitatge  0,08      0,13      0,19      0,22      0,28      0,90      0,15     

 6. Promoure altres models d'accés a l'habitatge  0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     

 7. Elevar i coordinar propostes entre administracions públiques  -         -         -         -         -         -         -         -        

TOTALS 15,14    15,01    23,53    35,32    24,40    29,99    143,38  22,57   

7,9 6  -         

0,04 -               0,04 -               2,06                2,06                8,94 -               2,06                2,84 -                
 

5. Presentació de la despesa estimada del Pla, per part de l’Ajuntament, de 22,57 M€ 

ANUALS en el context dels PRESSUPOSTOS MUNICIPALS  FUTURS i de la capacitat 

d’inversió, amb una perspectiva dels darrers 8 anys, per tal d’entendre l’esforç 

econòmic en matèria d’habitatge i poder-lo comparar amb d’altres ajuntaments. 
 

6. Comparació avaluació de les propostes del present Pla Local de l’Habitatge amb les 

PROPOSTES DE L’ARQUITECTE MANEL LARROSA, presentades en diferents 

articles de premsa, i especialment al llibre recent: *Sabadell, ciutat fletxada. Una mirada 

en favor d’un nou municipalisme*, pàgines 57-68. Tot que Larrosa va formar part en 

una de les Taules de Participació, segur que enriquiria el nou pla la comparació amb 

alguna de les propostes del llibre, especialment, la que fa referència al volum de 

l’actuació proposada de 5000 habitatges socials en 12 anys, i que representarien uns 

400 habitatges anuals nous. No he pogut identificar, però, la crítica que fa dels 362 

habitatges *en el pla del govern municipal* (pàg 61), perquè crec que són 903 (uns 150 

anuals). En qualsevol cas, les previsions semblen poc ambicioses, a la vista de les 

necessitats actuals, com s’explica més endavant. 

 

7. Incorporació al PLH les estimacions del NOMBRE D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 

OFICIAL D’INICIATIVA PRIVADA que podrien resultar del desplegament del 

planejament urbanístic, i que entenc no estan considerades, perquè la despesa mitjana 

per habitatge (uns 120.000 €, despeses de gestió incloses) resultant del quadre 

d’inversions de l’Ajuntament, només hi haurien les d’iniciativa municipal, si no vaig 

malfixat. 

 

8. Presentació, especialment, d’una TAULA EQUIVALENT a la TAULA RESUM DEL 

PDHB DE BARCELONA 2016- 2024, en termes de despesa i beneficiaris en 5 eixos, 

següent: 

 

 
 

9. Elaboració d’una TAULA EQUIVALENT al PLH de Sabadell de la taula resum detallada 

del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (PDHB) 2016- 2024: 



 5 de 7 
 

 
PREVISIONS I REALITZACIONS MITJANES ANUALS DEL PHB 2008-2016 PER EIXOS 

1. MOBILITZACIÓ DE SÒL

Habitatges potencials amb reparcel·lació aprovada 12.000       888            hbtges.

Habitatges totals protegits (potencial) (1) 30.000       2.683         hbtges.

Recursos mobilitzats  (M€) 1.500     116            M€

Ajuntament (M€) 1.271     99             M€

Recursos mobilitzats/ família beneficiada (€)

Recursos Ajuntament / família beneficiada

2. OFERTA D'HABITATGE PROTEGIT 

Habitatges protegits  acabats 12.000       871            hbtges.

Habitatges totals protegits (potencial) (1) 30.000       2.683         hbtges.

Recursos mobilitzats (M€) (2) 1.675     107            M€

Inversió construcció prevista  (M€) 1.296     83             M€

Ajuntament (M€) 341        23             M€

Recursos mobilitzats/ família beneficiada (€)

Recursos Ajuntament / família beneficiada

3. REHABILITACIÓ (3)

Famílies beneficiades 95.000       18.282       hbtges.

Recursos mobilitzats (M€) 800        82             M€

Subvenció pública total (M€) 240        24             M€

Ajuntament (M€) 79          14             M€

Recursos mobilitzats/família beneficiada (€)

Subvenció/família beneficiada

Recursos Ajuntament / família beneficiada

4. FOMENT DEL LLOGUER

Famílies beneficiades 78.000       6.783         hbtges.

Recursos mobilitzats-ajuts públics (M €) 315        24             M€

Ajuntament (M€) 7            4,3            M€

Recursos mobilitzats/família beneficiada (€)

Recursos Ajuntament / família beneficiada

5. SOSTENIBILITAT- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Famíles beneficiades 7.200         525            hbtges.

Recursos mobilitzats (M€) 36          2,6            M€

Subvenció pública(M€) 25          1,8            M€

Ajuntament(M€) 6            0,4            M€

Recursos mobilitzats/família beneficiada (€)

Recursos Ajuntament / família beneficiada

6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA - INFORMACIÓ -OFICINES DE L'HABITATGE

RUSHPO en unitat familiars 3.530         hbtges.

Recursos mobilitzats (Oficines d'Habitatge)  (M€) 60          4,9            M€

Ajuntament (M€) 24          2,1            M€

TOTALS

Famílies beneficiades (4) 197.000     27.350       hbtges.

% Famílies beneficiades /BCN 30,5%

Recursos mobilitzats (M€) 4.380     337            M€

Ajuntament  (M€) 1.771     143            M€

Recursos / família beneficiada (€) 22.234   

Recursos municipals/família beneficiada (€) 8.990     

% s/Pressupost municipal 2015 8,4%

SERVEIS SOCIALS ADDICIONALS DESTINATS A L'HABITATGE. RECURSOS MOBILITZATS

 (no inclòs al PHB 2008- 2015)

Recursos residencials. Residències temporals (PLACES / MES). Des de 2010

Ajuts per allotjaments i manteniments (BENEFICIARIS)

Ajuntament. Recursos mobilitzats en Recursos Residencials (M€) 12,9           M€

Ajuntament. Recursos mobilitzats Ajuts a l'habitatge (M€) 1,7            M€

POLÍTICA DE L'HABITATGE DE BARCELONA 2008 - 2015

Famílies beneficiades (5) 28.082       Hbtges

% familíes beneficades al municipi en el perìode 2008- 2015

Recursos mobilitzats (M€) 351            M€

Ajuntament (M€) 157            M€

Recursos/Família beneficada (€)

Recursos Ajuntament/Família beneficada (€)

% Famílies beneficiades /BCN

                             2.526   

                                824   

4.038                            

538                               

5.000                            

833                               

EIXOS / ACTUACIONS

PREVISIONS PHB 2008-

2016

106.583                         

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EEF del PHB 2008-2016, de "Xifres d'Habitatge" i de la informació de PMHB, 

CHB i BAGURSA

VALORS MITJANS 

ANUALS

Font: Elaboració pròpia a partir de l'EEF del PHB 2008-2016 i de la informació de PMHB, CHB, BAGURSA i Àrea de 

Drets Socials

125.000                         

139.583                         

28.417                          

                             8.421   

ACTUA-

CIONS

IMPORTS 

(€)

ACTUACIONS 

REALITZADES    

VALORS MITJANS 

ANUALS

 
 

10. Presentació d’una avaluació de la despesa en política de l’habitatge, amb excepció de 

la nova construcció, de VIMUSA i Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell, pels 

períodes 2012- 2015 i 2015-2019, en una TAULA EQUIVALENT a la presentada al 

PDHB de l’Ajuntament de Barcelona, següent 
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SERVEI I TASCA COST MITJÀ 

ANUAL 2011- 

2015 (M€ 2016)

NÚM. MITJÀ 

ANUAL 

D'ACTUACION

S 2011- 2014

COST MITJÀ 

PER 

ACTUACIÓ (€ 

/hbtge)

REHABILITACIÓ (*) 1,66               25.713   64            

Habitatges gestionats 0,62          13.028       48              

Habitatges concedits 0,53          5.849         91              

Cèdules d'Habitabilitat 0,44          6.812         64              

Activitat territorial 0,04          25              1.630         

Mobilització Habitatges 0,02           s.i.  s.i.

ACCÈS A L'HABITATGE (Registre +HPO) 1,37          13.685     100          

Res.Inscrip + modif+renov* 0,55          13.055       42              

Adjudicataris definitius 0,82          630            1.305         

AJUTS i BORSA 1,21          15.628       77              

Nous Contractes 0,40          71              5.706         

Expedients 
concedits 0,27          3.605         74              

Ajuts al Lloguer 0,24          1.991         123            

Ajuts Especial Urgència 0,06          534            121            

RBE vigents +RBE 2014 /2015 0,20          2.828         69              

MIFO (valors de 2015) (**) 0,12            2.773         45              

CHB (valors de 2015) (**) 0,05            3.827         14              

ÚS DIGNE HABITATGE 0,88          4.503         194            

Assessoraments 0,27          3.989         67              

Mediació vigent 0,11          28              3.892         

Mediació Lloguer Gestió 2013/14/15 0,13          213            617            

OfiDeute 0,07          86              850            

Emergències socials 0,26          188            1.357         

SPIMH+sipho (des de 2015) s.i. s.i. s.i.

OFICINES HABITATGE- COORDINACIÓ - 

ATENCIÓ FRONT OFFICE (Telef) 1,29          

ATENCIONS TELEFÒNIQUES 100.808     13              

TOTALS (*) 6,40          59.529     108          

 (*) Excloses Atencions Telefòniques del total d'actuacions per habitatge

FONT: CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

 (**) La consideració dels valors del 2015 únicament expliquen que els totals no cincideixen 

amb la mitjana dels parcials

ACTUACIONS, COST ANUAL MITJÀ  I COSTOS UNITARIS DE LES OFICINES DE 

L'HABITATGE PER LÍNIES I TASQUES. 2011 - 2014 

 
 

11. Plantejament dels OBJECTIUS EN TERMES DE COBERTURA DE LES 

NECESSITATS /DEMANDA / DÈFICIT de nou habitatge protegit de compra i de 

lloguer, i que ara són els següents: 

 

- Incrementar un 32% les reserves per a habitatge protegit i dotacional en àmbits de sòl  urbà 

no consolidat i nous sectors de transformació    (903 habitatges?) 

- Incrementar un 63% el parc públic de lloguer d'habitatges    

- Rehabilitar un 30% dels habitatges en mal estat de Sabadell    (1800 habitatges?) 

- Incrementar un 40% el personal tècnic del serveis d'habitatge de l'Ajuntament 

-  Construir un equipament per situacions d'emergència residencial    

- Construir una residència pública per gent gran 

 

12. Revisió de la present estimació apressada del dèficit d’habitatge social i de la cobertura 

del PLH, i de la conclusió que EL PLA NOMÉS COBREIX LES NOVES NECESSITATS 

I NO EL DÈFICIT ACUMULAT: 
- Noves llars: Projeccions demogràfiques: 600‐700 llars anuals els propers 6 anys (p. 113). Es considera 

600 llars, mínim. 

- *Es calcula que un 48% de les llars excloses del mercat lliure i un 12% de l'habitatge 

protegit especial de lloguer*. Es considera una mitjana del 30% de noves llars excloses del mercat 

lliure= Necessitats de 180 habitatges socials, cada any. = 1.080 habitatges en 6 anys, mínim 

- HPO acabats a Sabadell 2007- 2018= 1.611 (taula pàg 53) 

- Necessitats 2007- 2018= 180 x 13 = 2.340   

- Dèficit acumulat des del 2007 = 1.611 – 2.340 = -729 HPO / socials 

- Necessitats totals 2019 - 2014: 1.080 + 729 = 1.809  

- Oferta del PLH 2019- 2024 = 905, màxim 

- Necessitats no cobertes = -904 

- Conclusió: el dèficit acumulat es mantindria estable i el PLH cobriria just les noves 

necessitats mínimes. Per tant, seria INSUFICIENT PER DONAR COBERTURA A 
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LES NECESSITATS, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL, i faltarien 

encara uns 900 habitatges socials més, un 50% del total, aproximadament. 

 

13. Presentació de L’ESCANDALL MITJÀ DELS PISOS CONSTRUÏTS PER VIMUSA, 

segons edificabilitat, per tal de posar de relleu la importància dels costos de construcció 

en el cost total i la necessitat de construir a molta més alçada que les promocions 

actuals, per tal d’abaratir-los, d’acord a l’experiència comparada centre-europea i 

xinesa, especialment, a la vista que el nostre cost de construcció no baixa dels 900 € 

per habitatge, amb sistemes massa artesanals, encara. 

 
14. Presentació d’una COMPARATIVA DE LA DESPESA EN POLÍTICA D’HABITATGE del 

PLH I PRESSUPOST TOTAL amb els municipis de Barcelona, Barberà, Cerdanyola, 
Polinyà i Sant Cugat, que disposen de pressupostos per resident més alts que els de 
Sabadell de 6.868 € per resident empadronat, especialment pel fet de localitzar 
importants zones d’activitat, i que són de 12.056, 9.127, 8.116, 10.822 i 10.795 €/hab, 
respectivament  (Larrosa, op.cit, p. 128), per tal de posar de relleu  la necessitat d’una 
POLÍTICA METROPOLITANA D’HABITATGE I DE COMPENSACIÓ DE BASES 
FISCALS, tractant- se d’un mercat únic de treball i residència (a recordar que un 52% 
de la població ocupada resident –població de nit- treballa en un altre municipi i que la 
diferència entre la població ocupada resident i els llocs de treball localitzats presentava 
un dèficit de -19.604 llocs de treball, el 2011, segons Larrosa, pàg 73), tal com sembla 
que es diu al mateix pla (pàg 17), a l’actuació J4 i al darrer plànol del segon volum: 
 
Sabadell forma part de la Regió Metropolitana de Barcelona, la qual aglutina el 68% de la  
població catalana. Dins d’aquesta, la ciutat de Sabadell és un dels nuclis secundaris que formen  
l’estructura polinuclear de la regió metropolitana de Barcelona juntament amb l’Hospitalet de  
Llobregat, Terrassa, Badalona, Mataró i Santa Coloma de Gramanet. En població, és el cinquè  
municipi de Catalunya amb la xifra 209.931 habitants... 
Segons el Pla de Mobilitat Urbana de l'any 2010, un 74,2% dels desplaçament de mobilitat  
obligada són desplaçaments interns, front un 23,4% que són desplaçaments de connexió i un  
2,4% en desplaçaments externs. Aquest percentatge de desplaçaments interns ens mostra la  
proporció d’autocontenció del municipi que determina la dependència del municipi respecte a  
altres. En el cas de Sabadell aquesta xifra és lleugerament superior a la de la mitjana de la  
Regió Metropolitana de Barcelona... 
Dels desplaçaments de connexió els municipis amb més moviments amb Sabadell, per ordre  
d’importància, són Barcelona, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa i Cerdanyola  del Vallès.   

 

15. Incorporació a l’estudi econòmic i financer els INGRESSOS PER LLOGUERS I 

VENDES dels habitatges socials a construir durant els anys inclosos en el PLH, i que 

posarien de relleu que es disposen de més recursos que els considerats com a 

despesa total.  

 

16. Incorporació, també, dels recursos resultants a totes les actuacions on s’indica 

*OBTENCIÓ D’APROFITAMENT PER  PART DE L’AJUNTAMENT*, i que entrarà al 

Patrimoni Municipal del Sòl, destinat a l’habitatge social. 

 

17. Fer explícita, amb les previsions adients, la MESURA DE RESERVA DEL 30% 

D’HABITATGE PROTEGIT A LES LLICÈNCIES DE SÒL URBÀ CONSOLIDAT a l’ 

actuació U5, i que no depèn de la revisió del POUM, seguint l’aprovació de 

l’Ajuntament de Barcelona i de la Comissió d’Urbanisme. 

 
En resum, entenc, que el PLH és poc ambiciós en la previsió de nous habitatges socials, 
perquè el 2024 faltarien encara uns 900 habitatges socials, com a mínim, i que l’estudi 
econòmic i financer és insuficient, perquè no ha considerat la totalitat dels recursos ni la 
participació de la iniciativa privada. 
 
A Sabadell, 3 de maig de 2019. Sg.: Joaquim Clusa, economista  

 
 


