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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
OBJECTIUS

QUÈ ÉS UN PLA LOCAL D’HABITATGE?
És un document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals d’habitatge
pels propers 6 anys.

Es regula per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

PER QUÈ CAL ACTUALITZAR-LO?
Tarragona aborda la redacció del seu segon Pla Local d’Habitatge, després d’un
primer que va ser vigent del 2012 fins al 2018.
Durant els anys transcorreguts des de l’aprovació d’aquest primer document, la
ciutat ha sofert canvis, tant en les necessitats i problemàtiques vinculades a
l’habitatge, com en els instruments disponibles per a fer-hi front.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
CONTINGUTS

LES ETAPES DEL PLA LOCAL D’HABITATGE SON:
ANALITZAR I DIAGNOSTICAR
la problemàtica municipal en matèria d’habitatge

ESTABLIR OBJECTIUS I ESTRATÈGIES
tenint en compte la diagnosi anterior

DEFINIR I PROGRAMAR
les actuacions municipals relatives a l’habitatge per un període de 6 anys

El PLH és elaborat per un equip multidisciplinari que comparteix coneixements
i treballa sota la coordinació del Servei Municipal de l'Habitatge.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
FASES PROCÉS PARTICIPATIU

LES FASES DEL PLA PROCÉS PARTICIPATIU SON:
FASE 1: INFORMACIÓ

ESPAI DE DEBAT ONLINE

26/02 Sessió informativa
FASE 2: DEBAT I APORTACIONS
04/03 1 Sessió de treball amb tècnics municipals
05/03 1 Sessió de treball amb professionals
10/03 1 Sessió de treball amb entitats i col·lectius específics

12/03 1 Sessió de treball amb entitats directament vinculades a l’habitatge
17/03 1 Sessió de treball amb la ciutadania
FASE 3: RETORN
02/06 Sessió de retorn i presentació del PLH
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
ESPAI DEBAT ONLINE

https://participa.tarragona.cat
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
ESPAI DEBAT ONLINE
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
ESPAI DEBAT ONLINE
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
ESPAI DEBAT ONLINE
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
INTEGRACIÓ DEL PROCÉS A LA REDACCIÓ

SESSIÓ
INFORMATIVA

ANALITZAR
I DIAGNOSTICAR

SESSIONS
EXPERTS
SESSIÓ
CIUTADANIA

OBJECTIUS I
ESTRATÈGIES

SESSIÓ RETORN

DEFINIR I
PROGRAMAR
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
PROPERES SESSIONS

LES PROPERES SESSIONS SON:
04/03 1 Sessió de treball amb tècnics municipals
05/03 1 Sessió de treball amb professionals
10/03 1 Sessió de treball amb entitats i col·lectius específics
12/03 1 Sessió de treball amb entitats directament vinculades a l’habitatge
17/03 1 Sessió de treball amb la ciutadania

Per a més informació o per incriure’us: emi@tarracohabitatge.cat
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH

MOLTES GRÀCIES

ANNEX 2:
Document de suport a les sessions de treball
Resum resultats sessió de treball amb PROFESSIONALS
Resum resultats sessió de treball amb TÈCNICS
Resum resultats sessió de treball amb ENTITATS
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SESSIONS DE TREBALL
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
ÍNDEX

1. BENVINGUDA
2. PRESENTACIÓ DELS OBJECTIUS I FUNCIONAMENT DE LA SESSIÓ 5 MINUTS
3. EXPOSICIÓ EIXOS DE TREBALL
25 MINUTS X EIX = 100 MINUTS

4. TREBALL EN GRUP O SUBGRUPS
5. POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS 15 MINUTS
6. ACOMIADAMENT

120 MINUTS

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

QUÈ ÉS UN PLA LOCAL D’HABITATGE?
És un document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals d’habitatge
pels propers 6 anys.

PER QUÈ UN PLA PARTICIPAT?
Per realitzar una diagnosi compartida sobre la situació de l’habitatge al municipi,
així com identificar les actuacions que caldria desenvolupar per donar resposta a
les principals problemàtiques identificades.

A QUI ES DIRIGEIX?
Per una banda, a la ciutadania en general (veïns que volen donar el seu parer, el
seu punt de vista) i, per altra, col·lectius organitzats, tècnics i experts vinculats al
món de l’habitatge (tècnics municipals, professionals, entitats socials, col·lectius
organitzats, ...)

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU

FASE 1: SESSIÓ INFORMATIVA

FASE 2: SESSIONS DE TREBALL
DEBAT ONLINE

SESSIÓ
PROFESSIONALS

SESSIÓ ENTITATS

SESSIÓ TÈCNICS

SESSIÓ COL·LECTIUS

SESSIÓ CIUTADANIA

FASE 3: SESSIÓ DE RETORN

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
COM TREBALLAREM AVUI

1. ORGANITZAR-NOS EN GRUP O SUBGRUPS, SI S’ESCAU
2. EXPOSAREM ALGUNES DADES PROCEDENTS DE LA PRE-DIAGNOSI
PER A CADASCUN DELS EIXOS
3. DONAREM PAS AL DEBAT (25 MINUTS PER EIX)
4. DURANT EL DEBAT EL/LA DINAMITZADOR/A DE LA TAULA ANIRÀ
RECOLLINT LES APORTACIONS
APORTACIONS
A LA
DIAGNOSI

PROPOSTES
D’ACCIÓ

5. POSAREM EN COMÚ I EN FORMA DE RESUM TOTES I CADASCUNA
DE LES APORTACIONS I PROPOSTES RERALITZADES.
SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIXOS DE TREBALL

EIX 1: LES PERSONES
EIX 2: ESTAT DES HABITATGES CONSTRUÏTS
EIX 3: OFERTA I DEMANDA D’HABITATGE
EIX 4: EL PLANAJEMENT URBANÍSTIC I FUTUR DE HABITATGE

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
COMENCEM A TREBALLAR

ENS ORGANITZEM EN GRUPS
I COMENCEM A TREBALLAR

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIXOS DE TREBALL

EIX 1: LES PERSONES
VEIEM ALGUNES DADES
I INICIEM EL DEBAT

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIX 1: LES PERSONES
POBLACIÓ
▪ Població (2019): 134.515 habitants.
▪ Població estrangera (2019): 23.449 persones, un 17,4% de la població. Supera el 20% en els districtes 1, 5, 8 i 9.
▪ Saldo migratori (2018): Saldo migratori intern negatiu: -459 / Saldo migratori extern positiu: 2.778.
▪ El índex d’envelliment es situa per sota de la mitjana catalana, amb un índex de 114,4 (121,6 a Catalunya).
▪ Atur registrat (desembre 2019): 7.878 persones, una taxa d’atur registral del 11,4.(2 punts per sota de la taxa a la província
1 punt per damunt de la mitjana catalana)
▪ Renda mitjana per llar (2016): 33.043€. Districtes amb menys renta: D1 (22.661€), D8 (24.294€), D9 (23.276€) / Districtes
amb més renta D3 (54.796€), D4 (37.976€), D6 (36.134€),
▪ Dimensió de la llar (2011): 1 per.: 12.909 (25%) / 2 per.: 15.918 (30%) / 3 per.: 10.610 (20%) / 4 o més per.: 12.954 (25%).
VULNERABILITAT RESIDENCIAL
▪ Desnonaments: concentrats als barris de Ponent, segons un estudi de la URV de l’any 2016.
▪ Recompte de persones en situació de sensesostre (2019): 70 persones.
▪ Persones dormint a l’alberg (2019): 14 persones.
▪ Persones inscrites al registre de sol·licitants d’HPO (Secretaria General d’Habitatge, 2018): 389 persones.
▪ Habitatges de parc públic (segons dades facilitades per les diferents entitats a l’Ajuntament): 2639 habitatges.
▪ Evolució de les prestacions econòmiques d’Especial Urgència: 2015: 94 / 2016: 74 / 2017: 53 / 2018: 62 / 2019: 45.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIXOS DE TREBALL

EIX 2: ESTAT DES HABITATGES CONSTRUÏTS
VEIEM ALGUNES DADES
I INICIEM EL DEBAT

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIX 2: ESTAT DES HABITATGES CONSTRUÏTS
ESTAT DE L’HABITATE CONSTRUIT
▪ Nombre d’edificis (2011): 9.836 edificis.
▪ Estat dels edificis (2011): Ruïnós: 0,4% / Dolent: 6,2% / Deficient 24,8% / Bo (68,5%). Comparativament un menor
percentatge d’edificis en estat bo (87,9% dels edificis de la província tenen estat bo, gairebé 20 punts de diferència).
▪ Antiguitat dels edificis: 1/3 tenen més de 50 anys, i per tant, haurien d’haver passat l’ITE.
▪ Nombre de llars (2011): 65.711 llars.
▪ Nombre d’habitatges de parc públic: 2639 habitatges.
▪ Nombre d’habitatges d’entitats financeres: 485 habitatges.
▪ Estat dels immobles (2011): Ruïnós: 3,1% / Dolent: 10,0% / Deficient 36,8% / Bo (50,1%). Comparativament un menor
percentatge d'immobles que d’estat bo (81,0% dels immobles de la província tenen estat bo, gairebé 30 punts de
diferència)
▪ Habitatges buits (cens 2011): 7.772
▪ Habitatges amb ascensor (2011): 59,9%. Els immobles a edificis de 3 o més plantes que no disposen d’ascensor són
20.866 (30% del total)
▪ 6 de cada 10 habitatges principals tenen entre 61 i 90 metres quadrats (2011).
▪ Ajuts per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a persones grans: 2016: 8 / 2017: 8 / 2018: 7 / 2019: 2
▪ Ajuts Rehabilitació: 2016: 17 / 2017: 16 / 2018: 23 / 2019: 34
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIXOS DE TREBALL

EIX 3: OFERTA I DEMANDA D’HABITATGE
VEIEM ALGUNES DADES
I INICIEM EL DEBAT

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIX 3: OFERTA I DEMANDA D’HABITATGE
▪

▪

Habitatges principals per règim de tinença (2011): Propietat: 41.003 (78%) / De lloguer: 9.202 (18%) / Altra forma: 2.186
(4%).
Habitatges familiars per tipus (2011): Principals: 52.391 (80%) / Secundaris: 5.548 (8%) / Buits: 7.772 (12%).

LLOGUER
▪ Nombre de contractes de lloguer (2018): 4.321 a l’any 2005 eren 1.054
▪ Preu mitjà lloguer a Tarragona (2018): 514€. A l’any 2005:423€. Per zones s’observen diferències força importants.
▪ Evolució Borsa de Lloguer gestionada per Smahusa: 2015: 105 / 2016: 110 / 2017: 109 / 2018: 103 / 2019: 109. Tots llogats
amb una demanda de 817 sol·licitants.
▪ Evolució subvenció per a mantenir l’ajut al lloguer : 2015: 41 / 2016: 35 / 2017: 32 / 2018: 32 / 2019: 32
▪ Evolució subvencions per al pagament del lloguer : 2015: 663 / 2016: 1.022 / 2017: 1.336 / 2018: 1.482 / 2019: 1.782
COMPRA-VENDA
▪ Construcció de nous habitatges (2018): HPO: 0 / Habitatges iniciats: 192.
▪ Índex de construcció (2016): 0,9 habitatges iniciats per 1.000 habitants (112 habitatges). És un dels municipis amb un índex
de construcció més baix
▪ Compravendes registrades dels habitatges nous (oct2018-set2019): 165 (160 lliures 5 protegits). Preu mitjà m2 1.428€
▪ Compravendes registrades dels habitatges usat (oct2018-set2019): 1.374. Preu mitjà m2 1.285€.
APARTAMENTS TURÍSTICS
▪ Nombre d’allotjaments turístics: 1.011 allotjaments, concentrats a les urbanitzacions de Llevant (25%), Eixample Centre
(21%) i Part Alta (21%)
▪ Tipologia per estatus: amb llicència (72%), sense llicència (28%).
SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIXOS DE TREBALL

EIX 4: EL PLANAJEMENT URBANÍSTIC I EL
FUTUR DE L’HABITATGE
VEIEM ALGUNES DADES
I INICIEM EL DEBAT
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
EIX 4: EL PLANAJEMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
▪
▪

Tarragona està considerada una àrea de demanda residencial forta i acreditada.
El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge marca uns objectius de solidariat urbana: 15% d’habitatge destinat a polítiques
socials, respecte al total d’habitatges principals.

SOSTRE RESIDENCIAL TOTAL RESULTANT SEGONS PREVISIONS DEL POUM
▪ Sòl urbà consolidat POUM: 624.632 metres quadrats.
▪ Sòl urbanitzable POUM: 2.102.632 metres quadrats.
▪ Sostre existent en sòl urbà consolidat (Cadastre 2010): 31.867 metres quadrats.
▪ Sostre existent en sòl urbanitzables (Cadastre 2010): 34.782 metres quadrats.
▪ Sostre destinat a habitatges de protecció oficial (HPO): Règim especial-general: 73.651 metres quadrats / Règim concertat:
248.470 metres quadrats.
POTENCIAL TOTAL D’HABITATGES PROTEGITS I SOCIALS PREVISTOS EN EL POUM
▪ Habitatges lliures: 7.707 habitatges per sexenni i 1.285 habitatges totals per any.
▪ Habitatges de protecció oficial: 3.336 habitatges de mitjana per sexenni i 556 per any.
▪ Habitatges dotacionals: 239 de mitjana per sexenni i 40 per any.

SESSIÓ DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA 2020.2025
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ACTUALITZACIÓ DEL PLH
CONCLUSIONS

POSADA EN COMÚ I CONCLUSIONS
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MOLTES GRÀCIES
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RESUM RESULTATS SESSIÓ TREBALL PROFESSIONALS
2 GRUPS: 28 persones
5 de març de 2020, Palau de Congressos

DIAGNOSI
DIAGNOSI
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

Percepció que el riu Francolí ha actuat sempre de barrera. “No s’ha sabut integrar el riu a la
ciutat com han fet altres ciutats”.

LES PERSONES
Dinàmica demogràfica i residencial:
-

La població de Tarragona es distribueix geogràficament per capacitat econòmica i afinitats.

Necessitats d’habitatge:
-

Algunes persones necessiten ajuts per accedir a l’habitatge i la iniciativa privada no ho pot
arreglar.

-

L’accés a l’habitatge és un problema de pobresa, no de manca d’oferta. “Hi ha comunitats
amb elevats índex de morositat”.

-

Situacions de morositat molt diferents depenent de la zona. “Hi ha zones amb morositat 0 i
d’altres amb un 80%”.

Grups de població:
-

Percepció que les persones joves no pensen que viuran tota la vida a la mateixa ciutat i, per
tant, el model de compra no s’adapta a la seva mobilitat i a la seva capacitat econòmica.

-

Existència de moments vitals amb necessitats d’habitatge diferents. “Vols un habitatge petit
quan tens una parella, un habitatge gran quan tens fills i, de nou, un habitatge petit quan els
fills marxen de casa”.

-

Existència de diferents necessitats tipologies d’habitatge en funció del col·lectiu i la zona.

-

Es constata que a la ciutat, actualment, hi ha moltes persones grans que viuen soles en
cases molt grans, velles i sense accessibilitat.

Ocupació il·legal:
-

Les patologies afecten a l’àmbit privat. “L’okupació degrada les finques i desincentiva
l’habitatge de lloguer”.

-

L’incivisme que moltes vegades provoca l’okupació, provoca sobre-costos a les comunitats
que moltes vegades no es poden assumir.

-

Coneixement de l’existència de màfies que ofereixen lloguers il·legals en pisos propietat
dels bancs a persones necessitades.

-

Es constata una elevada presència d’okupació al barri de Sant.

-

Percepció que cada vegada hi ha més okupació i que des de l’administració no es qüestiona
perquè no se’n pot donar una solució.
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ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial:
-

Percepció de que el centre de Tarragona s’està desplaçant. “La gent marxa del centre i el
centre s’està buidant perquè no hi ha habitatge de qualitat”.

-

Els barris de la Part Alta i el Serrallo s’estan quedant buits perquè les cases són velles, i no
tenen ni ascensor ni pàrquing.

Qualitat del parc:
ITE:
-

Es constata la impossibilitat de pagar les modificacions que genera la ITE. “Volen saber què
tenen malament però no que es comuniqui per no haver de fer-ho: Pre-Ite”.

-

Façanes, humitats i vigues són els principals problemes

-

Es constaten molts casos d’aluminosis que si no s’actua pot generar caigudes d’edificis.

-

La majoria de deficiències detectades a l’ITE són greus, sobretot per les fortes exigències
actuals d’accessibilitat. “Del total que es detecta, només es fan un 10% de les obres
requerides”.

-

Si alguna comunitat vol fer les obres ha d’esperar molt de temps: lentitud per atorgar les
llicències.

Rehabilitació:
-

La Part Alta requereix llicència per fer qualsevol cosa i això complica que les persones que
hi viuen no facin res.

-

No es tenen en compte les diferents necessitats de revisió a les diferents zones.

-

Ningú vol viure en una casa vella.

-

L’administració local té molt poca capacitat econòmica per fomentar la rehabilitació. “Les
subvencions que es donen a la rehabilitació estan pensades per desanimar”.

Nova construcció:
-

Es constata no hi ha sol per construir.

-

Es considera que els costos de construcció molt alts.

-

Es constata que l’obra nova està tota venuda, encara que no estigui finalitzada. “Això es
deu a que en aquests moments oferta i demanada estan força equilibrats”.

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Als habitatges cada vegada hi viuen menys persones. “Això vol dir que es necessiten més
habitatges per a les mateixes o menys persones”.

Lloguer:
-

Cada vegada hi ha menys lloguers perquè la llei defensa al llogater i això fa que els
propietaris prefereixin tenir la casa tancada que llogada.

-

Es constata que actualment hi ha molta demanda de lloguer perquè la compra és impossible
ja que es requereix el 30% de l’import.
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Compra:
-

Es constata que actualment les persones que compren són de de mitjana edat i ho fan per
canvi d’immoble (venen i en compren un altre), o per inversió.

Parc d’habitatge social:
-

Es constata que no es fa habitatge social perquè no hi ha sòl i tampoc recursos per part de
l’administració.

-

El codi tècnic fa que no es puguin fer habitatges a un preu inferior.

-

Es constata que tota la promoció pública ha estat de compra i no de lloguer perquè això
genera deute a l’Ajuntament i no poden mantenir un ampli parc de lloguer públic. “Cal buscar
solucions público-privades”.

-

Es considera que no tot l’habitatge protegit ha de ser igual. “Calen diferents tipologies
d’habitatge i diferents tipologies de protecció”.

Allotjaments turístics:
-

Es considera que actualment hi ha un excés d’apartaments turístics.

Canvi d’usos:
-

Es constata que actualment hi ha una baixa demanda de locals de negocis (zones sense
comerços i la compra online ho estan fomentant) i un alta demanda d’habitatge.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
POUM:
-

Es considera que el POUM actual està obsolet.
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PROPOSTES
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

calcular quanta gent podria venir i quant habitatge i de quin tipus es pot necessitar. “Amb
els preus de Barcelona, la gent marxa, i Tarragona podria acollir a aquestes persones si hi
hagués construcció”.

Xarxa viària i mobilitat:
-

Millorar les bones comunicacions.

LES PERSONES
Guetificació:
-

Fer que l’habitatge no generi guetos, fent habitatge de tots tipus a totes les zones per tal de
fer una ciutat més vital i més heterogènia.

Necessitats d’habitatge:
-

Cal que l’administració sigui més “garantista” amb les persones sense recursos.

Problemàtiques i necessitats d’habitatge assequible i social: Ocupació:
-

Cal conscienciar que cal mantenir els edificis.

ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial. Qualitat del parc:
ITE
-

Aplicar el principi de responsabilitat per tal que els arquitectes puguin atorgar la llicència
d’obra de rehabilitació sense haver d’esperar al tècnic municipal, i així agilitzar el sistema.

-

Agilitzar els tràmits administratius. “7 o 8 mesos per obtenir una llicència és un problema”.
Rehabilitació

-

Passar del concepte rehabilitació (elements menors) a un concepte més global que és el de
la renovació urbana que inclou molt més que arreglar façanes i interiors

-

Cal renovar illes d’edificis sencers per generar sinèrgies i que realment hi hagi canvis. Cal
mediar i buscar que els diferents edificis ho vulguin fer

-

La rehabilitació pot ser una molt bona solució però cal la implicació de l’Ajuntament com a
impulsor.

-

Reubicar a les persones que estan en edificis en molt mal estat perquè el puguin rehabilitat
“donar alternatives temporals”

-

Fer un pla per a sanejar la Part Alta, un altre per Eixample (zona noble) i un altre per els
altres barris.

-

Concretar millor els criteris per a la rehabilitació.

-

Fomentar les exempcions fiscals a la rehabilitació 2 grups

-

Fomentar les subvencions a la rehabilitació. Recaptar menys per aconseguir posar habitatge
buit al mercat. 2 grups
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-

Flexibilitzar la normativa referent a la rehabilitació.

-

No cobrar plusvàlua si s’adquireix un habitatge per rehabilitat.

-

Invertir més temes energètics en l’habitatge ja construït.

-

Dotar d’un pla de rehabilitació per a renovar la ciutat existent.

Nova construcció:
-

Fomentar la relació público-privada, buscant sinèrgies. “Ni l’administració pública ho pot fer
sola ni el promotor privat li arreglarà les problemàtiques”.

-

L’administració no ha d’actuar com a promotor privat, ha d’experimentar, ha de facilitar
noves fórmules.

-

S’han de buscar noves formes per aquelles petites promocions que no interessen a grans
promotor immobiliaris.

-

Fomentar les autopromocions.

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Fer un estudi previ de la demanda per segments.

-

Conèixer què és el que necessiten les persones: Lloguer? Compra? Petit? Gran?

-

Aplicar les tinences intermèdies com a solució real per adquirir una propietat.

Lloguer:
-

Cal fer un registre de morositat.

Habitatges buits:
-

Cal incentivar que els habitatges buits es posin a lloguer.

-

Bonificar l’IBI d’aquells que posin en circulació un habitatge buit.

-

Millorar la legislació de protecció al llogater per incentivar el lloguer. Assegurar la renta i que
l’habitatge tornarà en bones condicions per incentivar el lloguer dels habitatges buits. 2
grups

-

Fomentar el parc públic de lloguer social (no de compra).

-

L’administració ha de motivar no penalitzar.

Parc d’habitatge social:
-

No fer habitatge de protecció oficial de compra, perquè la persona pot variar de situació i
ser una persona que no ho necessita. Cal fomentar el lloguer social.

-

Si es vol habitatge de protecció oficial, cal que hi ha un pla urbanístic que alliberi sòl per a
construir

-

L’administració ha de ser més rigorosa en la gestió (HPO destrossat, cal que tothom
compleix amb els seus deures).

Canvi d’usos:
-

Promoure un canvi d’usabilitat de locals comercials a habitatges. “Per tal de canviar-ho, cal
modificar la normativa vigent”.
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
Model de ciutat:
-

Unir la ciutat amb els barris de Ponent.

-

Cal una rehabilitació de la ciutat, no només dels edificis també dels espais públics (centres
d’ensenyament públic, residències, biblioteques, centres cívics, parcs i jardins).

POUM:
-

Només es pot créixer cap a la zona de Llevant perquè Ponent té les químiques i a l’altra
banda hi ha el mar.

-

Cal tenir clar quina és la ciutat què volem per fer-ne un bon planejament.
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RESUM RESULTATS SESSIÓ TREBALL TÈCNICS
2 GRUPS: 32 persones
11 de març de 2020, Palau de Congressos

DIAGNOSI
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

Barris aïllats per culpa de les comunicacions. No hi ha carrils per anar caminant d’un barri a
un altre.

-

Tarragona no és una ciutat amable (orogràficament parlant).

LES PERSONES
Guetificació:
-

Percepció que lloguers socials acaben guetitzant, ja que es concentren gairebé tots a les
mateixes zones (Riu Clar, Sant Salvador). Es constata una guetització no només per ètnia.
“També hi ha zones com la part baixa amb una població molt envellida que genera unes
necessitats concretes”.

-

Percepció que els barris de Ponent tenen una part guetitzada però que encara tenen
l’estructura de les persones que va venir als anys 60. “Quan aquests marxin, els seus fills ja
ho han fet, es guetitzarà més”.

-

Es considera que els habitatges de lloguer social es concentren en zones determinades i,
per tant, les persones amb situació de vulnerabilitat també.

Necessitats d’habitatge:
-

Es constata que hi ha habitatges a Camp Clar propietat de l’Agencia de l’Habitatge que
podrien aprofitar-se per facilitar l’accés.

Grups de població:
-

Es constata que molta gent gran pateix discapacitat sobrevinguda i no té l’habitatge preparat
a nivell d’accessibilitat. “No es poden moure de casa perquè no poden fer front a la despesa
que suposaria fer-la accessible”.

-

Es percep una manca d’ajuts d’accés al primer habitatge.

-

Existència de discriminació oculta. “No et llogo perquè no ets d’aquí”.

-

Es constata que les persones que no tenen accés a l’empadronament no poden demanar
ajuts a l’habitatge social.

Ocupació il·legal:
-

Existència d’okupació en pisos de bancs i grans tenidors.

-

Concentració de l’okupació als barris de Ponent.
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-

Existència de màfies que cobren fins a 1.500/2.000€ per les claus. “Alguns, a més, cobren
300 o 400 euros al mes per ser-hi. Les persones no ho denuncien perquè es quedarien
sense casa”.

-

Es constata que l’okupació està provocant que alguns propietaris venguin les seves cases i
marxin.

-

Es diferencien diferents perfils d’okupes: hi ha qui arregla l’habitatge, hi ha qui el destrossa,
okupació ideològica, okupació per necessitat, okupació com a modus vivendi.

-

Es constata que a Tarragona infrahabitatge. “Hi ha persones que viuen en garatges, trasters,
cotxes”.

-

Es denuncia que molts habitatges okupats queden en molt mal estat. “Hi hauria persones
disposades a arreglar-lo per viure-hi però la llei no ho permet”.

-

Percepció que els grans perdedors son els veïns/es perquè els okupes no paguen i
degraden l’edifici.

Sensellarisme:
-

Es constata que els sensellar es concentren a la ciutat perquè és on tenen els serveis.

-

Tot i que hi ha el recompte que permet fer-ne una fotografia, des de Serveis Socials no es
percep cap millora. “Cada vegada hi ha més persones al carrer”.

-

Estigmatització de les persones sense llar. “Les immobiliàries no volen persones que vinguin
ni de serveis socials ni refugiats, encara que puguin pagar”.

-

Es denuncia que el recompte de les persones sensellar no té en compte l’infrahabitatge.

-

Es considera que el proteccionisme familiar present a la nostra cultura ajuda a no tenir un
nombre més elevat de persones sensellar.

-

Es percep que s’ha fet un gran treball de visibilització del sensellarisme.

-

Manca de partida pressupostària (Housing First).

ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial. Qualitat del parc:
-

Es constata l’existència de pisos de 30 metres sense cèdula d’habitabilitat.

-

Presència d’edificis en molt mal estat a Torreforta on hi viu gent.

-

Es constata que a la part baixa de la ciutat els edificis estan molt envellits

-

Existència de degradació dels espais mancomunats que els blocs socials no poden mantenir
per falta de recursos.

Rehabilitació:
-

Percepció que l’increment de les exigències en la rehabilitació la dificulten cada vegada
més. “La rehabilitació ha de garantir la normativa actual i això és molt difícil”.

-

Es constata que l’obtenció de llicències per a rehabilitació poden trigar anys.

-

Dificultat per accedir a les subvencions de la rehabilitació “Has de tenir els diners i complir
molts requisits”.
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-

Es considera que en molts edificis no es coneix la propietat d’alguns immobles i això dificulta
dur a terme una gran rehabilitació. “Sense el compromís de tots els propietaris no es pot
fer”.

Accessibilitat i eficiència energètica:
-

Es considera que Tarragona és una ciutat poc accessible.

-

Elevades dificultats d’accessibilitat en els edificis de la Part Alta. “Hi ha moltes persones que
en aquests moments no poden sortir de casa per culpa de la manca d’accessibilitat”.

Nova construcció:
-

ES constata que la construcció al casc antic de Tarragona és molt cara. “Mai saps amb
quina “sorpresa (restes romanes)” et pots trobar. Per aquest motiu, els promotors privats ja
no hi volen treballar. Només cal que recordem els habitatges Saavedra: 15 mesos parats i
costos extres desorbitats”.

-

Es reconeix que fins i tot l’Ajuntament té propietats que no s’atreveix a tocar.

-

Els costos extres que pot suposar construir a Tarragona acaben repercutint en el preu de
venda i/o lloguer.

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Es manifesta que es comencen a donar casos de lloguers estudiantils pels mesos de
docència i pisos turístics als estius. Zones: Avinguda Catalunya / Sant Pere i Sant Pau.

Lloguer:
-

Es denuncia que el preu del lloguer a la cuitat es desorbitat i amb grans diferències per
zones. “Pagar 600 euros és lo habitual. Només alguns estudis es poden trobar al voltant els
400 euros”.

-

Es percep que no hi ha una gran oferta de lloguer. “Hi ha moltes persones que estan en
llista d’espera per a un lloguer”.

-

Es denuncia que les persones que viuen de la renda garantida no té accés a l’habitatge.

-

Es manifesta que les immobiliàries exigeixen un fons per avalar el pagament (l’antic aval
lloguer).´

-

Es considera que hi ha persones disposades a pagar 500 euros al mes però no que no
poden complir amb els requisits per fer el contracte: contracte de treball de almenys un any,
que no superi el 30% dels ingressos, ...

-

Ara no hi ha habitatge de lloguer social (lloguer lliure a un preu màxim de 450€) perquè els
privats ho prefereixen llogar més car

-

L’augment del preu mig del lloguer ha impossibilitat que es puguin tramitar ajudes perquè hi
ha una màxim que poden subvencionar.

-

Falten pisos petits a preus baixos, un nínxol que no existeix

Habitatges buits:
-

Es denuncia que els bancs tenen pisos buits dels que no paguen la comunitat.
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Parc d’habitatge social:
-

A través del tanteig i retracte s’han buscat nous habitatges. Es manifesta que hi ha moltes
possibilitats amb aquesta fórmula.

Sobreocupació, infrahabitatge, ...:
-

No es coneix si es recullen dades de sobreocupació per part de l’Ajuntament.

-

Existència de relloguer d’habitacions per part dels inquilins, sense permís del propietari. “Hi
ha habitacions llogades per 300 i 350 euros per fer front al lloguer”.

-

Es manifesta que hi ha persones que viuen llogant una habitació en situació precària.

-

Es manifesta que hi ha pisos amb més de 30 persones empadronades. “Pensem que no es
sobreocupació sinó màfies d’empadronament, però no se sap”.

Allotjaments turístics:
-

Es percep que els pisos turístics estan expulsant a les persones que viuen a la Part Alta de
tota la vida.

-

Alguns propietaris fan arrendaments de temporada i guarden els mesos d’estiu pels turistes.

-

Es denuncia que a la Part Alta s’estan detectant assetjaments a llogaters (sorolls, talls de
llum, aigua, ...) per fer-los fora i poder convertir l’habitatge en un allotjament turístic.

-

No hi ha una regulació que restringeixi els pisos turístics.

-

Es considera que l’habitatge turístic pot ser un problema però que per zones com el Serrallo
pot ser una oportunitat de tornar a donar vida al barri

Canvi d’usos:

-

Es considera que el problema del canvi d’ús és aconseguir la cèdula d’habitabilitat. “Hi ha
zones com l’Eixample que hi ha canvis d’usos permesos però en d’altres zones no”.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
Model de ciutat:
-

No es vol una ciutat turística, sinó una ciutat per les persones que hi viuen.

-

Es considera que en l’actualitat s’està perdent l’essència de barri.

POUM:
-

No hi ha sòl per construir.
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PROPOSTES
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

Cal elaborar un pla estratègic per zones i anar treballant zona a zona.

-

Cal crear un sentiment de ciutat que passa per cosir/vertebrar la comunicació entre centre i
barris.

LES PERSONES
-

Crear indicadors per a tot allò que portem a terme i demostrar l’eficiència o ineficiència de
les polítiques d’habitatge que es porten a terme.

Problemàtiques i necessitats d’habitatge assequible i social:
-

Cal un protocol d’actuació per a cada problema d’expulsió residencial perquè en la majoria
dels casos s’actua de forma reactiva i sense un visió global ni interdepartamental.

Grups de població:
-

Lligar habitatge amb plans d’ocupació. “Molta gent podria aprendre arreglar l’habitatge i a
canvi de fer-ho, viure-hi”.

-

Tenir un protocol clar de quins col·lectius tenen accés i quins no, i centrar-se en tots els
col·lectius vulnerables.

Ocupació il·legal:
-

Fer un protocol intersectorial d’okupació (la Diputació de Girona en té un i es considera que
funciona molt bé). “Tots els departaments han de saber què han de fer en cada moment”.

Desonaments:
-

Disposar de dades actualitzades. “El poder judicial dóna dades actualitzades pel Camp de
Tarragona que poden ser inferides”.

Sensellarisme:
-

Que el Housing First no sempre provingui de Serveis Socials. “Hi ha ciutats on hi contribueix
Sanitat, Turisme, ...”

ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial. Qualitat del parc:
-

Poder mantenir els espais comuns dels edificis que les comunitats no poden mantenir.

-

El parc d’habitatge està envellit i s’ha de fer alguna cosa: rehabilitar, tirar al terra el que no
es pot rehabilitar i tornar a pujar (crear sol) i nova construcció a nou sòl.

Rehabilitació:
-

Facilitar la rehabilitació.

-

Cal un Pla Especial de Protecció de la Part Alta que desbloqueixi llicències (hi ha interès en
habitatge i hotels). “El PEPA de 1990 contemplava grans intervencions de buidatge,
contràries a la llei de patrimoni que va sorgir el 93, i per això no es va dur a terme”.

-

Oferir incentius a la rehabilitació, sobre tot a les persones grans amb pocs recursos.
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-

Millorar l’accessibilitat als ajuts públics de rehabilitació.

Accessibilitat i eficiència energètica:
-

Elaborar un pla d’accessibilitat per a la ciutat.

-

Cal que l’Ajuntament doni resposta d’assessorament a l’accessibilitat.

-

Reallotjar a aquelles persones que tenen la necessitat de fer accessible casa seva però que
no ho poden fer perquè l’estructura de la seva casa no ho permet.

Nova construcció:
-

Cal pensar en les despeses del dia a dia quan es construeix (fer assumible el cost del
manteniment).

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Buscar nous plantejaments (cohousing, cooperatives,... per augmentar el parc d’habitatges).

Lloguer:
-

Ampliar la flexibilitat dels requisits a l’hora d’accedir als ajuts de lloguer.

-

Cal plantejar mesures cohercitives per poder ajudar a baixar els preus.

-

Recuperar l’aval-lloguer per part de l’administració local “mini aval-lloguer”.

-

Cal incentivar que els propietaris posin els seus pisos a lloguer social. Incentivar
econòmicament (reducció impostos,...) i també amb una campanya de sensibilització social.

Habitatges buits:
-

Aplicar sancions administratives als pisos buits per fomentar l’habitatge de lloguer i provocar
una baixada dels preus (c/ Reial i paral·lels: concentració de pisos en ruïnes).

-

Crear una mancomunació jurídica amb altres municipis per lluitar contra els grans tenidors
no col·laboradors.

-

Protegir els petits propietaris dels grans tenidors (Bancs principalment) que tenen els pisos
buits i fan política de manteniment zero, no paguen la comunitat ni les despeses.

-

Expropiar/adquirir pisos buits on s’està delinquint (exemple pisos de venta de droga). “Això
alliberaria algunes comunitats de veïns i fomentaria la desconcentració d’aquestes
problemàtiques, fer un pilot podria ser interessant”.

Parc d’habitatge social:
-

Crear habitatge transitori. “Ja existeix una experiència municipal en un pis de 100 metres
quadrats on es faran 5 habitacions i una cuina office per allotjar a 5 persones amb
necessitats”.

-

Concedir avantatges socials al lloguer social.

-

Fer més HPO per reduir el volum d’ajudes.

-

Dotar de més pressupost per tal de comprar habitatges a través del tanteig i retracte

-

Cal que l’habitatge social estigui repartit per tot el municipi, no només a zones de la perifèria.

-

Comprar els edificis buits per disposar de parc públic (primera opció abans de construir-ne
de nou).

-

Treballar amb els bancs i arribar a acords per fomentar el lloguer dels pisos que tenen.
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Sobreocupació, infrahabitatge, ...:
-

Lluitar amb la sobreocupació (real o fictícia per empadronar). “El cadastre marca un màxim
de persones que es poden empadronar a un habitatge, quan algú vingui a empadronar-se
si allí ja hi ha empadronades 6 persones i el màxim són 6, no deixar empadronar. Tenir un
padró actualitzat és bàsic”.

Allotjaments turístics:
-

Regular l’allotjament turístic.

Canvi d’usos:
-

Cal fer un estudi en profunditat de quins carrers/zones caldria permetre un canvi d’ús per
convertir espais comercials en residencials. “Per exemple a la Rambla no té sentit, però hi
ha altres carrers que sí que ho tindria”.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
Model de ciutat:
-

Fer una ciutat per a les persones.

-

Cal conèixer la ciutat, trepitjar-la per entendre-la.

POUM:
-

S’han realitzat modificacions al POUM per reordenar la Part Alta. Cal que aquestes permetin
facilitar la rehabilitació.
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RESUM RESULTATS SESSIONS TREBALL ENTITATS SOCIALS
2 GRUPS: 12 persones (entitats vinculades amb l’habitatge) - 9 persones (altres entitats)
10 de març de 2020, Palau de Congressos - 11 de juny de 2020, online

DIAGNOSI
DIAGNOSI
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

Discontinuïtat edificable que genera la separació dels barris.

-

Ciutat d’esquena als barris de Ponent.

Xarxa viària i mobilitat:
-

Existència de ponts per a cotxes no pensats per unificar els barris. A Lleida hi ha 9 ponts a
través dels que pots accedir al centre caminant, a Tarragona 3 i no pacificats, no pensats
per a vianants, ni bicicletes, ...

-

Absència d’un carril bici per unir el centre de la ciutat amb els diferents barris.

Equipaments:
-

Manca d’accessibilitat als serveis. “Hi ha 6 Tarragones però no 6 espais de gestió”.

LES PERSONES
Dinàmica demogràfica i residencial:
-

Existència de diferents Tarragones.

-

Percepció que hi ha més sentiment de pertinença de barri que de ciutat. “És molt típic dir
que les persones dels barris diguin: vaig a Tarragona o vinc de Tarragona. No es senten de
la ciutat”.

-

Existència de gent expulsada de Barcelona pels preus que comencen a viure a Tarragona.

Guetificació:
-

Contra més capacitat econòmica més lluny es viu de la zona on hi ha les empreses de
química (urbanitzacions de Llevant).

-

Existència de guetificació en alguns punts de la ciutat.

-

Existència d’escoles guetitzades i a l’hora alta mobilitat de gent d’un barri que no vol anar a
l’escola del seu barri.

-

Reproducció a petita escala de les diferencies municipals: “Dins del mateix barri: sóc de
Sant Ramón no de Sant Salvador”.

-

Des de l’època de les barraques, la gent va anar a barris en funció de les seves capacitats
econòmiques.

Gentrificació:
-

Presència de gentrificació a la

Part Alta, on s’està expulsant a les persones pel fort

increment dels preus a la zona.
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-

Es percep que les persones que viuen a la zona del Port també marxen però, en aquest
cas, per culpa de la degradació.

Necessitats d’habitatge:
-

Es constata que s’han fet 30 habitatges a la caserna i s’han rebut 350 sol·licituds.

Ocupació il·legal:
-

Hi ha molta gent que no pot accedir a un habitatge sinó és okupant. “Els habitatges que més
s’ocupen son els que pertanyen als bancs”.

-

Percepció que l’okupació és la resposta a una manca de lloguer assequible.

-

Es constata l’existència de màfies entorn a l’okupació.

-

Es considera que l’okupació genera inseguretat a la comunitat.

-

Coneixement que es tapien molts pisos per evitar-ne l’okupació.

Desonaments:
-

Es constata que hi ha molts desnonaments provocats per la pujada del preu del lloguer, molt
poc visibilitzats i no comptabilitzats enlloc.

Sensellarisme:
-

Les persones sense llar es concentren on tenen els serveis: part baixa, mitja lluna, zona
d’autobusos.

ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial. Qualitat del parc:
ITE:
-

Existència de pre-ITE perquè no hi ha diners per realitzar les modificacions de l’ITE amb el
temps reglamentari.

Rehabilitació:
-

Poca rehabilitació per la quantitat de pisos amb problemes.

-

El cost de rehabilitar és tant alt que moltes vegades no val la pena.

-

Es poden veure molts edificis amb xarxes sota els balcons perquè cauen durant mesos i
anys.

-

Els impagaments dels veïns dificulten les obres de rehabilitació.

-

Existència de problemes de gestió i manteniment de les zones comunes als districtes amb
pocs recursos (per exemple la zona d’Interblocs de Sant Salvador). S’ha perdut el sentiment
d’habitatge (abans els veïns cuidaven les zones comuns com a seves, avui no).

-

Manquen ajuts a la rehabilitació per poder mobilitzar pisos.

-

La gent no pot demanar ajuts a la rehabilitació per les exigències d’aquests.

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Actualment hi ha més demanda que oferta d’habitatge a la ciutat.

-

Manca de pisos nous a preus assequibles.

-

Els criteris per accedir a un habitatge són molt durs si vius sol/a.
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-

Dificultats d’aparcament a la ciutat, inclús als barris. “La gent ja no vol una casa sense
aparcament. Paguem per anar a comprar i per anar a treballar”.

-

El pis més buscat: 90 metres quadrats amb pàrquing.

-

Percepció que quan es busca habitatge de lloguer es mira pel moment, mentre que quan es
vol comprar la mirada és llarg termini.

Compra:
-

Percepció que els preus són massa alts: “especulació”. “Els Apis contribueixen a crear
expectatives a l’alça”.

-

L’habitatge té poca flexibilitat pel model de tinença de compra. “La gent quan compra ja
busca un pis de mínim 90 metres quadrats amb pàrquing i traster, doncs ja pensa en el
futur”.

Habitatges buits:
-

Existència de pisos de bancs sense cèdula d’habitabilitat.

Allotjaments turístics:
-

Es considera que els pisos turístics empobreixen les zones.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I EL FUTUR DE L’HABITATGE
Model de ciutat:
-

Es considera que la ciutat mira d’esquena als barris de Ponent perquè no hi ha una mobilitat
amable.

-

Algunes vies que entren a la ciutat són propietat de l’Estat: T11, N340 (avda. Andorra) i això
en dificulta la connexió.

POUM:
-

El POUM no és viable, contempla macroprojectes d’una època de bombolla immobiliària.
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PROPOSTES
EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL
Estructura urbana:
-

Promoure un espai públic amable.

-

Realitzar millores d’habitatges i urbanístiques per cohesionar les diferents zones.

Xarxa viària i mobilitat:
-

Cal pacificar els ponts per unificar els barris amb el centre de la ciutat.

-

Dotar d’una avinguda peatonal a la T-11 quan aquesta entra a Tarragona.

-

Eliminar les vies del tren per pacificar la ciutat.

Equipaments:
-

Descentralitzar els serveis i els equipaments per unir la ciutat.

-

Fomentar la vida comunitària.

-

Distribuir equipaments per les diferents zones per tal que es revaloritzin: comerços,
equipaments, ...

LES PERSONES
Dinàmica demogràfica i residencial:
-

Buscar acords amb els propietaris per cedir la gestió de les zones comunitàries en zones
com la d’Interblocs.

Necessitats d’habitatge:
-

Impulsar un parc d’habitatge social.

ESTAT DE L’HABITATGE CONSTRUIT
Característiques del teixit residencial. Qualitat del parc:
Rehabilitació:
-

Impulsar i facilitar la rehabilitació a través de la flexibilització de la política de subvencions.

-

No invertir en rehabilitació si no hi viu ningú. En el seu lloc tirar a terra i construir de nou.

Nova construcció:
-

Impulsar l’habitatge nou per unificar els barris.

EL PARC D’HABITAGE
Ús del parc:
-

Equilibrar l’oferta pública i la privada.

-

Fomentar la construcció que fomenti la vida comunitària. Els privats no ho faran, cal que ho
impulsi l’administració.

Lloguer:
-

Regular el preu del lloguer.

Habitatges buits:
-

Fer una auditoria dels habitatges buits.
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-

Aconseguir acords amb els grans tenidors perquè posin els pisos buits a lloguer assequible.

Allotjaments turístics:
-

Limitar i regular els pisos turístics a la ciutat.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I FUTUR HABITATGE
Model de ciutat:
-

Fer una ciutat habitable i accessible.

-

Estudiar què estan fent a d’altres països per determinar la ciutat que volem.

-

Apostar per una ciutat verda.

-

Decidir el model de ciutat que volem de forma participada.

POUM:
-

Fer una ciutat oberta al mar.

-

Connectar la ciutat amb els barris.
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ANNEX 3:
Model de fitxa treball individual procés participatiu
Síntesi resultats treball individual procés participatiu

ANNEXOS PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

FITXA MODEL DEL TREBALL INDIVIDUAL REALITZAT DURANT EL PROCÉS PARTICIPATIU

Per començar et proposem un viatge en el temps fins a la Tarragona del 2050. Fes-ho tot responent a les següents qüestions de forma individual i
anònima:

COM VOLDRIES QUE FOS LA TARRAGONA DEL 2050?

AL 2026 FINALITZARÀ EL PLA LOCAL D’HABITATGE, QUÈ T’AGRADARIA QUE HAGUÉS RESOLT?

QUINA CREUS QUE HAURIA DE SER LA PRIMERA ACCIÓ DEL PLH PER ASSOLIR LES DUES METES FIXADES: 2026 I 2050?

Habitatge i ciutat pensades en el ciutadà (inclusiva,
assequibilitat i accessibilitat), més moderna, viva, rehabilitada,
ordenada (amb un model clar).

Reptes relacionats: del 1 al 7 (integració dels
més vulnerables), del 8 al 10 (rehabilitació), del
17 al 19 (model de ciutat), 13 i 15 (turisme i
estudiants), 14 (ciutat dinàmica)

PLH EL 2026

Tipologia i tinences de l’habitatge diversificats, habitatge
assequible suficient i accessible, sense habitatge buit, “okupat”
o no rehabilitat. Ciutat cohesionada i optimista.

Reptes relacionats: del 1 al 7 (integració dels
més vulnerables), del 8 al 10 (rehabilitació), 11
(diversificació tinences), 12 (habitatge buit), del
17 al 19 (model de ciutat)

ON COMENÇAR EL 2021

Obtenció de dades reals, millorar l’accessibilitat, rehabilitar i
diversificar les tinences de l’habitatge. De l’Ajuntament s’espera
dotació econòmica suficient del PLH i millorar els tràmits
administratius, especialment actuacions a la Part Alta.

Diagnosi complerta feta. Reptes relacionats:
del 8 al 10 (rehabilitació), 11 (diversificació
tinences)

TARRAGONA 2050

Ciutat moderna, verda, ben comunicada, amb necessitats
habitacionals cobertes per tothom

Reptes relacionats: del 1 al 7 (integració dels
més vulnerables), del 8 al 10 (rehabilitació), del
17 al 19 (model de ciutat)

PLH EL 2026

Haver aconseguit habitatge social i assequible (joves,
monoparentals, families renda mitja) per tots, rehabilitat, sense
pisos buits, conversió de baixos en habitatges. Una política
d’habitatge.

Reptes relacionats: del 1 al 7 (integració dels
més vulnerables), del 8 al 10 (rehabilitació), 14
(ciutat dinàmica), 12 (habitatge buit), 15
(estudiants), 16 (consell de l’habitatge).

ON COMENÇAR EL 2021

Disposar de parc públic suficient per als més vulnerables, captar
més habitatge privat per a ús social, fomentar la rehabilitació,
recollida de dades (de què es disposa i què es necessita),
identificar pisos buits, que l’actuació la dirigeixin no polítics.

Reptes relacionats: del 1 al 7 (integració dels
més vulnerables), del 8 al 10 (rehabilitació),
dades (informe de dades del Pla), 12 (habitatge
buit)

(directa
o
indirecta
ment
vinculad
es amb
l’ habita
tge)

TARRAGONA 2050

SESSIO
NS DE
TREBA
LL AMB
ENTITA
TS
SOCIAL
S

SESSIÓ DE TREBALL AMB
TÈCNICS

SESSIÓ DE TREBALL AMB
PROFESSIONALS

SÍNTESI DELS RESULTATS DEL TREBALL INDIVIDUAL REALITZAT DURANT EL PROCÉS PARTICIPATIU
RESULTATS PER ÀMBITS

TARRAGONA 2050

Diversa, no guetificada, cohesionada, mantenir caràcter de
ciutat mitjana, habitatge assequible, accessible gent gran i
discapacitats.

Reptes relacionats: del 17 al 19 (model de
ciutat), del 1 al 7 (integració dels més
vulnerables).

SÍNTESI DELS RESULTATS DEL TREBALL INDIVIDUAL REALITZAT DURANT EL PROCÉS PARTICIPATIU
RESULTATS PER ÀMBITS
PLH EL 2026

Rehabilitació, formes de tinença diversificades, habitatge social,
cohesió ciutadana, creixement sostenible, acompanyament
social de les famílies vulnerables.

Reptes relacionats: del 8 al 10 (rehabilitació),
11 (diversificació tinences), 14 (ciutat dinàmica)

ON COMENÇAR EL 2021

Quantificació dels pisos buits, mobilitzar-los, masoveria urbana,
accessibilitat, ampliar parc d’habitatge públic, més
assessorament a les comunitats de propietaris.

Reptes relacionats: 12 (habitatge buit), del 1
al 7 (integració dels més vulnerables), del 8 al
10 (rehabilitació), 14 (ciutat dinàmica).

ANNEX 4:
Presentació PLH Tarragona Sessió retorn procés participatiu

ANNEXOS PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

ACTUALITZACIÓ
PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA
2021 - 2026
Sessió virtual de retorn
15 de Desembre de 2020
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DEFINICIÓ

PLH

És un document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals d’habitatge
pels propers 6 anys. En aquest cas 2021 – 2026.
Es regula per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Tarragona aborda la redacció del seu segon Pla Local d’Habitatge, després d’un primer que va ser vigent del
2012 fins al 2018.
Durant els anys transcorreguts des de l’aprovació d’aquest primer document, la ciutat ha sofert canvis, tant en les
necessitats i problemàtiques vinculades a l’habitatge, com en els instruments disponibles per a fer-hi front.

✓ PLH Tarragona: 2012 – 2018
✓ Actualització PLH Tarragona: 2021 – 2026
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METODOLOGIA DE TREBALL
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ETAPES DEL PLH

1. ANALITZAR I DIAGNOSTICAR
la problemàtica municipal en matèria d’habitatge

2. ESTABLIR OBJECTIUS I ESTRATÈGIES
tenint en compte els elements de la diagnosi

3. DEFINIR I PROGRAMAR
les actuacions municipals relatives a l’habitatge per un període de 6 anys
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ETAPES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
SESSIÓ
INFORMATIVA

SESSIONS
DE TREBALL
▪
▪
▪
▪

SESSIÓ
RETORN

Professionals
Tècnics
Entitats vinculades habitatge
Altres entitats

ANALITZAR
I DIAGNOSTICAR

OBJECTIUS I
ESTRATÈGIES

DEFINIR I
PROGRAMAR

ESPAI DE DEBAT ONLINE
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
PARTICIPACIÓ SESSIONS

NOMBRE
PARTICIPANTS

DATA I LLOC

ALGUNS PERFILS

Sessió
informativa

36

26 de febrer de 2020
Palau de Congressos

Ciutadania en general

Treball amb
Professionals

28

5 de març de 2020
Palau de Congressos

Arquitectes, aparelladors, APIS,
administradors de finques, promotors,
constructors, notaris,

Treball
ambTècnics

32

11 de març de 2020
Palau de Congressos

Tècnics dels diferents departaments
de l’Ajuntament: urbanisme, serveis
socials, turisme, igualtat …

Treball amb
Entitats
vinculades
habitatge

9

(prevista 12 de març:
anunci confinament)
11 de juny 2019
ONLINE

Entitats del Tercer Sector vinculades
amb l’habitatge, platafomes
Habitatge, associacions de veïns, ...

Treball amb
Altres entitats

12

10 de març de 2020
Palau de Congressos

Altres entitats del tercer sector,
cooperativa d’habitatge, ...
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DIAGNOSI
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI – BLOC 1: PERSONES
▪ La població de Tarragona a l’any 2019 era de
134.515 habitants, tot i haver tingut un
creixement sostingut no arriba a la població
que el pla anterior preveia que hi hauria a
aquestes alçades.

Ubicació dels districtes censals al municipi de Tarragona

▪ La població estrangera és de 23.449
persones, el que suposa un 17,4% de la
població total de la ciutat. La repartició
d’aquest col·lectiu a la ciutat és desigual i per
exemple supera el 20% en els districtes 1, 5, 8 i
Font: Elaboració pròpia
9.
▪ Respecte als moviments migratoris analitzats corresponents a l’any 2018, el saldo migratori intern és
negatiu (-459) i el saldo migratori extern és positiu (2.778).
▪ L’índex d’envelliment es situa per sota de la mitjana catalana, amb un índex de 114,4 (121,6 a
Catalunya). La ubicació per edat és desigual al municipi, havent-hi més gent gran (més de 65 anys) a la
zona centre de la ciutat.
▪ L’atur registrat (desembre 2019) és de 7.878 persones, una taxa d’atur registrada del 11,4%, el que
significa 2 punts per sota de la taxa a la província i 1 punt per damunt de la mitjana catalana.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI – BLOC 1: PERSONES
▪ La renda mitjana per llar de l’any 2017 es situa als 33.574€. Hi ha moltes diferències per districtes
censals, en concret els districtes amb menys renta per llar són: districte 1 (23.706€), districte 9 (24.223€)
i districte 8 (25.100€). A l’altra banda, els districtes amb més renta són el districte 3 (54.007€), el districte
4 (38.365€) i el districte 7 (36.747€).
▪ L’estructura de les llars que marcava l’INE al seu cens del 2011 determinava que a Tarragona un 25% de
les llars (12.909) eren unipersonals, una tendència que tots els indicadors mostren que serà a l’alça.
▪ La principal problemàtica diagnosticada pels equips bàsics d’atenció social és la relacionada amb
temes d’habitatge i recursos econòmics (34.4% del total de les problemàtiques)
▪ A la ciutat es detecten 70 persones dormint al carrer durant el recompte de l’any 2019, el que
significa 19 persones més que al recompte del 2017 (increment d'un 23%).
▪ A l’any 2019 des de SMHAUSA s’han concedit 45 prestacions econòmiques d’Especial Urgència, 32
prestacions permanents i 1782 subvencions per al pagament del lloguer.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI – BLOC 2: PARC D’HABITATGES
▪

Segons el cens de l’INE, l’any 2011 Tarragona disposa de 9.836 edificis destinats principalment a
l’habitatge i 65.711 llars.

▪

L’estat dels edificis destinats principalment a l’habitatge és ruïnós en un 0,4%, dolent en un 6,2%,
deficient en un 24,8% i bo en un 68,5%. Comparativament amb el global de la província, Tarragona té
un menor percentatge d’edificis en estat bo i major percentatge en deficient.

▪

Respecte a l’antiguitat dels edificis un de cada 1 de cada 3 tenen més de 50 anys.

▪

Segons el cens d’habitatge de 2011, la tinença més freqüent és la propietat amb 41.003 llars (78%),
seguida del lloguer amb 9.202 llars (18%) i altre formes: 2.186 (4%).

▪

Estat dels immobles (2011): Ruïnós: 3,1% / Dolent: 10,0% / Deficient 36,8% / Bo (50,1%).
Comparativament un menor percentatge d'immobles que d’estat bo (81,0% dels immobles de la
província tenen estat bo, gairebé 30 punts de diferència)

▪

A Tarragona hi ha 485 habitatges buits censats de les entitats financeres.

▪

Els edificis amb ascensor a l’2011 eren el 19%. Els immobles a edificis de 3 o més plantes que no
disposen d’ascensor són 20.866 (30% del total)

▪

A l’any 2019 s’han concedit 2 ajuts per a realitzar obres d’arranjament de l’interior dels
habitatges per a persones grans i 34 ajuts a la rehabilitació.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI – BLOC 3: OFERTA I ACCESSIBILITAT DEL MERCAT
▪

El mercat de la construcció es va atenuar a partir del 2007, i s’ha anat recuperant lentament a partir del
2017.

▪

L’índex de construcció de Tarragona a l’any 2016 era de 0,9 habitatges iniciats per 1.000 habitants (112
habitatges). És un dels municipis amb un índex de construcció més baix.

▪

Des de l’any 2013 no s’ha finalitzat cap habitatge de protecció oficial, tot i això hi ha 3.737 inscrits
vigents, dels quals 286 es van inscriure a l’any 2019.

▪

L’any 2019 s’han portat a terme 1.540 compravendes, la majoria de les quals d’habitatges usats. El
preu mitjà de les compravendes del 2019 ha estat de 133.845€ i la mitjana dels metres dels pisos
venuts ha estat de 85.8 metres quadrats.

▪

Respecte al lloguer, el nombre de contractes ha passat de 1.054 al 2005 a 4.026 al 2019. El preu
mitjà lloguer a Tarragona també ha augmentat, l’any 2019 el preu mitja era de 533€/mes. A l’any
2005 el preu era de 423€/mes. Per zones s’observen diferències força importants.

▪

La borsa de lloguer gestionada per SMHAUSA disposava 109 habitatges a l’any 2019, tots llogats
amb una demanda de 817 sol·licitants.

▪

El parc social d’habitatges (segons dades facilitades per les diferents entitats a l’Ajuntament) és de
2.639 habitatges.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI – BLOC 4: OFERTA I ACCESSIBILITAT DEL MERCAT
▪

Tarragona està considerada una àrea de demanda residencial forta i acreditada.

▪

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge marca uns objectius de solidaritat urbana del 15% d’habitatge
destinat a polítiques socials, respecte al total d’habitatges principals.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI - DAFO

DEBILITATS
▪

Població envellida concentrada a la zona centre de la ciutat.

▪

Diferències per districtes censals en quant a l’origen de la població que hi viu, la renda per persona i/o llar i el preu dels
habitatges, provocant certa guetificació en determinats barris.

▪

Vulnerabilitat residencial a especialment als districtes amb major dificultat econòmica.

▪

Baixa connexió territorial entre el centre i els barris perifèrics.

▪

Presencia de persones sense llar.

▪

Manca de coneixement sobre la realitat de l’ocupació il·legal d’habitatges.

▪

Manca d’una oferta adequada per a l’emancipació dels joves.

▪

Escassa oferta d’habitatge assequible i manca d’una oferta d’habitatge social respongui a la demanda real existent.

▪

Desconeixement del nombre de pisos buits existents al municipi.

▪

Envelliment progressiu del parc d’habitatges.

▪

Una quarta part d’edificis es troben en estat “deficient”.

▪

Parc d’habitatges poc accessible, especialment al centre històric de la ciutat.

▪

Habitatge i manca de recursos econòmics, detectats com uns dels principals problemes pels Equips Bàsics d’Atenció
Social.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI - DAFO

AMENACES
▪

Increment de llars amb persones grans que viuen soles.

▪

Conjuntura econòmica general, amb encariment progressiu dels preus no proporcional als nivells de renda de les llars.

▪

Increment del preu de compravenda i de lloguer.

▪

Deteriorament del parc existent i repercussió en els barris a nivell econòmic i social.

▪

Als afectes persistents de la crisi financera de 2007 caldrà sumar-hi els provocats per la COVID, que pot generar una

nova recessió i una dificultat afegida a l’accés de l’habitatge.
▪

Agudització de les situacions de vulnerabilitat per una possible crisi econòmica.

▪

Recursos econòmics insuficients per a fer front a les polítiques d’habitatge.

▪

Manca de competències municipals en matèria d'habitatge.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DIAGNOSI - DAFO

FORTALESES
▪

Índex d’envelliment més baix que la mitjana catalana.

▪

Creixement sostingut de la població al municipi.

▪

Existència d’un potencial urbanístic capaç de donar compliment i facilitar la creació d’habitatge assequible.

▪

Existència de recursos i serveis municipals destinats a l’habitatge, com SMHAUSA o l’Oficina Local d’Habitatge.

▪

Existència d’ajuts a l’accés a l’habitatge i a la rehabilitació.

▪

La mitjana de renda per persona i per llar s’ha incrementat de forma sostinguda.

OPORTUNITATS
▪

Habitatges buits que podrien incorporar-se al mercat de lloguer.

▪

Possibilitat d‘implantar noves tipologies de tinences.

▪

Redacció del Pla Local d’Habitatge.

▪

Voluntat de col·laboració dels diferents agents del sector.
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PLA D’ACTUACIÓ
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
PLA D’ACTUACIÓ

10 OBJECTIUS

6 EIXOS

81 ACTUACIONS
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
OBJECTIUS
El Pla local d'habitatge de Tarragona té per objectiu principal les persones i garantir el seu dret a l'habitatge i/o
allotjament. En aquest marc conceptual, el PLH es planteja els següents objectius generals:

1. Garantir la cohesió urbana i territorial del municipi
2. Augmentar l’habitatge social i públic disponible
3. Afavorir l’accés a l'habitatge de grups especialment necessitats
4. Fomentar la rehabilitació com a eina per augmentar el parc immobiliari i tenir llars més accessibles
5. Afavorir l’habitatge assequible i la millora del parc edificatori
6. Millorar l’eficiència energètica dels edificis i fomentar les energies renovables
7. Fomentar la diversificació de les tinences d’habitatge
8. Mobilitzar el parc d’habitatge buit
9. Facilitar la convivència a les comunitats de propietaris entre propietaris i llogaters
10. Apostar per una ciutat dinàmica i moderna en l’àmbit de l’habitatge
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 1
▪

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable

A. Joves, migrants, monoparentals i perspectiva de gènere
1.
2.
3.
4.

Increment del parc d’allotjament dotacional
Elaboració d’un protocol de transició de l’allotjament dotacional a l’habitatge estable
Ajuts per a transitar cap a un habitatge estable als col·lectius vulnerables
Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures relacionades amb joves, migrants,
monoparentasl i perspectiva de gènere

B. Accessibilitat: Gent gran, discapacitats
5.
6.
7.
8.
9.

Elaboració d’un pla d’accessibilitat
Establir un pla d’ajuts públiques municipals
Potenciar els Serveis d’Atenció Domiciliària
Creació de xarxes de suport a les comunitats de propietaris
Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures relacionades amb l’accessibilitat
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 1
▪

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable

C. Sense llar: okupació, sensesostre i sensellarime ocult
C.1. Solucions per a l’okupació d’habitatges
10. Elaboració d’un estudi sobre la realitat de l’okupació il·legal d’habitatges
11. Elaboració d’un protocol municipal contra “l’okupació”
C.2. Actuacions sobre les persones sense sostre
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Seguir donant suport a les actuacions desenvolupades per la XAIPSST
Proactivitat de l’Administració a l’hora de detectar els casos de persones sense llar
Habilitar pisos per diferents programes amb l’adequat acompanyament social
Estudiar la viabilitat a la ciutat i el posterior disseny i implementació de projectes de Housing First i
reforçar a les entitats que ho vulguin dur a terme
Garantir el Rapid rehousing
Establir un protocol d’empadronament per a les persones sense sostre
Plantejament de creació d'un centre de dia que permeti atendre a les persones sense llar de manera
integral
Explorar la possibilitat de reclamar (per part d’entitat privada o pública que presti l'ajuda) l’obligació de
prestació d'aliments dels familiars de la persona sense sostre
Destinar part de la recaptació de l’IBI al finançament de polítiques per garantir l’accés a l’habitatge de les
persones sense llar

ACTUALITZACIÓ PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 - 2026

ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 1
▪

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable

C. Sense llar: okupació, sensesostre i sensellarime ocult
C.3. Actuacions sobre les persones sense llar

21. Dissenyar i desenvolupar programes d’inspecció i detecció de les situacions de sensellarisme ocult
22. Oferir des de l’Administració i/o des del tercer sector (recolzar-se en XAIPSLLT i en l’Oficina d’Habitatge)
els recursos o serveis que es requereixin
23. Combinar les diferents actuacions amb les destinades específicament a col·lectius especialment
vulnerables: joves, immigrants, famílies monoparentals; gent gran i discapacitats; okupació d’habitatge i
desnonaments
24. Comunicació efectiva dels jutjats a serveis socials de l’existència de procediments de desnonament per
impagament de la renta o expiració del termini contractual o legal
25. Diversificar formes de tinença, atenent a possibilitats i necessitats de la població
26. Dissenyar i aplicar protocols de seguiment, d’acompanyament i plans de treball o de formació
27. Centralitzar totes les necessitats i problemàtiques relacionades amb l’habitatge en un sol lloc d’atenció
28. Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures relacionades amb el fenomen sense
llar
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 1
▪

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable

D. Vulnerabilitat econòmica
D.1. Mesures per a augmentar l’habitatge social i públic
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Estudi exhaustiu de l’oferta i la demanda d’habitatges socials
Construcció d’HPO i adquisició de solars per a la construcció d’HPO per lloguer o tinences intermèdies
Incentivar la borsa de mediació per al lloguer social i l’aval-lloguer
Creació d’un protocol per agilitzar processos de situacions d’emergència social de l'AHC. Augment
places de la Mesa d’Emergència
Beneficiar-se dels drets de tanteig i retracte a favor de l’Administració
Col·laboració entre agents del sector per posar a disposició habitatge social mitjançant diferents
fórmules a través del Consell de l’Habitatge de Tarragona
Captar pisos buits per mitjà d’incentius negatius per a habitatges buits i/o en mal estat
Cerca de models de gestió eficient d'habitatge social
Foment d’ajuts al lloguer per a col·lectius vulnerables i unitats familiars amb pocs ingressos
Cerca d’altres fórmules d'accés a un habitatge
Foment servei de mediació comunitària per a millorar la resolució de conflictes intracomunitaris i entre
propietaris i llogaters
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 1
▪

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable

D. Vulnerabilitat econòmica
D.2. Protocol de prevenció, tractament i reacció davant dels desnonaments

40. Elaboració d’un catàleg de serveis i de recursos municipals i de tercers disponibles per a la prevenció,
tractament i reacció als desnonaments
41. Aplicar efectivament i de manera coherent les que es tinguin de les mesures de prevenció, tractament i
reacció davant els desnonaments dels desnonaments
42. Elaboració d’un pla per a suplir les mancances detectades
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 2
▪

Eix 2: Millorar l’assequibilitat i la sostenibilitat de l’habitatge

E. Rehabilitació i eficiència energètica

E.1. Suport en la preparació dels ajuts a la rehabilitació i creació d’una subvenció per a
rehabilitar habitatges
43. Implementar un punt d’informació i preparació de la documentació necessària per a sol·licitar els ajuts
convocats per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
44. Subvencionar les obres de rehabilitació d’habitatges particulars que no disposin de la cèdula
d’habitabilitat o que no compleixin les condicions per a la seva renovació per a famílies en situació de
vulnerabilitat
45. Complementar el cost de la rehabilitació dels ajuts a l’habitatge convocats per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya
E.2. Creació d’un programa de masoveria urbana per a afavorir l’habitatge assequible i la millora
del parc edificatori
46. Creació d’un pla pilot de masoveria urbana
47. Pla d’incentius a la celebració de contractes de masoveria urbana entre els particulars
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 2
▪

Eix 2: Millorar l’assequibilitat i la sostenibilitat de l’habitatge

E. Rehabilitació i eficiència energètica

E.3. Millora de l’eficiència energètica dels edificis i foment de les energies renovables
48. Co-finançament d’ajuts i subvencions públiques estatals o autonòmiques per promoure l’eficiència
energètica dels edificis
49. Creació un Programa de Col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona
50. Creació d'una Guia Pràctica d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora de l’eficiència energètica dels
habitatges i comunitats de propietaris
51. Rebaixa a les factures dels subministraments elèctrics o d’aigua per aquelles comunitats de propietaris i
habitatges que hagin adoptat mesures en matèria d’eficiència energètica
52. Adopció d’incentius fiscals per aquelles comunitats de propietaris i habitatges que hagin adoptat mesures
en matèria d’eficiència energètica

F. Diversificació de les tinences
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Potenciació de l’habitatge en lloguer
Desenvolupament d’un projecte d’èxit de propietat compartida i de propietat temporal
Potenciació del cooperativisme d’habitatge
Potenciació del cohousing
Descartar formes de sensellarisme ocult i exploració d’altres formes de tinença
Servei integral de mediació comunitària entre propietaris i comunitats de propietaris i llogaters
residencials i d’habitatge turístic i “okupes”
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DE L’EIX 2

▪

Eix 2: Millorar l’assequibilitat i la sostenibilitat de l’habitatge

G. Mobilització del parc buit
59. Elaboració d’un cens complert i actualitzable d’habitatges buits a la ciutat de Tarragona
60. Elaboració d’un pla de xoc contra els habitatges buits de la ciutat
61. Incentivar activitats immobiliàries que aprofitin les unitats buides existents en zones d’alt percentatge
d’habitatge buit
62. Crear una taula de negociació permanent amb entitats financeres
63. Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures relatives a la mobilització del parc buit
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DELS EIXOS 3 i 4
▪

Eix 3: Actuacions específiques per motius diversos a diferents punts de la ciutat

H. Habitatge i turisme
64. Actualització periòdica de número i característiques dels HUT a la ciutat de Tarragona i anàlisi del seu
impacte
65. Dur a terme inspeccions per detectar habitatges d’ús turístic anunciats però sense registrar
66. Controlar el compliment de totes les mesures i requisits de la normativa turística dels HUT existents
67. Coordinar un servei de mediació per problemàtiques en barris amb HUTs i comunitats de propietaris
I. Ciutat dinàmica i habitatge
68. Conversió de locals comercials en habitatges
69. Fomentar la promoció de les xarxes de suport i de solidaritat a les comunitats de propietaris
70. Incentivació fiscal per a convertir espais comercials en residencials
▪

Eix 4: Integrar Universitat i ciutat

J. Habitatge i estudiants universitaris
71. Creació d’un programa d’habitatge inter-generacional per estudiants d’educació superior
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
ACTUACIONS DELS EIXOS 5 i 6
▪

Eix 5: Creació d’un òrgan per al control del seguiment i assoliment del pla local d’habitatge

K. Creació del Consell de l’Habitatge de Tarragona
72. Creació del “Consell de l’Habitatge de Tarragona”
▪

Eix 6: Integració de la ciutat construïda, capitalitat i modernitat

L. Integració de la ciutat construïda i garantir el “dret a la ciutat”
73.
74.
75.
76.
77.

Superació de barreres físiques naturals i artificials
Superació de les barreres de separació psicològica de la ciutat
Mixticitat social, residencial i econòmica
Garantir el dret universal a la ciutat
Integració del POUM amb aquest PLH

M. Capitalitat. Barcelona
78. Avaluació de la relació de Tarragona amb el seu territori. La capitalitat de Tarragona
79. La relació amb Barcelona
N. Modernitat, innovació i landmarks
80. Innovació social, científica i tecnològica a la ciutat
81. Landmarks
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
EXEMPLE D’ACTUACIÓ

EIX 5. CREACIÓ DEL CONSELL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA
CREACIÓ DEL “CONSELL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA”
DESCRIPCIÓ

A instàncies de la conselleria de l’Ajuntament de Tarragona amb competències en habitatge, es proposa la creació
del “Consell de l’Habitatge de Tarragona”, de caràcter consultiu i amb capacitat d’elaborar propostes
constructives que guiïn la política d’habitatge de a ciutat. En concret, el Consell:
▪

farà propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge.

▪

elaborarà els informes i els dictàmens que li sol·liciti el conseller o consellera competent en matèria d'habitatge
sobre els instruments de planificació́ i programació́ i sobre les actuacions previstes en matèria d'habitatge.

▪

tindrà la resta de competències que li atribueixi la reglamentació d'habitatge.

▪

promoure la cooperació i la col·laboració entre les entitats i les persones del Consell

▪

foment del diàleg permanent entre els agents implicats

▪

estarà composat per institucions que tenen a veure amb el món de l’habitatge a la ciutat, incloent la ciutadania i
el món acadèmic. A més, podrà convidar, amb veu però sense vot, a altres persones o institucions del territori
quan convingui parlar sobre política territorial.

▪

el Consell s’hauria de reunir, almenys, una vegada l’any a instàncies de la conselleria amb competències
d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
EXEMPLE D’ACTUACIÓ
BENEFICIARIS

▪

Tota la ciutadania.

CALENDARI

▪

2021: Constitució formal del Consell de l’Habitatge de Tarragona. Elaboració i aprovació de la normativa que
l’empara i del seu reglament intern.

▪

2021: Reunió inicial del Consell. Probablement tractar reacció habitacional al COVID-19.

▪

2022: Celebració d’almenys la reunió obligatòria anual del Consell.

▪

2023: Celebració d’almenys la reunió obligatòria anual del Consell.

▪

2024: Celebració d’almenys la reunió obligatòria anual del Consell. Haurà d’incloure la valoració parcial
d’aquest PLH 2021-2026.

▪

2025: Celebració d’almenys la reunió obligatòria anual del Consell.

▪

2026: Celebració d’almenys la reunió obligatòria anual del Consell. Haurà d’incloure la valoració final
d’aquest PLH 2021-2026. També haurà de determinar, en el seu cas, si cal reformar el Consell o si,
eventualment, ha de continuar existint.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
EXEMPLE D’ACTUACIÓ
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT

▪

Recursos municipals

GESTIÓ ECONÒMICA

▪

Cost propi del desenvolupament de les sessions de treball del Consell.

RESPONSABLES

▪

Conselleria responsable de l’àmbit de l’habitatge que ha de gestionar les següents funcions:
- l’aprovació de la creació del Consell i del seu reglament intern el 2021.
- la convocatòria de les reunions anuals.
- el seguiment de les actuacions que es consideri s’han de dur a terme després de les decisions del Consell.
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
EXEMPLE D’ACTUACIÓ
INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS

▪

Que el Consell s’hagi constituït efectivament.

▪

Que el Consell es reuneixi efectivament almenys una vegada l’any.

▪

Que el Consell es reuneixi més d’una vegada l’any.

▪

Que el Consell sigui capaç d’ajudar a dur a terme polítiques d’habitatge adequades a al ciutat.

▪

Que cap, alguna o totes les decisions del Consell s’han dut efectivament a terme.

INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT

▪

Determinar si la tasca del Consell ha estat gens, en part o molt útil en guiar la política d’habitatge de la ciutat.

▪

Determinar si la tasca del Consell ha estat gens, en part o molt útil en avaluar el present PLH.
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TORN OBERT DE PREGUNTES
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MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA PARTICIPACIÓ
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