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Introducció
1.1 Antecedents
El PLH es el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un
àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques,
d’organització municipal, ...) defineix, per un període de sis anys, els objectius i actuacions a
desenvolupar des del govern local amb la finalitat de fomentar l’assoliment del dret de la
ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
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.
En aquest context, i havent finalitzat el termini de desenvolupament de l’anterior PLH, el Servei
Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes n’ha encomanat a la Càtedra UNESCO de
l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili la seva actualització amb l’objectiu de generar un
document que ajudi a definir les polítiques municipals d’habitatge per als propers anys.

1.2 Naturalesa
El PLH té una doble naturalesa:
•

•

Per una banda, constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques
municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies de
l’ajuntament.
Per l’altra, constitueix també un instrument de planificació i programació en
desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes
municipals en política d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes
polítiques amb la Generalitat de Catalunya, tal com ve definit en els articles 10 i 14 de
la Llei del Dret a l’Habitatge.

A diferència de les figures de planejament urbanístic reglades, un Pla Local d’Habitatge és un
document viu, amb un òrgan de supervisió i seguiment perfectament establert que podrà redefinir
les estratègies d’actuació al llarg del seu període de vigència si la realitat del municipi es desvia
considerablement dels objectius fixats inicialment.

1.3 Contingut
El contingut del present Pla Local d’Habitatge té en compte, per una banda, el contingut definit
en l’anterior PLH disponible i, per altra, el contingut recomanat a la Guia metodològica per a la
redacció de plans locals d'habitatge 2014, desenvolupada per la Gerència de Serveis d’Habitatge
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Així compta amb un primer bloc d'anàlisi i
diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi i un segon bloc referit al pla d'actuació.
El primer bloc “L'estat de l'habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi”, s'estructura en cinc
capítols: L'emmarcament urbà i territorial per tal d'identificar l'impacte del model territorial en
el marc de l'habitatge local; Les persones, dirigit a identificar les problemàtiques de la població
del municipi amb relació a l'habitatge; El parc d'habitatges, dirigit a identificar les problemàtiques
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i necessitats d'estat i d'ús dels edificis d'habitatges; Oferta i accessibilitat del mercat, per tal de
conèixer la situació actual del mercat de l’habitatge i; El planejament urbanístic, destinat a
identificar el potencial del sòl residencial municipal i les seves previsions d'execució durant el
període d'execució del PLH; i Els recursos i iniciatives existents, per interpretar la capacitat
d'intervenció de l'Ajuntament.
El segon bloc “El pla d'actuació: objectius, eixos i actuacions”, articula la dimensió propositiva
del PLH en tres nivells que es relacionen entre ells. El primer, de caràcter polític i estratègic, es
dirigeix a establir les aspiracions i prioritats que hauran de guiar l’acció municipal en matèria
d’habitatge durant els propers sis anys (objectius generals i eixos; el segon, de caràcter més
tècnic i operatiu, orientat a apuntar les mesures a emprendre per aconseguir els resultats
esperats (objectius específics, actuacions i mesures, calendari i finançament); el tercer, destinat
a impulsar i afavorir l’execució del pla mitjançant la identificació dels agents i els gestors
encarregats de l’impuls, les eines i indicadors que han de facilitar-ne el seguiment, així com
l’avaluació del pla.

1.4 Procés de redacció, tramitació i participació
1.4.1 Procés de redacció
La redacció de l’actualització del Pla Local d’Habitatge té la intenció d’actualitzar i, en la mesura
del possible, incrementar la quantitat de dades disponibles de l’anterior document. Per altra
banda, una de les principals preocupacions de la Catedra UNESCO d’Habitatge en la redacció
d’aquesta actualització ha estat el poder aportar a l’Ajuntament de Tarragona una eina d’acció
per als propers 6 anys i, per aquest motiu ha desenvolupat de forma exhaustiva el pla d’actuació.
El procés, tant de redacció com de participació ciutadana ha sofert alguns endarreriments en la
seva planificació inicial. El principal, el generat per la crisi de la COVID-19 que ha suposat
l’endarreriment i necessitat d’adaptació del procés participatiu i en resum l’endarreriment de tota
la planificació inicial.
Finalment, el Pla d’Habitatge de Tarragona 2021-2026:
•

Recopila totes les dades estadístiques disponibles que influeixen en l’evolució de
l’habitatge els propers anys.

•

Elabora un total de 19 reptes de treball amb 81 actuacions que donen resposta als
majors reptes descoberts per la diagnosi estadística i que en la seva major part
coincideixen amb les aspiracions dels professionals, tècnics i societat civil quant a
aquesta matèria en relació a la nostra ciutat, que s’ha extret del procés participatiu.

A més, que aquest Pla ha tingut en compte:
•

La perspectiva i la realitat de l’habitatge, nascuda arrel de la crisi de 2007, poc té a veure
amb la perspectiva que s’entenia d’abans d’aquesta data, havent-se de combinar la
seva vessant com a important actiu financer amb la seva consideració com a dret
humà.

•

A més a més, tot i que encara és aviat, s’esperen nous canvis en la consideració de
l’habitatge arrel de la crisi de la COVID-19 de 2020 tant en la seva vessant més
arquitectònica (salubritat, m2, espais a l’aire lliure), social (accessibilitat de persones
grans i discapacitat a l’habitatge i inclusió a la ciutat), urbana (vehicle privat-públic,
mobilitat sostenible) i geogràfica (amuntegament, reruralització) com en la més
econòmica, de polítiques i legal (assequibilitat, tinences, infra-habitatge).
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•

Que ha de servir per a contribuir a l’assoliment de l’ODS 11 per a 2030 sobre “Ciutats i
comunitats sostenibles” a la nostra ciutat, el qual persegueix, a nivell mundial, ciutats
“d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats
per a tothom”

•

i el que estableix el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya 2020 sobre la “limitació de la superfície urbanitzada” i el foment “rehabilitació
del parc d’habitatges”, reduint “la població en risc de pobresa o d’exclusió social” i
garantint “l'accés a un habitatge digne, segur i assequible”.

1.4.2 Participació ciutadana1
Tot Pla Local d’Habitatge ha d’incloure un procés participatiu amb la ciutadania i els diferents
grups d’interès del territori. En aquest sentit, es planteja un procés participatiu que inclogui la
participació de manera transversal.
Per al procés participatiu es plantegen diferents taules de treball, així com una sessió de validació
i retorn amb tots els agents que hagin participat a les taules. Per a dur a terme aquesta fase
també s’ha comptat amb l’estreta col·laboració del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions
Urbanes, SA (a partir d’ara SMHAUSA al document) per tal realitzar la captació de les persones
participants i facilitar els espais de treball.
S’ha cregut convenient incloure una participació online transversal, a través de la plataforma
participativa municipal Participa Tarragona, per tal de dotar a la ciutadania d’eines
complementàries per a la seva participació sense haver de venir presencialment a les sessions.
A més, degut a la pandèmia i a les seves restriccions durant l’estat d’alarma s’ha hagut d’adaptar
la dinàmica d’una de les sessions de treball per tal de poder-la desenvolupar online.
El procés ha seguit la següent estructura:

Figura 1-1: Esquema de les fases del procés participatiu i de les sessions

Font: Elaboració pròpia

1

Veure materials de suport i els principals resultats del treball realitzat durant procés participatiu als annexos 1, 2, 3 i 4.
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Un dels reptes de la participació és poder-lo integrar dins del procés general de redacció i que el
continguts que aportin les persones participants pugui ser tingut en compte. En aquest sentit, des
de l’equip redactor s’ha volgut donar importància al procés recollint les aportacions de les
persones participants i reflectint-les durant el pla d’actuació.

Figura 1-2: Integració del procés a la redacció

Font: Elaboració pròpia

1.4.2.1

Desenvolupament de les sessions de treball

Totes les sessions s’han estructurat al voltant de 4 blocs:
•
•
•
•

Les persones
Estat dels habitatges construïts
Oferta i demanda d’habitatge
El planejament urbanístic i futur de l’habitatge

Prèviament, a la fase de treball a cada participant se li ha preguntat com a punt de partida, com
veuen la Tarragona de 2050, què s’hauria d’haver aconseguir a la finalització d’aquest pla per a
assolir aqueix objectiu i per on hauríem de començar per arribar on s’han proposat.

1.4.2.2

Nivell de participació a les sessions del procés participatiu

Sessió
Sessió informativa
Sessió treball professionals
Sessió treball tècnics
Sessió treball altres entitats
Sessió treball entitats
vinculades amb l’habitatge
Sessió retorn

Dia
26/02/2020
05/03/2020
11/03/2020
10/03/2020
11/06/2020

Lloc
P. de Congressos
P. de Congressos
P. de Congressos
P. de Congressos
Online (Covid-19)

Participants
36 persones
28 persones
32 persones
12 persones
9 persones

15/12/2020
TOTAL

Online (Covid-19)

39 persones
156 persones

Font: Elaboració pròpia
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1.5 Vigència i revisió del PLH
El Pla Local d’Habitatge de Tarragona té un període de vigència de sis anys a partir de la data
de la seva aprovació. A partir de la finalització de la seva vigència, l’Ajuntament haurà de procedir
a la seva revisió.
Es consideraran motius per a la seva revisió anticipada abans d’haver transcorregut la totalitat
del període de vigència, els següents:
• Que s’aprovin lleis, normatives, disposicions o plans de rang superior que així ho disposin
o que afectin a aspectes substancials del PLH.
• Que s’aprovi un nou planejament urbanístic municipal, o bé que s’aprovin modificacions
o plans derivats que afectin substancialment les determinacions del PLH.
• Que, un cop transcorregut un mínim de tres anys d’aplicació, es produeixi una desviació
manifesta entre les previsions demogràfiques i de necessitats d’habitatge realitzades i la
realitat.
• Que, un cop transcorregut com a mínim el mateix període, es produeixi un incompliment
manifest dels terminis i previsions d’execució de les actuacions programades.
• Que l’ajuntament consideri, de manera motivada, que el PLH ha deixat de ser un
instrument adequat per a determinar les propostes i compromisos municipals en matèria
d’habitatge.
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Anàlisi
2.1 Emmarcament territorial
2.1.1 Situació i estructura territorial
El municipi de Tarragona, amb una superfície de 65,20 Km2, capital comarcal i provincial, es
situa al sud de la comarca del Tarragonès, i limita al nord amb els Pallaresos i el Catllar, al nordest amb la Riera de Gaià, a l'est amb Altafulla, al sud amb la mar Mediterrània, a l'oest amb Vilaseca, i al sud-oest amb i Reus i Constantí. Forma part de l’àmbit territorial del Camp de
Tarragona, configurat per les comarques del Tarragonès, l’Alt i el Baix Camp.

Figura 2-1: Mapa del municipi de Tarragona

Font: PMUS Tarragona

El riu Francolí divideix el territori municipal en dos grans sectors: un occidental amb una
topografia fonamentalment plana i uniforme, i un altre oriental amb un terreny força més irregular
i més alt. L’altitud mitjana és de 68 metres, i no supera mai la cota dels 200 metres.
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2.1.2 Nuclis de població, zones i seccions censals
El municipi de Tarragona es troba distribuït per 84 seccions censals i agrupat en l’actualitat per
9 districtes censals. És per aquest motiu, que durant el tractament de la informació estadística
es farà referencia als districtes censals i, només, en la mesura del possible es presentaran les
dades també diferenciant les zones urbanes.

Figura 2-2: Districtes censals al municipi de Tarragona

Districte 1

Part Alta (1 secció censal)

Districte 2

Part Alta (1 secció censal)

Districte 3

Part Alta, Mare Nostrum (3 seccions censals)

Districte 4

Tarragona centre, La Oliva (14 seccions censals)

Districte 5

Tarragona centre, Port esportiu (8 seccions censals)

Districte 6

La Floresta, Riuclar, Icomar, Les Pinedes, El Serrallo (14 seccions censals)

Districte 7

Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, La Savinosa, La Mora, Tamarit (22 seccions
censals)

Districte 8

Campclar, Verge del Pilar, La Granja, Torreforta (14 seccions censals)

Districte 9

Bonavista (7 seccions censals)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Tarragona i l’anterior PLH

El següent mapa mostra la distribució per districtes censals.

Figura 2-3: Ubicació dels districtes censals al municipi de Tarragona

Font: Elaboració pròpia
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I la següent taula distribueix el municipi en 11 zones urbanes.

Figura 2-4: Zones urbanes del municipi de Tarragona

Zona 1

Part Alta

Zona 2

Eixample Tarragona

Zona 3

Barris Marítims

Zona 4

Nou Eixample Nord

Zona 5

Nou Eixample Sud

Zona 6

Torreforta i barris adjacents

Zona 7

Campclar

Zona 8

Bonavista

Zona 9

Sant Salvador

Zona 10

Sant Pere i Sant Pau

Zona 11

Urbanitzacions de Llevant

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Tarragona

No obstant, l’any 2020 s’ha establert una nova organització en 5 districtes distribuïts com mostra
el següent mapa. Tot i que es una visió actualitzada de la organització de Tarragona, sempre
que les dades ho han permès, s’ha intentat incorporar informació d’aquest nou detall geogràfic.

Figura 2-5: Ubicació dels nous districtes 2020 al municipi de Tarragona

Font: Ajuntament de Tarragona
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2.1.3 Xarxa viària bàsica
Segons l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya el document del POUM de
Tarragona, la xarxa viària regional que permet accedir al municipi de Tarragona en vehicle
motoritzat es conforma pels següents eixos:
•

L’autopista AP-7, que forma part de l’Eix Mediterrani, el principal corredor
d’infraestructures del sud d’Europa.
-

A l’est del municipi, la sortida més propera és la 32, cap a Altafulla. Es tracta d’un
enllaç complet, és a dir, que permet fer tots els moviments d’entrada i sortida en
direcció Barcelona i en direcció Tarragona, i està situat en la intersecció amb la
carretera T-214. Enllaça també amb la N-340.

-

Al nord, la sortida més propera és la 33, molt a prop de Sant Pere i Sant Pau.
Aquest enllaç, també complet, està situat al sud-est del nucli urbà de Constantí
en la intersecció amb la N-240, que connecta el centre de Tarragona amb Valls,
passant per Sant Salvador.

-

A l’oest es troba la sortida 34, molt a prop de l’aeroport de Reus. Aquest enllaç
(complet) interseca amb la carretera T-11, de Tarragona a Reus.

•

L’autovia A-7, que pren el nom de ‘segon cinturó de Tarragona’. Aquest traçat evita el
trànsit de pas per la N-340 a llevant del municipi.

•

En sentit nord-sud, l’eix de l’autovia Tarragona-Montblanc, l’A-27, és l’artèria principal
que discorre per el marge dret del riu Francolí.

•

La carretera N-340, Barcelona - València:
-

A l’est. Connecta amb el litoral sentit nord-est i és a on aboca la carretera del
Catllar, (TP-2039) i les urbanitzacions de Llevant de Tarragona. A l’alçada del
Sanatori de la Savinosa es bifurcava en una via de circumval·lació (antic traçat
de l’A-7) i en tram urbà (Via Augusta).

-

A l’oest. Prové dels viaris urbans Av. Roma i Av. Ramon y Cajal. Absorbeix el
trànsit procedent dels barris de ponent, del Baix Camp i de la zona de Salou.
Pren la nomenclatura de C-31B cap a Salou, i es manté com a N-340a en el tram
cap a Vila-seca.

•

La carretera N-240, de Tarragona a Lleida, absorbeix els viatges procedents del
Tarragonès nord i de l’Alt Camp, i entra a Tarragona centre fins a la Pl. Imperial Tarraco
a través de l’Av. Andorra.

•

La carretera N-241, que uneix el Port amb la N-340, el polígon Riu Clar i la T-721.

•

La carretera T-11 (antiga N-420), de Tarragona - Reus - Aragó, és la ruta més directa
des de Tarragona centre cap a Reus i el seu aeroport. S’inicia en el tram urbà de Ramon
y Cajal i Av. Roma, en el mateix punt que la carretera N-340 direcció sud-oest (tot creuant
el riu Francolí).

•

La carretera C-31B (antiga AP-1) uneix Tarragona amb Salou, té una secció de dos
carrils per sentit i marca el límit inferior del polígon sud de la indústria química.

•

La carretera T-721 - TP-7013 connecta Tarragona amb Constantí i la Selva del Camp.

•

La carretera TP-2031 connecta Tarragona amb el Pont d’Armentera. S’inicia al carrer
Antoni Rovira i Virgili de Tarragona centre i connecta amb els Pallaresos, Nulles,
Vilabella, Bràfim i Vila-rodona.
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2.1.4 Xarxa viària local
Part de la xarxa regional descrita anteriorment forma part de la xarxa viària local, ja que serveix
per comunicar diferents nuclis urbans del municipi amb el centre de Tarragona, segons l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya el document del POUM de Tarragona. Així,
la carretera N-340 enllaça, per una banda (est) amb les urbanitzacions de Llevant, i per l’altra
(oest) amb els barris de Bonavista, Campclar i Torreforta. Tanmateix, la carretera N-240
comunica Tarragona centre amb Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.
La xarxa viària interna del centre de Tarragona és eminentment radial. La Plaça Imperial Tarraco
conforma el centre d’aquests radis, fent de gran nus de distribució de la circulació cap a les altres
avingudes. L’altra característica essencial de Tarragona és l’existència d’una ronda urbana,
formada per les avingudes Catalunya, Argentina i Cardenal Vidal i Barraquer.
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2.2 Les persones
L’habitatge és l’eix principal de qualsevol Pla Local d’Habitatge. No obstant, no s’ha de perdre la
perspectiva de que es desenvolupa un pla pensat en un habitatge des d’un punt de vista de dret
humà i no tant des del punt de vista d’actiu econòmic. En aquest sentit, és important disposar
d’una radiografia de com estan i com han evolucionat les persones a la ciutat. Aquest bloc, doncs,
actualitza les dades aportades al pla local d’habitatge anterior, aportant algunes dades noves
disponibles.

2.2.1 Evolució de la població
La taula següent mostra l’evolució dels habitants al municipi de Tarragona en els darrers 20 anys.
Com es pot observar a la taula hi ha un creixement sostingut llevat de dos moments. El primer
moment és l’any 2010, amb la segregació de la Canonja que fa decréixer la població en una
quantitat al voltant de les 5000 persones. L’altre moment és el suscitat per la crisi econòmica
(2011-2016), que comporta un decreixement associat a les persones nouvingudes, ja que la
majoria de les pèrdues de població són d’aquest col·lectiu.
Figura 2-6: Evolució del nombre d’habitants a Tarragona per gènere. 2000-2019

Any

Homes

Dones

Total

Variació
respecte any
anterior

2019

65.505

69.010

134.515

0,53%

2018

64.282

68.017

132.299

0,53%

2017

63.941

67.566

131.507

0,22%

2016

63.798

67.296

131.094

-0,19%

2015

63.920

67.335

131.255

-1,13%

2014

64.652

67.547

132.199

-1,16%

2013

65.414

68.131

133.545

-0,44%

2012

65.700

68.254

133.954

-0,40%

2011

65.961

68.124

134.085

-4,73%

2010

69.235

70.949

140.184

-0,40%

2009

69.512

70.811

140.323

1,90%

2008

68.213

69.323

137.536

2,82%

2007

66.343

67.820

134.163

2,41%

2006

64.783

66.375

131.158

2,68%

2005

63.091

65.061

128.152

4,18%

2004

60.558

63.026

123.584

2,15%

2003

59.283

61.793

121.076

3,39%

2002

57.337

59.847

117.184

1,92%

2001

56.259

58.894

115.153

1,01%

2000

55.698

58.399

114.097

0,81%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE
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2.2.2 Components del creixement
Per entendre el creixement de les ciutats normalment es disposa de dos elements. Per un banda,
el creixement natural i, per l’altra, els moviments migratoris. La figura següent mostra com ha
crescut Tarragona en els darrers anys de forma natural, és a dir, mostra quina ha estat l’evolució
de naixements i defuncions al municipi. En aquest sentit, s’observa una evolució negativa en els
dos darrers anys analitzats.

Figura 2-7: Creixement natural de la població a Tarragona. 2000-2018
Any

Naixements

Defuncions

Diferència
interanual

2018

6.637

7.226

-589

2017

7.006

7.026

-20

2016

7.223

6.856

367

2015

7.566

7.010

556

2014

7.656

6.479

1177

2013

7.671

6.522

1149

2012

8.363

6.709

1654

2011

8.683

6.431

2252

2010

9.293

6.312

2981

2009

9.451

6.372

3079

2008

9.958

6.312

3646

2007

9.222

6.193

3029

2006

8.572

6.016

2556

2005

8.183

6.402

1781

2004

7.402

5.988

1414

2003

7.062

6.081

981

2002

6.691

5.862

829

2001

6.233

5.484

749

2000

6.124

5.525

599

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Un altre element a analitzar és l’origen de la mare en els naixements. Com mostra l’evolució, el
pes dels naixements de mares d’origen estranger ha anat augmentant i, actualment, representa
gairebé 1 de cada 3. Aquest percentatge, si el comparem amb la distribució de la població per
nacionalitat i origen que s’explica a l’apartat 2.2.4, mostra que tot i que a l’any 2018 el pes de les
persones estrangeres a la ciutat era del 16%, signifiquen el 31,4% dels naixements. Aquest
element ve determinat per diversos factors com ara que són una població d’una mitjana d’edat
més baixa (amb una major proporció en edat fèrtil) i també perquè culturalment les dones
procedents de determinats països són mares en edat més joves i solen tenir uns índexs de
fecunditat més elevats.
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Figura 2-8: Naixements a Tarragona segons l’origen de la mare. 2000-2018

Any

Espanyola

Estrangera

Total

% de nascuts
de mare
estrangera
sobre el total

2018

4.550

2.087

6.637

31,4%

2017

4.921

2.085

7.006

29,8%

2016

5.177

2.046

7.223

28,3%

2015

5.545

2.021

7.566

26,7%

2014

5.514

2.142

7.656

28,0%

2013

5.510

2.161

7.671

28,2%

2012

5.834

2.529

8.363

30,2%

2011

6.025

2.658

8.683

30,6%

2010

6.299

2.994

9.293

32,2%

2009

6.414

3.037

9.451

32,1%

2008

6.720

3.238

9.958

32,5%

2007

6.512

2.710

9.222

29,4%

2006

6.444

2.128

8.572

24,8%

2005

6.366

1.817

8.183

22,2%

2004

5.961

1.441

7.402

19,5%

2003

5.906

1.156

7.062

16,4%

2002

5.814

877

6.691

13,1%

2001

5.596

637

6.233

10,2%

2000

5.633

491

6.124

8,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Una variable que intervé també en el creixement demogràfic d’una població és el moviment
migratori.
Quan s’utilitzen dades estadístiques sobre població immigrant no podem obviar que el registre
de dades sobre població estrangera no és ni total ni exhaustiu, degut a la situació d’irregularitat
(invisibilitat oficial) en la que viuen molts estrangers en el nostre país i que, fins i tot, la qualitat
de les dades sobre immigració pot variar molt d’unes ciutats a altres, i d’unes comarques a altres.
Per tant, s’han de prendre les dades referides a població estrangera com a orientatives d’una
part de la població que pot ser molt més nombrosa i, per tant, es corre el risc de minimitzar les
necessitats habitacionals d’aquest col·lectiu.

Figura 2-9: Moviments migratoris a Tarragona. 2000-2018
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Any

Migracions internes amb la
resta de Catalunya

Migracions internes amb
la resta d'Espanya

Immig.

Immig.

Emigra.

Emigra.

Saldo

Saldo

Saldo
migratori
total

Migracions externes

Immig.

Emigra.

Saldo

2018

3.438

3.790

-352

1.239

1.346

-107

3.670

892

2.778

2.319

2017

3.343

3.387

-44

1.223

1.214

9

2.629

1.127

1.502

1.467

2016

3.128

3.324

-196

1.144

1.186

-42

1.922

1.363

559

321

2015

3.273

3.565

-292

1.096

1.248

-152

1.642

945

697

253

2014

3.106

3.352

-246

1.125

1.319

-194

1.394

871

523

83

2013

3.380

3.514

-134

1.235

1.271

-36

1.240

1.047

193

23

2012

3.317

3.774

-457

1.258

1.487

-229

1.362

712

650

-36

2011

3.278

3.994

-716

1.301

1.370

-69

1.817

923

894

109

2010

3.484

4.158

-674

1.435

1.585

-150

1.959

1.370

589

-235

2009

2.913

3.859

-946

1.385

1.615

-230

2.180

1.433

747

-429

2008

3.458

4.002

-544

1.697

1.679

18

3.511

790

2.721

2.195

2007

3.352

4.608

-1.256

1.647

1.617

30

4.459

956

3.503

2.277

2006

3.181

4.706

-1.525

1.168

1.243

-75

4.515

127

4.388

2.788

2005

2.978

3.698

-720

1.118

1.130

-12

4.515

63

4.452

3.720

2004

2.993

2.948

45

1.352

939

413

3.085

67

3.018

3.476

2003

2.654

2.967

-313

1.282

871

411

129

93

36

134

2002

2.343

2.263

80

1.153

807

346

93

85

8

434

2001

1.624

1.783

-159

859

498

361

56

..

..

..

2000

3.312

1.968

1344

1.429

730

699

60

..

..

..

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

2.2.3 Estructura de la població
En aquest punt s’inclouen els diferents elements que destaquen de la distribució de la població
de la ciutat. En primer terme es presenta la distribució d’edat en termes absoluts i percentuals.
De forma agrupada, els menors de 19 anys representen el 21% de la població, mentre que els
majors de 65 anys representen el 18%.

Figura 2-10: Població. Per sexe i edat quinquennal. 2019
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Edat

Homes

Dones

Total

%

De 0 a 4 anys

3.159

3.063

6.222

4,63%

De 5 a 9 anys

3.593

3.502

7.095

5,27%

De 10 a 14 anys

4.042

3.754

7.796

5,80%

De 15 a 19 anys

3.676

3.453

7.129

5,30%

De 20 a 24 anys

3.700

3.528

7.228

5,37%

De 25 a 29 anys

3.887

3.742

7.629

5,67%

De 30 a 34 anys

4.150

4.134

8.284

6,16%

De 35 a 39 anys

4.993

4.929

9.922

7,38%

De 40 a 44 anys

5.910

5.712

11.622

8,64%

De 45 a 49 anys

5.284

5.347

10.631

7,90%

De 50 a 54 anys

4.970

4.999

9.969

7,41%

De 55 a 59 anys

4.140

4.633

8.773

6,52%

De 60 a 64 anys

3.672

4.163

7.835

5,82%

De 65 a 69 anys

3.114

3.582

6.696

4,98%

de 70 a 74 anys

2.682

3.328

6.010

4,47%

De 75 a 79 anys

1.851

2.414

4.265

3,17%

De 80 a 84 anys

1.377

2.124

3.501

2,60%

De 85 a 89 anys

876

1.624

2.500

1,86%

De 90 a 94 anys

347

743

1.090

0,81%

De 95 a 99 anys

75

197

272

0,20%

De 100 anys i més

7

39

46

0,03%

Total

65.505

69.010

134.515

100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

Un element que s’utilitza per analitzar la cohesió la distribució la població dins del municipi. A
continuació es mostra com es distribueix la població en funció dels districtes censals i de les
àrees geogràfiques (ambdues distribucions estan mapificades a l’apartat 2.1.2 de l’actualització
del PLH).
En aquest sentit, el districte VII és el que més població concentra, gairebé una tercera part de la
població total del municipi.
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Figura 2-11: Distribució de la població per districtes censals. 2019

Districte censal

Població

Percentatge
de població

I

1.562

1,2%

II

1.112

0,8%

III

5.117

3,8%

IV

17.006

12,6%

V

11.563

8,6%

VI

23.925

17,8%

VII

42.599

31,7%

VIII

22.731

16,9%

IX

8.900

6,6%

Total

134.515

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

Per la seva banda, a la nova distribució per zones, proposada al 2020, les àrees amb més
població són l’Eixample i Ponent, que concentren més de la meitat de la població de Tarragona.

Figura 2-12: Distribució de la població per àrees geogràfiques. 2019
Àrees de
Tarragona

Població

Percentatge
de població

Centre

23.173

17,2%

Eixample

40.879

30,4%

Llevant

14.980

11,1%

Nord

19.643

14,6%

Ponent

35.840

26,6%

Total

134.515

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

Aquesta distribució poblacional no és uniforme des del punt de vista sociodemogràfic. En els
apartats posteriors s’analitzen les diferències socioeconòmiques de les zones, així com si hi ha
diferències des del punt de vista de l’estructura poblacional, sobretot en aquells elements
relacionats amb l’edat.
La taula següent mostra alguns dels indicadors comparatius en funció dels districtes de
residència.
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Figura 2-13: indicadors poblacionals per districtes censals. 2017

Edat mitjana
de la població

Districte censal

%
percentatge
de població
menor de 18
anys

%
percentatge
de població
de 65 i més
anys

I

41,0

15,4%

15,7%

II

42,0

15,2%

16,6%

III

42,8

17,0%

17,9%

IV

46,0

14,2%

25,6%

V

44,2

14,6%

22,0%

VI

43,4

16,9%

20,9%

VII

39,8

21,5%

14,8%

VIII

39,4

22,2%

15,0%

IX
Mitjana
municipal

39,5

21,6%

15,5%

41,7

19,0%

18,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

La taula anterior mostra que hi ha districtes que estan mes envellits que d’altres, com per exemple
els districtes IV, V i VI, mentre que d’altres com el districtes VIII i IX no ho estan tant.
Per tal de veure les diferències d’edat a nivell geogràfic es mostren 3 mapes on es distribueixen
per seccions censals aquests indicadors.
En primer terme es mostra el mapa de la mitjana d’edat de la població.

Figura 2-14: Mapa de la mitjana l’edat per seccions censals a Tarragona. 2017

Font: INE Estadística Experimental
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Molt relacionat amb la mitjana d’edat es mostra la proporció de persones de més de 65 anys i de
menys de 18. Ambdues són complementàries i es mostren una zona centre més envellida i una
zona perifèrica més jove.

Figura 2-15: Mapa de proporció de persones de més de 65 anys. 2017

Font: INE Estadística Experimental

Figura 2-16: Mapa de proporció de persones menors de 18 anys. 2017

Font: INE Estadística Experimental

A continuació es mostren els diferents índex poblacionals disponibles. S’observa un índex
d’envelliment i sobreenvelliment superior al de la comarca però inferior al del conjunt de la
província i Catalunya. Pel que fa a l’índex de dependència juvenil, aquest és inferior al de la
comarca i la província i igual que el registrat a Catalunya.
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Figura 2-17: Índexs poblacionals. 2019

Índex
d'envelliment

Any

Índex de
sobreenvelliment

Índex de
Índex de
Índex de
dependència
dependència
dependència
de la gent
juvenil
global
gran

Tarragona ciutat

114,5

15,8

23,7

27,2

50,9

Comarca del Tarragonès

101,3

15,1

24,8

25,1

49,8

Província de Tarragona

118,3

16,5

24,6

29,1

53,8

Catalunya

121,6

16,9

23,7

28,8

52,5

Font: Idescat. Indicadors demogràfics.
Índex d'envelliment: Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de menys de 15 anys.
Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 65 anys i més.
Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per cada 100 habitants de 15 a 64 anys.
Índex de dependència de la gent gran: Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de 15 a 64 anys.
Índex de dependència global: Població de 65 anys i més, i població de menys de 15 anys per cada 100 habitants de 15 a 64 anys. Mesura
la càrrega de la població en edat potencialment inactiva per a la població en edat de treballar.

No obstant, a la taula següent s’observa com al municipi de Tarragona els índex d’envelliment,
sobreenvelliment, de dependència de la gent gran i de dependència global estan augmentant en
els darreres anys, mentre que només el de dependència juvenil ha disminuït lleugerament.

Figura 2-18: Evolució dels índexs poblacionals. 2019
Índex de
Índex de
Índex de
Índex
Índex de
dependència
dependència
dependència
d'envelliment sobreenvelliment
de la gent
juvenil
global
gran

Any

2019

114,5

15,8

23,7

27,2

50,9

2018

112,6

15,6

24,1

27,2

51,3

2017

109,9

15,6

24,4

26,8

51,2

2016

107,2

15,3

24,5

26,3

50,8

2015

104,5

14,9

24,7

25,8

50,6

2014

101,7

14,7

24,7

25,1

49,8

2013

99

14

24

24

49

2012

96

14

24

23

47

2011

93

14

24

22

47

2010

92

13

24

22

46

2009

91

12

23

21

45

2008

93

12

23

21

44

2007

93

11

23

21

44

2006

96

11

23

22

44

2005

99

10

22

22

44

2004

105

10

22

23

44

2003

106

10

21

23

44

2002

106

10

21

23

44

2001

105

9

21

22

43

2000

102

9

22

22

43

Font: Idescat. Indicadors demogràfics.
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2.2.4 Nacionalitat i origen
En aquest punt es tracten les dades relacionades amb l’origen de les persones que viuen al
municipi de Tarragona.
La primera taula mosta quina ha estat l’evolució de la presencia de població estrangera al
municipi. El primer any de la sèrie, l’any 2000, la població estrangera representava un nombre
molt baix de la població, un 1,4%. A l’any 2019 el percentatge de població estrangera ha
augmentat fins arribar al 17,4%, tot i que està per sota de les xifres de l’any 2008 a l’any 2013 on
representaven més del 18% del total de la població.

Figura 2-19: Evolució de població estrangera per districtes. 2000-2019

Any

Total de
població de
Tarragona

Població
Estrangera

% Població
estrangera
sobre el total

Variació
absoluta
sobre any
anterior

Variació
relativa (%)
sobre l'any
anterior

2019

134.515

23.449

17,4%

2.199

10%

2018

132.299

21.250

16,1%

730

4%

2017

131.507

20.520

15,6%

157

1%

2016

131.094

20.363

15,5%

-692

-3%

2015

131.255

21.055

16,0%

-1.324

-6%

2014

132.199

22.379

16,9%

-1.856

-8%

2013

133.545

24.235

18,1%

-315

-1%

2012

133.954

24.550

18,3%

359

1%

2011

134.085

24.191

18,0%

-1.303

-5%

2010

140.184

25.494

18,2%

71

0%

2009

140.323

25.423

18,1%

2.655

12%

2008

137.536

22.768

16,6%

4.183

23%

2007

134.163

18.585

13,9%

3.256

21%

2006

131.158

15.329

11,7%

2.828

23%

2005

128.152

12.501

9,8%

3.961

46%

2004

123.584

8.540

6,9%

2.318

37%

2003

121.076

6.222

5,1%

2.353

61%

2002

117.184

3.869

3,3%

1.573

69%

2001

115.153

2.296

2,0%

749

48%

2000

114.097

1.547

1,4%

:

:

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

Com s’ha vist a la taula anterior la població estrangera va incrementar ràpidament i es va
estabilitzar a l’any 2008, mantenint-se des de les hores en un +/- 2%. El fet migratori és una
realitat sociològica de la majoria de les ciutats de i Tarragona no n’és una excepció.
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Tan important és la quantitat de persones estrangeres que s’ubiquen a la ciutat com la capacitat
que té aquesta d’absorbir-les i integrar-les. En aquest sentit, sempre es recomanable que la
població nouvinguda pugui distribuir-se per tota la ciutat. Les dues properes taules mostren com
es distribueixen en funció de les dos distribucions geogràfiques: districtes censals i a partir de les
noves zones creades al 2020.

Figura 2-20: Distribució de la població estranger per districtes censals. 2019
Total de
població de
Tarragona

Districtes censals

Població
estrangera

% de
població
estrangera

I

8.900

1.916

21,5%

II

22.731

5.537

24,4%

III

42.599

5.620

13,2%

IV

23.925

4.281

17,9%

V

11.563

2.727

23,6%

VI

17.006

2.226

13,1%

VII

5.117

557

10,9%

VIII

1.112

215

19,3%

IX

1.562

370

23,7%

Total

134.515

23.449

17,4%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

La taula anterior i la posterior mostren una distribució desigual en la ubicació geogràfica de les
persones estrangeres. En concret, estan proporcionalment més presents als districtes II, IX, V i
I, on representen més del 20% de la població de la zona.
A la nova agrupació geogràfica, la zona de Ponent és la que té més població estrangera amb
gairebé un 22% i la zona Nord la que menys, on representa un 14%..

Figura 2-21: Distribució de la població estrangera per zones geogràfiques. 2019
Total de
població de
Tarragona

Zones

Població
estrangera

% de
població
estrangera

Centre

23.173

3.241

14,0%

Eixample

40.879

7.135

17,5%

Llevant

14.980

2.814

18,8%

Nord

19.643

2.456

12,5%

Ponent

35.840

7.803

21,8%

Total

134.515

23.449

17,4%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE
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Com es pot observar a la taula següent, el gruix de la població esta distribuïda de forma diferent
a la del global de la població mostrat a l’apartat 2.2.3. La diferència recau en la
sobrerepresentació de persones estrangeres joves entre 25 i 49 anys. Aquest fet demogràfic té
derivades en altres indicadors com per exemple la natalitat, donat que hi ha un gran gruix de
naixements que provenen de persones estrangeres perquè tenen una major representació en les
franges d’edat fèrtils.

Figura 2-22: Distribució de la població estrangera per gènere i edat i el seu pes al municipi. 2019
Gènere

Edat
Home

Total
municipi
Dona

% sobre la
població total
de Tarragona

De 0 a 4 anys

749

767

1.516

6,5%

De 5 a 9 anys

637

659

1.296

5,5%

De 10 a 14 anys

561

486

1.047

4,5%

De 15 a 19 anys

727

570

1.297

5,5%

De 20 a 24 anys

953

935

1.888

8,1%

De 25 a 29 anys

1.234

1.171

2.405

10,3%

De 30 a 34 anys

1.354

1.358

2.712

11,6%

De 35 a 39 anys

1.513

1.414

2.927

12,5%

De 40 a 44 anys

1.435

1.173

2.608

11,1%

De 45 a 49 anys

1.092

908

2.000

8,5%

De 50 a 54 anys

757

623

1.380

5,9%

De 55 a 59 anys

446

452

898

3,8%

De 60 a 64 anys

277

344

621

2,7%

De 65 anys i més

337

517

854

3,6%

Total

12.072

11.377

23.449

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

Les properes tres taules detallen la distribució de les persones estrangeres en funció d’on s’han
ubicat i també del seu origen.
La primera taula es mostra les dades absolutes. Per col·lectius les persones estrangeres d’origen
africà són els més nombrosos, sent gairebé 10.000 dels més de 23.000 presents a tota la ciutat.
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Figura 2-23: Distribució de la població estrangera al municipi en funció del seu origen. 2019

Districte
censal

Espanyola Resta UE

Resta
Europa

Amèrica
del Nord i
Central

Àfrica

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

Total

I

6.984

134

32

1.303

29

271

147

8.900

II

17.194

486

112

4.051

60

449

379

22.731

III

36.979

1.618

398

2.004

199

940

461

42.599

IV

19.644

675

294

1.468

189

1.014

641

23.925

V

8.836

490

169

587

133

878

470

11.563

VI

14.780

544

180

271

143

670

418

17.006

VII

4.560

194

72

128

38

90

35

5.117

VIII

897

61

12

32

20

55

35

1.112

IX

1.192

108

13

94

24

92

39

1.562

Total

111.066

4.310

1.282

9.938

835

4.459

2.625

134.515

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

És important disposar de la doble lectura. Per una banda, com és la distribució de la població als
diferents districtes i, per l’altra, si hi ha alguna tendència d’algun origen a estar agrupat a un
districte en concret.

Així mateix la següent taula mostra la distribució per districtes. Destaca el fet que el districte I i II
tenen una alta proporció de persones provinents d’Àfrica. Altres districtes, com el V i el IX, que
també tenen més del 20% de població estrangera, presenten una major varietat d’orígens, i en
ambdós casos les persones estrangeres provinent d’Àfrica no són el col·lectiu més representat.

Figura 2-24: Estructura d’origen a cada districte. 2019

Districte
censal

Espanyola

Resta UE

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica
del Nord i
Central

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

I

78,5%

1,5%

0,4%

14,6%

0,3%

3,0%

1,7%

II

75,6%

2,1%

0,5%

17,8%

0,3%

2,0%

1,7%

III

86,8%

3,8%

0,9%

4,7%

0,5%

2,2%

1,1%

IV

82,1%

2,8%

1,2%

6,1%

0,8%

4,2%

2,7%

V

76,4%

4,2%

1,5%

5,1%

1,2%

7,6%

4,1%

VI

86,9%

3,2%

1,1%

1,6%

0,8%

3,9%

2,5%

VII

89,1%

3,8%

1,4%

2,5%

0,7%

1,8%

0,7%

VIII

80,7%

5,5%

1,1%

2,9%

1,8%

4,9%

3,1%

IX

76,3%

6,9%

0,8%

6,0%

1,5%

5,9%

2,5%

Total

82,6%

3,2%

1,0%

7,4%

0,6%

3,3%

2,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE
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Finalment, es mostra com es distribueixen les diferents nacionalitats en funció del districte. Una
distribució proporcional mostraria unes dades similars a la del total en quan a la distribució, és a
dir, que si el total de població del districte 2 és del 17%, hi hauria d’haver un 17% de cadascuna
de les nacionalitats. Com mostra la informació, no és així i hi ha nacionalitats que estan ubicades
amb major proporció, per exemple destaca el 40,8% dels africans que viuen al districte II.
Figura 2-25: Distribució a la ciutat en funció de l’origen de la nacionalitat dels ciutadans. 2019

Districte
censal

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica
del Nord i
Central

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

Espanyola

Resta UE

Total

I

6,3%

3,1%

2,5%

13,1%

3,5%

6,1%

5,6%

6,6%

II

15,5%

11,3%

8,7%

40,8%

7,2%

10,1%

14,4%

16,9%

III

33,3%

37,5%

31,0%

20,2%

23,8%

21,1%

17,6%

31,7%

IV

17,7%

15,7%

22,9%

14,8%

22,6%

22,7%

24,4%

17,8%

V

8,0%

11,4%

13,2%

5,9%

15,9%

19,7%

17,9%

8,6%

VI

13,3%

12,6%

14,0%

2,7%

17,1%

15,0%

15,9%

12,6%

VII

4,1%

4,5%

5,6%

1,3%

4,6%

2,0%

1,3%

3,8%

VIII

0,8%

1,4%

0,9%

0,3%

2,4%

1,2%

1,3%

0,8%

IX

1,1%

2,5%

1,0%

0,9%

2,9%

2,1%

1,5%

1,2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continuo de l’INE

2.2.5 Situació econòmica
L’habitatge a banda de ser una necessitat social i un dret també és una actiu financer que té un
cost elevat i, per tant, molt relacionat amb l’economia de les persones. En aquest apartat es
mostren algunes dades econòmiques per contextualitzar la situació de les persones que viuen al
municipi de Tarragona.
La primera taula mostra la variació en atur registrat. S’observa una davallada continuada de l
l’atur des del 2014 fins al 2020. No obstant, cal tenir present que en aquestes dades no es recull
encara l’efecte en l’atur que ha pogut generar la COVID-19 en el mercat laboral i les seves
repercussions en l’atur.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

28

Figura 2-26: Evolució del recomptes de l’atur registrat (a 31 de març) a Tarragona. 2000 al 2020

Any

Atur registrat

Variació relativa
(%) sobre l'any
anterior

2020

8.565

5%

2019

8.142

-3%

2018

8.371

-6%

2017

8.934

-6%

2016

9.529

-14%

2015

11.070

-6%

2014

11.798

-2%

2013

12.091

2%

2012

11.888

1%

2011

11.723

-2%

2010

11.966

23%

2009

9.746

63%

2008

5.992

22%

2007

4.920

-5%

2006

5.198

0%

2005

5.180

39%

2004

3.733

-3%

2003

3.852

12%

2002

3.431

13%

2001

3.037

-3%

2000

3.144

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les taules següents mostren la distribució de l’atur per gènere i edat, tant a nivell absolut com
percentual. Cal destacar que l’atur registrat és el nombre de persones de 16 anys i més que
busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de
la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Actualment, està regulat per l'Ordre
ministerial d'11 de març de 1985 (BOE del 14 de març). És important determinar la diferència
que sempre s’observa entre les dades d’atur registrat i les dades d’atur que mostra la EPA
(Enquesta de Població Activa), perquè la EPA té en compte també a aquelles persones que no
estan registrades. En qualsevol cas, les dades de la EPA no es detallen a nivell municipal i per
tant prendrem com a referència les aportades pel registre.
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Com es pot apreciar a continuació, a gairebé totes les franges d’edat el percentatge de nombre
de dones aturades és superior al dels homes.

Figura 2-27: Atur registrat. Distribució d’aturats segons gènere i edat. Desembre 2019
Gènere
Edat

Home

Total
municipi

Dona

De 16 a 19 anys

119

91

210

De 20 a 24 anys

229

253

482

De 25 a 29 anys

307

375

682

De 30 a 34 anys

267

451

717

De 35 a 39 anys

327

497

824

De 40 a 44 anys

397

539

936

De 45 a 49 anys

393

508

901

De 50 a 54 anys

432

519

950

De 55 a 59 anys

422

578

1001

De 60 anys i més

379

529

908

Total

3.270

4.339

7609

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Figura 2-28: Atur registrat. Distribució percentual de per gènere i edat. Desembre 2019
Gènere
Edat

Home

Total
municipi

Dona

De 16 a 19 anys

2%

1%

3%

De 20 a 24 anys

3%

3%

6%

De 25 a 29 anys

4%

5%

9%

De 30 a 34 anys

4%

6%

9%

De 35 a 39 anys

4%

7%

11%

De 40 a 44 anys

5%

7%

12%

De 45 a 49 anys

5%

7%

12%

De 50 a 54 anys

6%

7%

12%

De 55 a 59 anys

6%

8%

13%

De 60 anys i més

5%

7%

12%

Total

43%

57%

7609

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La taula següent mostra l’evolució de la renda mitjana per persona a cada districte. Com es pot
observar hi ha moltes diferències per districtes. En aquest sentit, hi ha dos districtes que tenen
un nivell de renta comparativament més baix, el districte VIII i IX situats a la zona de Ponent. Per
l’altra banda, el districte III, situat a la zona de Llevant, té una mitjana de renda per persona que
duplica els districtes abans esmentats.
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Figura 2-29: Distribució de renda per persona als districtes de Tarragona. Evolució 2015-2017
Renda mitjana per persona
Districte censal

2017

2016

2015

I

11.190

10.129

10.108

II

13.283

12.787

12.873

III

20.447

20.467

18.758

IV

15.717

15.269

15.133

V

13.079

12.635

12.852

VI

13.172

12.804

12.745

VII

13.922

13.408

13.138

VIII

8.926

8.559

8.385

IX

8.647

8.147

7.965

Total

12.967

12.535

12.333

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

El mapa següent il·lustra de forma gràfica aquestes diferències.

Figura 2-30: Mapa de la distribució de renta per persona als districtes de Tarragona. 2017

Font: INE Estadística Experimental

Per la seva banda, i complementària a la renda mitjana per persona, la renda mitjana per llar,
manté les distàncies entre els districtes censals.
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Figura 2-31: Distribució de renda per llar als districtes de Tarragona. Evolució 2015-2017
Renda mitjana per llar
Districte censal

2017

2016

2015

I

23.706

22.661

21.966

II

26.790

26.649

26.817

III

54.007

54.796

50.316

IV

38.365

37.976

37.082

V

31.172

30.904

30.790

VI

32.986

32.658

31.952

VII

36.747

36.134

34.883

VIII

25.100

24.294

23.577

IX

24.223

23.276

22.565

Total

33.547

33.043

32.064

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Les fonts d’ingressos també tenen un fort componen d’ubicació geogràfica del municipi, per
exemple els districtes IV i V tenen una major proporció d’ingressos per pensions, mentre que per
atur destaquen els districtes VIII i IX.

Figura 2-32: Distribució de la font d’ingressos a les llars de Tarragona. 2017
Font d'ingressos a les llars
Districte censal

Salari

Pensions

Prestacions
per atur

Altres
prestacions

Altres
ingressos

I

64,4%

17,9%

2,3%

4,6%

10,7%

II

66,6%

17,1%

1,9%

2,7%

11,6%

III

61,6%

15,1%

0,7%

2,0%

20,6%

IV

55,4%

27,9%

1,1%

3,0%

12,5%

V

57,8%

26,3%

1,6%

3,5%

10,8%

VI

62,2%

24,8%

1,7%

3,8%

7,7%

VII

69,3%

17,4%

1,4%

3,2%

8,6%

VIII

63,0%

24,6%

3,3%

5,9%

3,1%

IX

63,5%

22,9%

3,6%

6,4%

3,6%

Total

63,4%

22,0%

1,7%

3,7%

9,2%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE
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2.2.6 Caracterització de les llars
Aquest punt descriu com són les llars del municipi. Primer de tot cal establir què entenem per
llar: conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir
dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades
per dues persones o més. Els conceptes de llar i família han variat en els diferents censos. En el
Cens de població i habitatges 1991 es defineix la llar com el conjunt de persones (una o més)
que resideixen en el mateix habitatge i que comparteixen les despeses comunes ocasionades
per l'ús de l'habitatge i/o les despeses d'alimentació. A partir del Cens de població i habitatges
2001, s'elimina la condició de compartició de despeses comunes.
A continuació es mostra la quantitat de llars que hi ha al municipi i com ha estat la seva evolució

Figura 2-33: Evolució del total de llars a Tarragona. 1991 - 2011
Llars de
Tarragona

Any
2011

52.391

2001

41.116

1996

37.191

1991

35.103

Font 1991: Idescat. Cens de població.
Font 1996: Idescat. Estadística de població.
Font 2001-2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Per la seva banda, la composició del nombre de les persones a la llar té un efecte en les
necessitats de metres quadrats de la mateixa, i per tant, no són les mateixes necessitats d’espai
una llar unipersonal que una llar amb 6 persones o més. Com mostra la taula següent, al municipi
de Tarragona, segons el cens de 2011, 1 de cada 4 llars són unipersonals.

Figura 2-34: Nombre de persones a les llars a Tarragona. 2011
Nombre de
persones a la llar

Llars de
Tarragona

% sobre el
total de llars

1 persona

12.909

24,6%

2 persones

15.918

30,4%

3 persones

10.610

20,3%

4 persones

9.581

18,3%

5 persones

2.334

4,5%

6 persones o més

1.039

2,0%

Total

52.391

100%

Font 2001-2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Si es treballa el detall de les llars unifamiliars veiem que gairebé 6 de cada 10 llars hi ha una
dona sola, destacant el 30,6% de dones majors de 65 anys. Per contra, els homes que
representen una mica mes del 40%, si viuen sols són menors de 65 anys; mentre que entre els
homes de més de 65 anys el percentatge de llars unifamiliars no arriba al 10%.
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Figura 2-35: Detall de la tipologia de persones a les llars unifamiliars de Tarragona. 2011
Llars de
Tarragona

Tipologia de llar unifamiliar

% sobre el
total de llars

Llar amb una dona sola menor de 65 anys

3.664

28,4%

Llar amb un home sol menor de 65 anys

4.263

33,0%

Llar amb una dona sola de 65 anys o més

3.951

30,6%

Llar amb un home sol de 65 anys o més

1.031

8,0%

Total

12909

100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Per districtes censals, el districte I i II (situats al centre de la ciutat) són els que més llars
unifamiliars tenen, arribant gairebé, en el cas del districte II, a la meitat de les llars del districte.
Aquest fet és important perquè són persones, sobretot les majors de 65 anys, que necessitaran
un acompanyament i disposar de llars accessibles per a continuar vivint soles.

Figura 2-36: Percentatges de llars unifamiliars població per districtes. 2017

% llars
unifamiliars

Districte censal

I

45,4%

II

48,4%

III

28,1%

IV

30,6%

V

33,5%

VI

29,3%

VII

26,5%

VIII

26,6%

IX

24,2%

Total

28,6%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE
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En aquest mapa es veu clarament com la proporció de llars unifamiliars es situen al centre de la
ciutat i barri marítim.

Figura 2-37: Mapa dels percentatges de llars unifamiliars per districtes. 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Com es lògic, la gran presència de llars unifamiliars al districte I i II fa que siguin els dos districtes
amb una mitjana de persones de llars més baix de tota la ciutat. Per contra el districte VIII i IX,
situats a la zona de Ponent, són els que tenen una mitjana més gran.

Figura 2-38: Evolució de la grandària mitjana de la llar a Tarragona per districtes. 2015-2017
Tamany mitjà de la llar
(nombre de persones)

Districte
2015

2016

2017

I

2,11

2,11

2,09

II

2,05

2,03

1,98

III

2,63

2,59

2,60

IV

2,42

2,42

2,43

V

2,36

2,35

2,35

VI

2,46

2,48

2,47

VII

2,61

2,62

2,60

VIII

2,72

2,75

2,72

IX

2,76

2,76

2,76

Mitjana municipi

2,55

2,56

2,54

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE
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El mapa següent mostra aquesta distribució per districtes censals amb la mitjana de persones
per llars.

Figura 2-39: Grandària mitjana de la llar a Tarragona per districtes. 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE
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2.2.7 Projecció de població i llars
Aquest apartat inclou la projecció a futur de població. Cal tenir en compte que les projeccions es
poden veure afectades per períodes de crisi i, per tant, períodes com la crisi econòmica o, fins i
tot, la situació actual marcada per la COVID 19 poden acabar modificant les projeccions de futur.
En aquest sentit, si prenem com a referència el cas de la projecció de l’anterior pla d’habitatge,
es calculava que a l’any 2018 hi hauria una població en un escenari mig de 145.813 persones,
10.000 persones per sobre de la realitat.
No obstant, els serveis estadístics només fan projecció de població en el municipi de Barcelona,
a nivell comarcal i supracomarcal. A continuació, per tant, es mostren les projeccions amb base
2018 per a la comarca del Tarragonès.

Figura 2-40: Població projectada a la Comarca del Tarragonès a 1 de gener (base 2018)
Any

Escenari baix

Escenari
mitjà

Escenari alt

2038

258.328

296.042

325.907

2037

258.597

294.376

322.644

2036

258.817

292.676

319.340

2035

258.988

290.926

316.002

2034

259.112

289.141

312.633

2033

259.191

287.326

309.238

2032

259.232

285.480

305.831

2031

259.228

283.624

302.411

2030

259.190

281.740

298.998

2029

259.097

279.837

295.570

2028

258.966

277.912

292.129

2027

258.802

275.945

288.651

2026

258.565

273.938

285.158

2025

258.279

271.841

281.607

2024

257.924

269.681

277.994

2023

257.494

267.425

274.286

2022

256.939

264.999

270.450

2021

256.265

262.405

266.478

2020

255.466

259.635

262.357

2019

254.566

256.692

258.083

2018

253.582

253.582

253.582

Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).

Prenent com a referència el padró continu de la població, a l’any 2019 la comarca del Tarragonès
actualment té 256.730 dels quals més de la meitat (52%) pertanyen al municipi de Tarragona.
Per tant, a falta d’una projecció més acurada, es pot prendre com element de projecció la
realitzada a nivell comarcal, tenint en compte que més de la meitat de la població pertany al
municipi.
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Un element també important és la tendència a com evolucionaran les llars. En aquest sentit tot
sembla indicar l’augment de la proporció de les llars unipersonals.

Figura 2-41: Projecció de la grandària de les llars a Espanya

Tipologies de llars segons
grandària a Espanya

Any 2018

Percentatge
que
representen
a l'any 2018

Any 2033

Percentatge
que
representen
a l'any 2033

Llars amb 1 persona

4.705.381

25,4%

5.839672

28,8%

Llars amb 2 persones

5.621.911

30,4%

6.405148

31,6%

Llars amb 3 persones

3.862.043

20,9%

3.834693

18,9%

Llars amb 4 persones

3.256.789

17,6%

33102274

15,3%

Llars amb 5 o més
persones

1.057.417

5,7%

13100854

5,4%

Total de llars

18.503.541

100%

20.282.642

100%

Font: INE Proyección de Hogares. 2018-2033.

No hi ha indicadors que refutin que Tarragona es comportarà de la mateixa manera i, per tant,
és important que l’habitatge i la seva planificació comptin amb aquesta realitat social d’augment
de llars unipersonals tal i com ha anat succeint en els darrers anys.
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2.2.8 Vulnerabilitat residencial
En aquest apartat s’incorpora tota aquella informació que identifiqui vulnerabilitat social, des de
les necessitats especials d’algunes persones al municipi fins al fenomen del sensellarisme,
passant per la relació d’ajuts atorgats en l’àmbit de l’habitatge.

2.2.9 Atenció a les persones des dels serveis socials de l’IMSST
Aquest primer espai recull quina és l’atenció que s’està portant a terme des e l’IMSST. Primer de
tot es mostren les persones ateses i el nombre d’actuacions realitzades.

Figura 2-42: Dades generals sobre persones ateses als Equips Bàsics d’Atenció Social

Any

Nombre
expedients
actius

Persones
ateses

2018

11.524

8.381

2017

10.882

8.440

2016

11.659

7.716

2015

10.999

7.573

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018

Figura 2-43: Evolució del nombre d’actuacions realitzades pels Equips Bàsics d’Atenció Social
Any
2018
2017
2016
2015

Nombre
actuacions
72.957
76.940
76.820
71.406

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018

La distribució de les problemàtiques diagnosticades i ateses pels Equips Bàsics d’Atenció Social
mostren que la principal d’elles és la relacionada amb temes d’habitatge i recursos econòmics,
el que és especialment rellevant per aquesta anàlisi.

Figura 2-44: Problemàtiques diagnosticades i ateses pels Equips Bàsics d’Atenció Social Socials
Concepte

Distribució

Problemàtiques relacionades amb l’habitatge i la manca de recursos econòmics

34,4%

Dificultats relacionades amb el treball: atur, manca de formació

13,7%

Problemes de salut, addiccions, dependència, malaltia crònica

19,9%

Discapacitats

8,8%

Dificultats d’aprenentatge, absentisme, inadaptació, fracàs

1,8%

Víctimes/sospita de maltractaments a dones, infants, gent gran

2,0%

Mancances socials, mendicitat, aïllament, rebuig social, transeünts

15,1%

Altres problemàtiques

4,4%

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018
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2.2.9.1

Sensellarisme al municipi

Al municipi de Tarragona s’han portat a terme algunes iniciatives per tal de treballar el fenomen
de sensellarisme. A l’apartat anterior ja s’han vist els serveis destinats a aquest col·lectiu, en
aquest s’analitzaran les dades recollides en el recompte de persones sense sostre, definides per
FEANTSA (Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen per les Persones
Sense Llar), a partir de la classificació ETHOS (European Typology of Homelessness and
Housing Exclusion).
S’han portat a terme 2 recomptes: any 2017 i any 2019. A continuació es mostren els resultats
del recompte més recent, realitzat durant el mes de maig de l’any 2019.
En aquest darrer recompte es van comptabilitzar un total de 70 persones dormint al carrer i 14
persones dormint a l’Alberg Bonanit, per tant un total de 84 sense sostres a la ciutat. A l’any
2017 es van comptabilitzar 49 persones sense llar, 33 dormint al carrer i 16 persones dormint a
l’Alberg.
A continuació es mostren les persones que es van recomptar segons el seu gènere, on es pot
observar que la gran majoria són homes, una tendència que es pot veure en el recompte anterior
i també en la realitat d’altres municipis.

Figura 2-45: Nombre de persones que viuen al carrer trobades la nit del recompte 2019

Font: Ajuntament de Tarragona.

Respecte a la localització de l’espai que les persones ocupen durant el recompte de l’any 2019,
com es pot veure la majoria estan sota cobert, seguit dels que estan al ras.
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Figura 2-46: Espai que ocupaven les persones que viuen al carrer trobades la nit del recompte 2019

Font: Ajuntament de Tarragona.

A l’any 2017, al ras hi havia un total de 13 persones, seguit dels que estaven a caixers (11) i sota
cobert (9). Per tant, la gran diferència és que al 2019 hi ha menys presència als caixers, un fet
que pot venir marcat per la impossibilitat d’accés o per la meteorologia.
El gràfic següent mostra la distribució de les persones sense llar dins de Tarragona, on s’observa
una alta presència a la part baixa i la part alta de ciutat .

Figura 2-47: Ubicació geogràfica de les persones que viuen al carrer trobades la nit del recompte
2019

Font: Ajuntament de Tarragona.
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De les 14 persones que durant el recompte de 2019 es van registrar dormint a l’alberg Bonanit,
la gran majoria també són homes.

Figura 2-48: Persones que dormen a l’alberg Bonanit la nit del recompte 2019

Dones
1

Homes
13

Font: Ajuntament de Tarragona.

Cal destacar també la tasca realitzada des del Punt d’Atenció a Persones sense sostre. Aquest
és un servei que ofereix informació i atenció a les persones sense llar del municipi de Tarragona.
Aquest Punt d’Atenció presta diferents serveis, molts d’ells complementaris i alguns d’ells, com
el cas de l’allotjament, en conveni amb la fundació Bona Nit.

Figura 2-49: Nombre dels serveis més freqüents gestionats pel PASS (Punt d’Atenció a Persones
Sense Sostre)

Servei de
menjador
social

Any

Allotjament
(mitjançant el
conveni amb
la fundació
Bona Nit)

Ajuts
econòmics

2018

1.368

4.213

955

2017

1.127

4.854

896

2016

1.236

5.247

580

2015

1.451

6.721

677

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018

L’evolució dels serveis mostra un augment dels ajuts econòmics i una baixada dels allotjaments.
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2.2.9.2

Ajuts generals

En aquest punt es mostren alguns dels ajuts prestats per Serveis Socials de l’Ajuntament de
Tarragona, en concret ajuts que tenen a veure amb necessitats bàsiques i que poden repercutir
en situacions de vulnerabilitat d’habitatge.

Figura 2-50: Ajuts per a persones perceptores de prestacions baixes per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar.
Sol·licituds
presentades

Any

Ajuts
denegats

Ajuts
concedits

Desistit

Import concedit

2018

908

41

866

1

75.428,40 €

2017

951

40

911

0

80.048,93 €

2016

1.003

51

951

1

83.293,05 €

2015

1.008

44

964

0

83.752,16 €

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018

Figura 2-51: Ajuts econòmics adreçats a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica.
Sol·licituds
presentades

Any

Ajuts
denegats

Ajuts
concedits

Import concedit

2018

83

27

56

6.720,00 €

2017

77

29

48

4.800,00 €

2016

87

26

61

6.100,00 €

2015

109

34

75

7.500,00 €

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018

Figura 2-52: Ajuts socials relatius a l’Impost de Béns Immobles en supòsits de transmissions de
l’habitatge habitual per execucions hipotecàries o dacions en pagament
Sol·licituds
presentades

Any
2018

0

2017

2

Ajuts
denegats

Ajuts
concedits

0

2016/2017

Import concedit

1

1.078,45 €

1

197,88 €

11

2.301,82 €

Font: Ajuntament de Tarragona. Memòria de la Secretaria General sobre la gestió municipal 2018
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2.2.9.3

Ajuts al lloguer

Des d’SMHAUSA es gestionen diferents ajuts relacionats amb el lloguer de l’habitatge, en concret
es porten a terme 3 tipus:
•

Prestacions econòmiques d’especial urgència

•

Subvenció per a mantenir l’ajut al lloguer

•

Subvencions per al pagament del Lloguer

Les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, és un ajut que està sempre vigent i per
tant no funciona en format convocatòria. Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a
persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un
habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.
A qui va dirigit:
•

A persones amb rebuts impagats de lloguer o quotes d’amortització del préstec
hipotecari. En cas de persones amb rebuts impagats, si existeix demanda, amb
aquestes, també s’intenta donar una prestació complementària, que consisteix en donar
continuïtat al pagament del lloguer durant un any.

•

A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament
o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què
s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament.

La taula següent mostra quina és la quantitat d’aquestes prestacions atorgades en els darrers 5
anys. Com es pot observar, l’any 2019 és el que menys prestacions s’han portat a terme des del
2015.

Figura 2-53: Evolució de les Prestacions d’Urgència Especial. 2015-2019

Any

Prestacions
d’Urgència
Especial

2019

45

2018

62

2017

53

2016

74

2015

94

Font: SMHAUSA

La subvenció per a mantenir l’ajut al lloguer per a l’any 2020, és una ajut vigent i amb
convocatòria oberta de forma anual. Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer
de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge
pot situar en risc d'exclusió social residencial.
Els destinataris dels ajuts són els antics perceptors majors de 65 anys en data 31/12/2012.
Únicament poden presentar la sol·licitud per mantenir les prestacions per al pagament del lloguer
l'any 2020, les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2019,
d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada
per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
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Figura 2-54: Evolució de les Prestacions Permanents. 2015-2019
Prestacions
permanents

Any
2019

32

2018

32

2017

32

2016

35

2015

41

Font: SMHAUSA

Per últim, les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 van destinades al
pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, amb l’objectiu de facilitar
l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc
d'exclusió social. Destinat a persones físiques majors d’edat que siguin titulars d’un contracte de
lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de
Catalunya, i que a més han de complir els següents requisits:
•

Tenir la residència legal a Catalunya.

•

Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer

•

Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la
subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.

•

No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les
convocatòries corresponents( Tarragona 500€/mensuals).

•

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

•

Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la
sol·licitud.

•

Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés
en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir
del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

•

Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les
obligacions amb la Seguretat Social

Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter anual. No poden ser perceptores d'aquestes
prestacions:
•

Les persones que tinguin parentiu amb l’arrendador o que siguin titulars d’un habitatge,
llevat que no en disposin de l’ús i gaudi,

•

Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a
la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500
euros.

L'import de la subvenció és del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i
permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
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La taula següent mostra l’evolució de les subvencions atorgades durant el període 2015-2019.
En aquestes s’observa un augment considerable any rere any, gairebé triplicant el nombre
d’aquestes subvencions atorgades al 2019 respecte a les atorgades l’any 2015.

Figura 2-55: Evolució de les subvencions per al pagament del lloguer. 2015-2019
Subvencions per
al pagament del
lloguer

Any
2019

1.782

2018

1.482

2017

1.336

2016

1.022

2015

663

Font: SMHAUSA

2.2.9.4

Ajuts d’obres d’arranjament interior d’habitatges per a persones grans

El programa de rehabilitació per a obres d’arranjament de l’interior d’habitatges per a persones
grans té com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb
els objectius que s’especifiquen a continuació:
•

Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge
destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les
obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la
capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

•

Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i
sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca
d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics
destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

•

Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:
-

Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar
l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal:
substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa,
canvis d'aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet
o d'altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de
paviments, i la col·locació d'ajudes tècniques.

-

Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de
seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les
plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de
cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajuts tècniques.

-

Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o
proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat
general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en
zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen
en actuacions com per exemple l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una
porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajuts
tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.
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Figura 2-56: Evolució dels ajuts d’arranjament interior d’habitatges per a persones grans. 2015-2019
Ajuts Obres Arranjament interior
Habitatges Gent Gran

Any
2019

2

2018

7

2017

4

2016

8

2015

7

Font: SMHAUSA

2.2.9.5

Ajuts a la rehabilitació generals d’edificis

Per altra banda, SMHAUSA també porta a terme ajuts a la rehabilitació. El programa de
rehabilitació general d’edificis d’ús residencial té com a objectiu fomentar les actuacions de
rehabilitació que fan referència als elements comuns dels edificis d’ús residencial. En concret, es
treballen dues línies subvencionables:
•

Línia 1: Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

•

Línia 2: Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de
l'accessibilitat

La línia 1 de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat disposa de dues
tipologies d’actuacions en funció de si s’actuen en edificis col·lectius (L1.1) o en edificis
unifamiliars (L1.2).
L1.1: Són actuacions subvencionables les actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia
residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l'interior dels habitatges sempre que
estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici, que s'adrecin a la millora de
l'eficiència energètica i sostenibilitat.
En concret les actuacions subvencionables són:
•

La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de
calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions a la façana, coberta, plantes baixes no
protegides o qualsevol parament de l’envolupant, de millora del seu aïllament tèrmic, la
substitució de fusteries i envidraments dels forats, el tancament o envidrament de les
terrasses que ja tinguin sostre, o altres, incloent-hi la instal·lació de dispositius
bioclimàtics i d'ombra.

•

La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta
sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica
dels que ja hi ha, mitjançant actuacions com: la substitució d'equips de producció de calor
o fred; la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i
repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció;
l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de
moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies
residuals; la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de
recuperació de calor de l'aire de renovació, i la connexió d'edificis a les xarxes de calor i
fred existents, entre d'altres.

•

La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables,
com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum
d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. S'hi inclou la instal·lació de

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

47

qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics i
solucions integrals d'aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària, amb la
finalitat de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida pels habitatges, o
la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.
•

La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i
il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums
i lluminàries per altres de més rendiment energètic, generalitzant per exemple la
il·luminació LED; instal·lacions de sistemes de control d'encesa i regulació del nivell
d'il·luminació, i aprofitament de la llum natural.

•

La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que
afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives
a l'edifici i d'altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials
al mateix edifici o a la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament a la xarxa pública
de sanejament.

•

La millora o condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels
residus domèstics a l'interior dels habitatges i als espais comuns de les edificacions.

•

Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic
del Codi tècnic de l'edificació (CTE) DB-HR, protecció contra el soroll, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de març.

•

Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions
comunes del edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de
vehicles elèctrics als aparcaments o l'adequació de zones i instal·lacions d'aparcaments
de bicicletes.

•

Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.

•

La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.

L1.2: Són actuacions subvencionables per la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera:
•

La millora de l'envolupant tèrmica de l'habitatge per reduir-ne la demanda energètica de
calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la
substitució de fusteries i envidraments dels forats, o altres, incloent-hi la instal·lació de
dispositius bioclimàtics i d'ombra.

•

La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària
i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica dels que
ja hi ha, mitjançant actuacions com: la substitució d'equips de producció de calor o fred;
la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica; l'aïllament tèrmic de
les instal·lacions de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels
fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals; la
implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor
de l'aire de renovació, i la connexió d'habitatges a les xarxes de calor i fred existents,
entre d'altres.

•

La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables,
com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum
d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'habitatge. S'hi inclou la instal·lació de
qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics i
solucions integrals d'aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària, amb la
finalitat de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida per l'habitatge, o
la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.
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•

Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic
del CTE DB-HR, protecció contra el soroll, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de
març. Als habitatges, segons la classificació climàtica del CTE, el conjunt de les
actuacions descrites a les lletres a), b) i c) anteriors han d'aconseguir una reducció de la
demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge referida a la
certificació energètica, sobre la situació prèvia a les actuacions, de com a mínim:
-

Zones climàtiques D i E: un 35%.

-

Zona climàtica C: un 25%.

-

Zona climàtica α i B: un 20% o bé alternativament una reducció del consum
d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un
30% com a mínim.

La línia 2 és la del Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de
l'accessibilitat. Com en el cas de la línia 1 també disposa de dues tipologies d’actuacions, en
aquest cas si són de conservació (L2.1) o per a la millora de la seguretat d'utilització i de
l'accessibilitat en edificis col·lectius (L2.2).
L2.1: Actuacions subvencionables de conservació.
En relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE ha de ser amb deficiències importants,
greus o molt greus.
•

Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal
i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements
estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.

•

Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis
i mitgeres, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, que comportin una modificació
de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma
l'envolupant de l'edifici amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb la
finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat en compliment dels
requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Aquestes actuacions a l'envolupant (part
massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006,
de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la
demanda energètica) i dels paràmetres de la taula 2.3 (transmitància tèrmica màxima i
permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica).
L2.2: Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat
Amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE pot ser amb deficiències o sense.
En particular:
•

La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius
d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat
sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa
sectorial corresponent.

•

La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que
permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

•

La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i
l'exterior, com videoporters i anàlegs.

•

La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les
persones grans o amb discapacitat.
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•

Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document
bàsic del CTE DBSUA, seguretat d'utilització i accessibilitat.

La taula següent mostra l’evolució d’aquests ajuts a la rehabilitació en els darrers 5 anys.

Figura 2-57: Evolució dels ajuts a la rehabilitació. 2015-2019

Any

Ajuts
rehabilitació

2019

34

2018

23

2017

16

2016

17

2015

21

Font: SMHAUSA

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

50

2.3 El parc d’habitatges
Aquest bloc descriu el parc d’habitatges de Tarragona. Per a fer-ho es treballarà des de diferent
perspectives com ara les característiques generals del parc, la seva qualitat i el seu ús, fent un
esment també a l’habitatge turístic.

2.3.1 Característiques generals del teixit residencial
El punt següent mostra les característiques generals del teixit residencial del municipi de
Tarragona. En primer lloc, es presenta l’evolució de la comptabilització del nombre d’edificis i
immobles de la ciutat. En concret, segons el cens de 2011, Tarragona disposa de 9872 edificis,
la majoria dels quals (9836) estan destinats principalment a l’habitatge. Aquests edificis
signifiquen un total de 70131 immobles.

Figura 2-58: Evolució del nombre d’edificis i d’immobles a la ciutat de Tarragona. 1990-2011.
Edificis
Cens

Destinat
principalment
a l'habitatge

Nombre
d'edificis

Nombre
d'immobles

Altres
finalitats

2011

9.872

9.836

36

70131

2001

10.200

-

-

65315

1990

8.733

-

-

51736

Font: Cens Habitatge INE 1990-2011.

Si es prenen com a referència els edificis destinats principalment a habitatges, la meitat d’ells
estan formats per un sol immoble. Les altres dues categories que tenen major representació són
els edificis que tenen entre 5 i 19 immobles, que sumats són gairebé 1 de cada 4 edificis destinats
principalment a habitatges.

Figura 2-59: Nombre d’immobles als edificis destinats principalment a habitatges. 2011
Nombre d'immobles

Total

Distribució

D'1 immoble

5.224

53%

De 2 immobles

482

5%

De 3 immobles

353

4%

De 4 immobles

358

4%

De 5 a 9 immobles

1.239

13%

De 10 a 19 immobles

1.100

11%

De 20 a 29 immobles

604

6%

De 30 a 39 immobles

221

2%

De 40 immobles i més

255

3%

Total

9.836

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

51

Per nombre de plantes, un 53% els edificis tenen una o dues plantes, un aspecte molt relacionat
amb el mateix percentatge d’edificis amb un sol immoble.

Figura 2-60: Nombre de plantes als edificis destinats principalment a habitatges.2011
Nombre de plantes

Total

Distribució

D'1 planta

1.325

13%

De 2 plantes

3.954

40%

De 3 plantes

1.464

15%

De 4 plantes

1.088

11%

De 5 plantes

791

8%

De 6 plantes

550

6%

De 7 plantes

245

2%

De 8 plantes

128

1%

De 9 plantes

123

1%

De 10 plantes i més

168

2%

Total

9.836

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.

Respecte a l’any de construcció dels edificis, segons el cens de 2011, a Tarragona un 34% dels
edificis es van construir a l’any 1970 o abans i, per tant, ja tenen més de 50 anys.

Figura 2-61: Any de construcció dels edificis destinats principalment a habitatges. 2011
Any de construcció

Total

Distribució

Abans de 1900

689

7%

De 1900 a 1920

211

2%

De 1921 a 1940

295

3%

De 1941 a 1950

270

3%

De 1951 a 1960

508

5%

De 1961 a 1970

1.340

14%

De 1971 a 1980

2.291

23%

De 1981 a 1990

1.319

13%

De 1991 a 2001

1.920

20%

De 2002 a 2011

993

10%

Total

9.836

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.
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2.3.2 Qualitat del parc
En aquest punt es mostra quin és l’estat en el quals determina el cens 2011 que estan els edificis
destinats principalment a habitatges a Tarragona.
La classificació de ruïnós, dolent, deficient i bon es regeix per les següents definicions:
•
•

•

•

Ruïnós, si l'edifici es troba en alguna de les següents situacions: es troba apuntalat,
s'està tramitant la declaració oficial de ruïna o existeix declaració oficial de ruïna.
Dolent, si l'edifici es troba en una o diverses de les següents situacions: hi ha esquerdes
acusades o bombaments en alguna de les seves façanes, hi ha enfonsaments o falta
d'horitzontalitat en sostres o sòls o s'aprecia que ha cedit la sustentació de l'edifici (per
exemple perquè els esglaons de l'escala presenten una inclinació sospitosa).
Deficient, si l'edifici presenta alguna de les circumstàncies següents: les baixades de
pluja o el sistema d'evacuació d'aigües residuals estan en mal estat, hi ha humitats a la
part baixa de l'edifici o té filtracions a les teulades o cobertes.
Bo, si l'edifici no presenta cap de les circumstàncies indicades per als estats ruïnós,
dolent i deficient.

La taula mostra la comparativa percentual dels edificis a la província de Tarragona. En concret,
la gran diferència recau en l’elevat percentatge d’edificis que estan en estat deficient a Tarragona,
un 25%, mentre que al global provincial aquest baixa fins al 10%.

Figura 2-62: Estat dels edificis destinats principalment a habitatges. 2011
Estat

Municipi de Tarragona

Província de Tarragona

Edificis

Edificis

Percentatge

Percentatge

Ruïnós

44

0%

1.043

1%

Dolent

610

6%

3.734

2%

Deficient

2.444

25%

19.610

10%

Bo

6.738

69%

176.581

88%

Total

9.836

100%

200.968

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.

L’estat dels edificis té una alta relació amb l’any de construcció de l’edifici. En aquest sentit, els
edificis anteriors al 1950 tenen un major percentatge d’estat “dolent” i “deficient”, mentre que els
edificis destinats principalment a habitatges construïts a partir de l’any 1951 incrementen el
percentatge d’estat “bo”.
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Figura 2-63: Estat dels edificis destinats principalment a habitatges segons l’any de construcció
Estat dels edificis
Any de construcció
Ruïnós

Dolent

Deficient

Bo

Total

Abans de
1900

Edificis

11

153

306

219

689

%

2%

22%

44%

32%

100%

De 1900 a
1920

Edificis

6

47

99

59

211

%

3%

22%

47%

28%

100%

De 1921 a
1940

Edificis

6

77

117

95

295

%

2%

26%

40%

32%

100%

De 1941 a
1950

Edificis

9

53

86

122

270

%

3%

20%

32%

45%

100%

De 1951 a
1960

Edificis

5

31

144

328

508

%

1%

6%

28%

65%

100%

De 1961 a
1970

Edificis

2

75

292

971

1.340

%

0%

6%

22%

72%

100%

De 1971 a
1980

Edificis

4

102

476

1.709

2.291

%

0%

4%

21%

75%

100%

De 1981 a
1990

Edificis

1

34

358

926

1.319

%

0%

3%

27%

70%

100%

De 1991 a
2001

Edificis

0

33

299

1588

1.920

%

0%

2%

16%

83%

100%

De 2002 a
2011

Edificis

0

5

267

721

993

%

0%

1%

27%

73%

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.

Complementària a aquesta informació, el cadastre aporta informació actualitzada sobre el
nombre d’habitatges, tant col·lectius com unifamiliars, la seva data de construcció, de reforma,
així com les principals característiques dels edificis.

Figura 2-64: Nombre d’habitatges per any d’antiguitat. Any 2019
Any de
construcció

Col·lectives Unifamiliars

Total

% que
representen

Posterior 2010

1.377

143

1.520

2,4%

2000-2009

10.028

1.528

11.556

18,4%

1990-1999

6.925

1.510

8.435

13,4%

1980-1989

5.616

830

6.446

10,3%

1970-1979

15.363

1.182

16.545

26,4%

Anterior 1969

16.770

1.497

18.267

29,1%

Font: Cadastre 2019
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Si en comptes de l’any de construcció s’agafa com a referència l’any de reforma, es veu que hi
ha poca diferència en termes percentuals. En concret, els anteriors al 1969 (que tenen ja una
antiguitat superior als 50 anys) continuen sent al voltant del 29%.

Figura 2-65: Nombre d’habitatges per any de reforma. Any 2019
Any de reforma

Col·lectives

Posterior 2010

Unifamiliars

% que
representen

Total

1.412

148

1.560

2,5%

2000-2009

10.324

1.539

11.863

18,9%

1990-1999

6.885

1.512

8.397

13,4%

1980-1989

5.609

834

6.443

10,3%

1970-1979

15.369

1.183

16.552

26,4%

Anterior 1969

16.480

1.474

17.954

28,6%

Font: Cadastre 2019

La qualitat del parc també té en compte quines són les característiques dels edificis. Algunes
característiques milloren la confortabilitat i serveis (gas, garatge, línia telefònica) i d’altres es
consideren molt importants per a l’accessibilitat com ara l’ascensor.

Figura 2-66: Principals característiques dels edificis de Tarragona edificis destinats principalment a
habitatge. 2011
Característiques dels edificis

Edificis

Percentatge

Accessible

2.127

22%

Amb ascensor

1.862

19%

Amb garatge

4.432

45%

Amb gas

5.573

57%

Amb línia telefònica

9.689

99%

per claveguera

9.327

95%

per altre sistema

489

5%

Amb aigua calenta central

2.152

22%

Total edificis

9.836

Amb evacuació d'aigües residuals

Font: Cens Habitatge INE 2011.

Segons l’INE, el 22% els edificis de Tarragona destinats són accessibles, considerant accessible
l’edifici preparat perquè una persona en cadira de rodes pugui accedir-hi des del carrer fins a
dins de cadascun dels seus habitatges sense l'ajuda d'una altra persona. Estudis recent portats
a terme per la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV mostren que també hi ha altres tipus
d’accessibilitat (persones amb discapacitats visuals i/o auditives) que de tenir-se en compte
baixen aquesta accessibilitat a percentatges encara molt més baixos.
Respecte a les places de pàrquing, destaca que a Tarragona més de la meitat dels edificis no
compten amb aquest element.
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Figura 2-67: Nombre de places de pàrquing als edificis de Tarragona destinats principalment a
habitatge. 2011
Edificis amb places de pàrquing

Edificis

Percentatge

Cap plaça

5.404

55%

D'1 plaça

2.965

30%

De 2 places

467

5%

De 3 a 5 places

178

2%

De 6 a 10 places

123

1%

D'11 a 20 places

205

2%

De 21 a 50 places

332

3%

De 50 places i més

162

2%

Total

9.836

100%

Font: Cens Habitatge INE 2011.

Com és lògic, en el creuament de les característiques dels edificis amb l’any de construcció
d’aquest s’observa que com més nou és l’edifici, més elements i accessibilitat té.

Figura 2-68: Principals característiques dels edificis de Tarragona destinats principalment a
habitatge segons l’any de construcció. 2011
Accessible

Any de construcció

Edif.

%

Amb ascensor

Amb garatge

Edif.

Edif.

%

%

Total
edificis

Abans de 1900

71

10%

64

9%

36

5%

689

De 1900 a 1920

25

12%

29

14%

9

4%

211

De 1921 a 1940

43

15%

40

14%

10

3%

295

De 1941 a 1950

58

21%

37

14%

20

7%

270

De 1951 a 1960

125

25%

52

10%

84

17%

508

De 1961 a 1970

231

17%

230

17%

229

17%

1.340

De 1971 a 1980

504

22%

401

18%

897

39%

2.291

De 1981 a 1990

315

24%

150

11%

917

70%

1.319

De 1991 a 2001

484

25%

490

26%

1425

74%

1.920

2002

52

28%

60

33%

160

87%

184

2003

46

33%

66

48%

112

81%

138

2004

41

28%

58

40%

124

86%

144

2005

26

15%

54

31%

128

73%

175

2006

31

26%

37

31%

98

83%

118

2007

28

36%

39

50%

56

72%

78

2008

17

29%

24

41%

47

80%

59

2009

10

37%

13

48%

19

70%

27

2010

15

30%

15

30%

45

90%

50

2011

5

25%

3

15%

16

80%

20

Total

2.127

22%

1.862

19%

4.432

45%

9.836

Font: Cens Habitatge INE 2011.
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Per la seva banda, l’accessibilitat també augmenta a mesura que augmenten el nombre de
plantes de l’edifici. Així doncs els edificis de 7 o més plantes són els que mostren una major
accessibilitat. Aquesta relació amb l’alçada de l’edifici, però, no s’observa en el fet de disposar o
no de garatge.

Figura 2-69: Principals característiques dels edificis segons el nombre de plantes sobre rasant
Nombre de plantes sobre
rasant

Accessible
Edif.

%

Amb ascensor

Amb garatge

Edif.

Edif.

%

%

Total
edificis

D'1 planta

289

22%

0

0%

292

22%

1.325

De 2 plantes

683

17%

23

1%

2628

66%

3.954

De 3 plantes

151

10%

132

9%

664

45%

1.464

De 4 plantes

182

17%

321

30%

215

20%

1.088

De 5 plantes

221

28%

378

48%

185

23%

791

De 6 plantes

218

40%

360

65%

192

35%

550

De 7 plantes

128

52%

230

94%

109

44%

245

De 8 plantes

70

55%

128

100%

45

35%

128

De 9 plantes

78

63%

123

100%

31

25%

123

De 10 plantes i més

107

64%

167

99%

71

42%

168

Total

2.127

22%

1.862

19%

4.432

45%

9.836

Font: Cens Habitatge INE 2011.
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2.3.3 L’ús del parc
Aquest punt recull alguns dels usos que se’n fa del parc d’habitatges del municipi de Tarragona.
La primera classificació separa als habitatge en funció de l’ús que se’n fa, si és un ús principal i
no principal, aquest últim inclou les segones residències i els habitatges buits.

Figura 2-70: Tipologies d’habitatges familiars
Tipologies

Nombre

Principals

52.391

No principals

13.320

Secundaris

5.548

Buits

7.772

Total

65.711

Font: Cens Habitatge INE 2011.

Respecte als habitatges buits, la majoria dels estudis consideren que els diferents censos han
sobrerepresentat considerablement aquesta tipologia.
En aquest sentit, si prenem com a referència Barcelona, l’any 2018 es va presentar un estudi de
l’Ajuntament de Barcelona sobre els habitatges buits a la ciutat. El Cens del 2011 de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE) xifrava en 88.000 els pisos buits de la ciutat. L’estudi, segons les
fonts municipals, va presentar un nombre molt menor d'habitatges buits del que es pensava, al
voltant del 1,52%, aproximadament uns 13.000, i s’explicava que podien ser habitatges en rotació
(per exemple, pendents que es resolgués una herència) o habitatges molt malmesos que
requeririen una reforma estructural completa, incloent el mateix edifici.
L’INE calculava al 2011 un total de 7772 pisos buits a Tarragona, una xifra que probablement
estigui per sobre de la realitat però no es pot saber sense un estudi previ. En qualsevol cas, el
cens d’habitatges buits és una necessitat sobre la qual el consistori de Tarragona està treballant
però que encara no es disposen dades per incloure en aquest pla. Com a referència, es poden
prendre els habitatges buits que provenen d’entitats bancàries. La taula següent mostra aquests
habitatges que estan registrats com a buits i la zona on estan ubicats de la ciutat.

Figura 2-71: Habitatges buits d’entitats financeres. 2019
Zona geogràfica

Nombre
d'habitatges buits

Tarragona *

292

Sant Pere i Sant Pau

59

La Mora

2

Bonavista

88

La Canonja

12

Sant Salvador

32

Total

485

Font: SMHAUSA
* S’entén “Tarragona” com la part central de la ciutat, fora dels barris perifèrics.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

58

Un aspecte a considerar és la tinença del parc d’habitatges de la ciutat. La taula següent mostra
com es distribueixen les diferents categories, comparant les dades del cens del 2001 i del 2011.
En general es mostra un increment en el lloguer, que es detalla a l’apartat 2.4.3. relatiu al lloguer
de l’habitatge. L’any 2011 també hi ha un increment de pisos comprats i que encara tenen
pagaments pendents.

Figura 2-72: Tipologies de tinences en els habitatges principals del municipi de Tarragona.
2001-2011
Tipus de tinença

2011

2001

Nombre

18.996

18.711

% sobre el total

36,3%

45,5%

Nombre

20.561

13.700

% sobre el total

39,2%

33,3%

Nombre

1.446

1.229

% sobre el total

2,8%

3,0%

Nombre

9.202

5.842

% sobre el total

17,6%

14,2%

Nombre

414

616

% sobre el total

0,8%

1,5%

Nombre

1.772

1.017

% sobre el total

3,4%

2,5%

Total

52.391

41.115

Per compra pagada

Per compra amb
pagaments pendents
Per herència o
donació
De lloguer
Cedit gratis o a baix
preu
Altres formes

Font: Cens Habitatge INE 2011.
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2.3.4 Habitatge turístic
L’any 2018 es va portar a terme l’estudi “Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona.
Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació” on es fa un anàlisi
de l’estat de l’habitatge turístic a Tarragona.
A continuació és mostra la ubicació dels habitatges d’ús turístic. Com es pot observar al mapa,
hi ha dos espais de concentració principals: la zona de Llevant i la zona Centre.

Figura 2-73: Ubicació dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) a Tarragona

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

La taula següent mostra la distribució dels HUTs trobats a l’estudi, en concret la zona de Llevant
és la que té un percentatge més alt (25,1%) seguit de l’Eixample Centre (amb un 21,6%) i la Part
Alta (amb un 21,2%). Per contra, hi ha zones a Tarragona que gairebé no disposen de cap
habitatge d’ús turístic, com poden ser Sant Salvador, Sant Ramon i Bonavista.
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Figura 2-74: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) a Tarragona
TOTALS

Zona urbana

Nombre

% Tarragona

Part Alta

214

21,2%

Barris Marítims i Serrallo

70

6,9%

Miracle

75

7,4%

Nou Eixample

118

11,7%

Eixample Centre

218

21,6%

Riuclar i la Floresta

12

1,2%

Urbanitzacions de Llevant

254

25,1%

Torreforta i Campclar

17

1,7%

Bonavista

5

0,5%

Sant Pere i Sant Pau

24

2,4%

Sant Salvador i Sant Ramon

4

0,4%

Total

1011

100%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

L’estudi d’habitatge turístic marca 3 tipologies diferents d’habitatges d’ús turístic:
•
•
•

Habitatges d’ús turístic: 'LEGALS'. Són aquells allotjaments que disposen de llicència
d'HUT, promocionats o no en Airbnb.
Habitatges d’ús turístic: 'IL·LEGALS'. Són aquells allotjaments que no disposen de
llicència d'HUT, promocionats en Airbnb.
Habitatges d’ús turístic: A-LEGALS'. Són aquells allotjaments no regulats segons la llei
d'HUT vigent (lloguer habitacions).
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Com en el cas del total dels habitatges d’ús turístic, les categories tampoc estan distribuïdes de
forma proporcional. Per proporció global els “legals” representen el 72,9%, els “il·legals” el 15,6%
i els “A-legals” un 11,5%.

Figura 2-75: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) “LEGALS” a Tarragona
"LEGALS"
Allotjaments que disposen de llicència
d'HUT, promocionats o no en Airbnb

Zona urbana

Nombre

% Tarragona

% tipologia

Part Alta

182

24,7%

85,0%

Barris Marítims i Serrallo

56

7,6%

80,0%

Miracle

57

7,7%

76,0%

Nou Eixample

67

9,1%

56,8%

Eixample Centre

167

22,7%

76,6%

Riuclar i la Floresta

2

0,3%

16,7%

Urbanitzacions de Llevant

190

25,8%

74,8%

Torreforta i Campclar

3

0,4%

17,6%

Bonavista

0

0,0%

0%

Sant Pere i Sant Pau

10

1,4%

41,7%

Sant Salvador i Sant Ramon

3

0,4%

75,0%

Total

737

100%

72,9%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

Figura 2-76: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) “IL·LEGALS” a Tarragona
"IL·LEGALS"
Allotjaments que no disposen de llicència
d'HUT, promocionats en Airbnb

Zona urbana

Nombre

% Tarragona

% tipologia

Part Alta

20

12,7%

9,3%

Barris Marítims i Serrallo

7

4,4%

10,0%

Miracle

15

9,5%

20,0%

Nou Eixample

24

15,2%

20,3%

Eixample Centre

28

17,7%

12,8%

Riuclar i la Floresta

1

0,6%

8,3%

Urbanitzacions de Llevant

49

31,0%

19,3%

Torreforta i Campclar

6

3,8%

35,3%

Bonavista

1

0,6%

20,0%

Sant Pere i Sant Pau

7

4,4%

29,2%

Sant Salvador i Sant Ramon

0

Total

158

0%
100%

15,6%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018
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Figura 2-77: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) “A-LEGALS” a Tarragona
"A-LEGALS"
Perfils d'allotjaments no regulats segons la
llei d'HUT vigent (lloguer habitacions)

Zona urbana

Nombre

% Tarragona

% tipologia

Part Alta

12

10,3%

5,6%

Barris Marítims i Serrallo

7

6,0%

10,0%

Miracle

3

2,6%

4,0%

Nou Eixample

27

23,3%

22,9%

Eixample Centre

23

19,8%

10,6%

Riuclar i la Floresta

9

7,8%

75,0%

Urbanitzacions de Llevant

15

12,9%

5,9%

Torreforta i Campclar

8

6,9%

47,1%

Bonavista

4

3,4%

80,0%

Sant Pere i Sant Pau

7

6,0%

29,2%

Sant Salvador i Sant Ramon

1

0,9%

25,0%

Total

116

100%

11.5%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

Altres aspectes rellevants a tenir en compte són, per una banda, la titularitat dels habitatges d’ús
turístic i, per l’altra, la tipologia d’habitatge que allotja el HUT. Com es pot observar, el 26% dels
habitatges són de titularitat jurídica.

Figura 2-78: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) registrats a Tarragona segons la
titularitat
HUT anunciats a
Airbnb

Titularitat

Nombre

%

HUT no anunciats a
Airbnb
Nombre

%

TOTAL
Nombre

%

Jurídica

19

14.5%

187

32.4%

206

29.1%

Física

82

62.6%

305

52.8%

387

54.6%

Adreça incorrecta o incompleta

28

21.4%

80

13.8%

108

15.2%

Sense informació

2

1.5%

6

1.03%

8

1.1%

Total

131

100%

578

100%

709

100%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

La taula següent mostra que la majoria dels Habitatges d’Ús Turístic estan situats a edificis
d’habitatges plurifamiliars amb la conseqüent problemàtica de convivència i possible necessitat
de mediació per part de l’Ajuntament
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Figura 2-79: Distribució dels habitatges d’Ús Turístic (HUT) registrats a Tarragona segons la
tipologia de l’habitatge

Tipologia d'habitatges i finques

HUT anunciats a
Airbnb

HUT no anunciats
a Airbnb

Nombre

Nombre

%

%

TOTAL
Nombre

%

Edifici diferent habitatges en una sola propietat

19

14.5%

131

22.7%

150

21.2%

Edifici d'habitatges plurifamiliars

80

61.1%

336

58.1%

416

58.7%

Habitatge unifamiliar

14

10.7%

74

12.8%

88

12.4%

Sense informació

18

13.7%

37

6.4%

55

7.8%

Total

131

100%

578

100%

709

100%

Font: Estudi: Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona. Evidències, comparacions nacionals i plantejaments per la seva ordenació.
2018

Les conclusions de l’estudi sobre habitatge turístic determinen que Tarragona no viu cap situació
alarmant de ‘saturació’ de les zones residencials per l’oferta (sobre tot no regulada)
d’apartaments per lloguer en zones de la ciutat on això pugui estar desencadenant processos de
‘buidatge’ de residents del barri.
Tot i això, s’ha identificat la zona de la Part Alta com a context a analitzar i a fer seguiment al ser
un espai especialment sensible i important a una Ciutat Patrimoni de la Humanitat, per ser un
entorn amb una situació socioeconòmica particularment feble i per detectar-se una major
concentració de pisos turístics per nombre d’habitants.
L’estudi també marca que la majoria (58%) dels lloguers turístics, regulats o no, oferts a la ciutat
es donen en edificis plurifamiliars. En alguns casos destaca que les finques en qüestió són
integralment llogades a turistes, però en la majoria dels casos conviuen a la mateixa finca usos
turístics i usos residencials, una situació que en moltes ocasions deriva en problemes de
convivència (sobre tot al cas de Barcelona) que fan necessària l’aplicació de mesures
extraordinàries.
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2.4 Oferta i accessibilitat del mercat
En aquest punt s’actualitzen les dades de l’oferta Inmobiliaria dels habitatges a la ciutat de
Tarragona.

2.4.1 Dinàmiques constructives
2.4.1.1

Habitatges construïts

A continuació es mostra quina ha estat l’evolució dels habitatges iniciats i finalitzats al municipi
de Tarragona en els darrers 20 anys.
Com es pot observar en l’evolució de l’any 2000 al 2007, el nombre d’edificis iniciats superava el
miler d’habitatges. Aquesta implosió immobiliària s’atenua en el següents anys fins a ser gairebé
inexistent l’any 2014, on només s’inicien 3 habitatges a la ciutat. A partir del 2015 s’ha tornat a
reactivar però sense la intensitat d’abans de la crisi del 2007.

Figura 2-80: Evolució dels habitatges iniciats
Any

Habitatges
iniciats

% sobre l'any
anterior

2019

362

89%

2018

192

92%

2017

100

-11%

2016

112

29%

2015

87

2800%

2014

3

-85%

2013

20

-96%

2012

489

630%

2011

67

-87%

2010

534

70%

2009

315

-24%

2008

413

-70%

2007

1.399

16%

2006

1.202

-10%

2005

1.329

28%

2004

1.038

-43%

2003

1.813

-12%

2002

2.071

14%

2001

1.818

-21%

2000

2.287

-2%

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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La taula següent mostra l’evolució dels habitatges finalitzats. L’estructura és similar als habitatges
iniciats, concentrant la màxima activitat entre els anys 2000 i 2008.

Figura 2-81: Evolució dels habitatges finalitzats
Any

Habitatges
finalitzats

% sobre l'any
anterior

2019

2

-97%

2018

78

-23%

2017

101

677%

2016

13

-86%

2015

92

-85%

2014

629

2635%

2013

23

-95%

2012

448

9%

2011

410

103%

2010

202

-67%

2009

613

-34%

2008

930

-15%

2007

1.089

-16%

2006

1.294

-44%

2005

2.326

-9%

2004

2.556

-7%

2003

2.763

-2%

2002

2.815

32%

2001

2.127

49%

2000

1.430

6%

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Figura 2-82: Evolució gràfic dels habitatges iniciats i finalitzats (2000-2019).

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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Si es té en compte l’evolució de la construcció d’habitatges de protecció oficial en els darrers
anys, s’observa com des de l’any 2013 no s’ha finalitzat cap habitatge d’aquest tipus al municipi
de Tarragona.

Figura 2-83: Evolució dels habitatges de protecció oficial (HPO) finalitzats
Anys

Habitatges
HPO

2019

0

2018

0

2017

0

2016

0

2015

0

2014

0

2013

0

2012

114

2011

251

2010

110

2009

69

2008

9

2007

60

2006

44

2005

183

2004

137

2003

163

2002

317

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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1.1.1.1

Tipologies d’habitatges construïts

En aquest apartat s’incorpora el detall de com són a nivell de tipologia els habitatges finalitzats
els darrers anys. El nombre d’habitatges finalitzats a l’any 2019 és molt baix i únicament s’han
registrat habitatges unifamiliars, un comportament que trenca amb la tendència del municipi on
la tipologia predominant des del 2011 ha estat sempre i amb diferència la d’habitatges
plurifamiliars, llevat dels anys 2016 i 2019.

Figura 2-84: Evolució dels habitatges finalitzats per tipologia.
Habitatges
Unifamiliars

Any

Habitatges
plurifamiliars

Total

2019

2

0

2

2018

0

78

78

2017

3

98

101

2016

7

6

13

2015

1

91

92

2014

3

626

629

2013

5

18

23

2012

84

363

447

2011

15

395

410

Total acumulat
2011-2019

120

1675

1.795

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Complementari a la tipologia s’analitza també la grandària dels habitatges construïts. En general,
la majoria d’habitatges finalitzats entre el 2011 i el 2019 tenen entre 76 i 125 m2. No obstant,
destaca que en el darrer any analitzat, els dos únics habitatges finalitzats tenen més de 150 m2.

Figura 2-85: Evolució de la grandària dels habitatges finalitzats.
Any
2019

Menys
de 51
de 50
a 75 m2
m2
0
0

de 76
a 100
m2
0

de 101
a 125
m2
0

de 126
a 150
m2
0

més de
150 m2
2

Total
2

2018

0

0

47

5

26

0

78

2017

0

5

9

19

1

67

101

2016

0

0

6

0

0

7

13

2015

0

0

12

79

0

1

92

2014

0

0

220

406

0

3

629

2013

0

10

0

0

4

9

23

2012

8

10

303

95

2

29

447

2011

0

241

86

68

0

15

410

Total acumulat
2011-2019

8

266

683

672

33

133

1.795

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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En termes percentuals és interessant veure que un 75% dels habitatges construïts entre el 2011
i el 2019 estan entre els 76 i els 125 metres quadrats.

Figura 2-86: Evolució de la distribució de la grandària dels habitatges finalitzats.
Any
2019

Menys
de 51
de 50
a 75 m2
m2
0%
0%

de 76
a 100
m2
0%

de 101
a 125
m2
0%

de 126
a 150
m2
0%

més de
150 m2
100%

2018

0%

0%

60%

6%

33%

0%

2017

0%

5%

9%

19%

1%

66%

2016

0%

0%

46%

0%

0%

54%

2015

0%

0%

13%

86%

0%

1%

2014

0%

0%

35%

65%

0%

0%

2013

0%

43%

0%

0%

17%

39%

2012

2%

2%

68%

21%

0%

6%

2011

0%

59%

21%

17%

0%

4%

Total acumulat
2011-2019

0,4%

14,8%

38,1%

37,4%

1,8%

7,4%

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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2.4.2 Compra venda d’habitatge nou i de segona mà
La compravenda d’immobles és un factor rellevant en el mercat immobiliari i és important tenirho en compte de cara a Pla Local d’Habitatge, ja que la propietat és un de les principals tinences
de l’habitatge.
En aquest sentit la taula següent ens mostra quin ha estat el comportament de la compravenda
del darrer any tancat (any 2019). El principal moviment ha estat en habitatges usats, un
comportament lògic donada la dinàmica constructiva explicada a l’apartat anterior i que mostra
que hi ha un baix nombre d’habitatges nous construïts darrerament. És important també observar
quina és la superfície mitjana dels habitatges, que es situa en gairebé 90 metres quadrats. El
preu mig es situa al voltant de 114.000€, sent els pisos nous un 20% més cars que els habitatges
usats tot i que en preu per metres quadrats la diferència és d’un +5%.
Figura 2-87: Principals aspectes relatius a les compravendes. 2019

Nre.
Compravendes

Superfície mitjana
(m2 construïts)

Preu total

Preu / m2
construït

Habitatges nous lliures

147

Hab. nous protegits

4

Habitatge usat

1389

Total

1540

Habitatges nous lliures

91,16

Hab. nous protegits

79,5

Habitatge usat

85,81

Total

86,32

Habitatge nou

129.342,01 €

Habitatge usat

112.134,24 €

Total

113.845,24 €

Habitatge nou

1.342,12 €

Habitatge usat

1.288,35 €

Total

1293,7

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Un aspecte que aporta perspectiva en aquestes compravendes és la seva evolució en el temps.
Les següents taules mostren l’evolució de cadascun d’aquests aspectes analitzats a la taula
general de 2019.
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En primer terme s’analitza l’evolució de les compravendes per tipus d’habitatges. El primer que
destaca es la reactivació de compravendes totals, passant de les 941 de 2013 a les 1540 de
2019. El nombre d’habitatges nous s’ha mantingut força estable i han estat els habitatges usats
els que més han incrementat la seva venda, un aspecte normal, en primer lloc per l’augment de
la demanda i, en segon lloc, per la poca oferta d’habitatges nous com s’ha vist a l’apartat de
construcció.

Figura 2-88: Evolució de les compravendes. 2013-2019
Any

Habitatges
nous lliures

Habitatges
nous
protegits

Habitatge
usat

Total

2019

147

4

1.389

1.540

2018

245

1

1.379

1.625

2017

162

1

1.181

1.344

2016

107

2

1.089

1.198

2015

127

4

818

949

2014

160

6

653

819

2013

247

46

648

941

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Respecte a la grandària, cal destacar que hi ha poques diferències en la mitjana de superfície de
les compravendes. En concret, es manté de forma general al voltant dels 90 metres quadrats de
mitjana, sent els habitatges nous protegits els que tenen una superfície inferior i els habitatges
nous lliures els que tenen una superfície superior.
També destaca que, des de l’any 2014 els habitatges nous lliures (que són la majoria dels lliures
del mercat) tenen una tendència a tenir major superfície que els habitatges usats venuts el mateix
any.

Figura 2-89: Evolució de la superfície mitjana Superfície mitjana (m2 construïts) de les
compravendes. 2013-2019

2019

91,16

Habitatges
nous
protegits
79,5

2018

98,53

2017

89,7

2016

Any

Habitatges
nous lliures

Habitatge
usat

Total

85,81

86,32

78

85,59

87,48

97

89,1

89,18

93,39

73

89,75

90,06

2015

96,95

80,25

88,81

89,88

2014

91,42

80,33

89,75

90,05

2013

83,91

73,7

87,93

85,98

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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Les properes següents mostren l’evolució del preu mitjà de les compravendes:
La primera taula mostra l’evolució en termes absoluts del preu mitjà de les compravendes. Com
es pot observar, el valor mitjà total és manté entre els 110.000 i els 120.000 euros, sent l’any
2014 el que té una mitjana més alta i el 2016 la més baixa. Per tipologia d’habitatge, com és lògic
els habitatges nous lliures són els que tenen un preu més elevat, tot i això els dos primers anys
analitzats, 2013 i 2014, el preus del habitatges nous era més baix, probablement perquè hi havia
encara molt estoc i es van baixar els preus per tal de reactivar la venta.

Figura 2-90: Evolució del preu mitjà de les compravendes. 2013-2019
Habitatges
nous lliures

Any
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

129.342,01 €
155.028,89 €
141.435,43 €
122.796,94 €
154.267,35 €
116.939,61 €
103.015,82 €

Habitatge usat
112.134,24 €
110.654,73 €
109.322,24 €
109.865,00 €
110.814,32 €
119.966,47 €
122.544,39 €

Total
113.845,24 €
117.249,68 €
113.242,28 €
111.039,54 €
116.920,96 €
119.338,71 €
116.314,75 €

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Si la taula anterior mostrava els imports absoluts, la taula següent mostra l’evolució del preu a
nivell percentual respecte l’any anterior. Les grans variacions es situen en l’àmbit dels habitatges
nous, probablement molt més permeables a la llei de l’oferta i la demanda per la poca presència
de construcció.

Figura 2-91: Evolució de la variació del preu mitjà de les compravendes respecte l’any anterior. 20132019

2019

Percentatge de
creixement
d’habitatges nous
lliures
-17%

2018
2017

Any

Percentatge de
creixement d’
habitatge usat

Total
1%

-3%

10%

1%

4%

15%

0%

2%

2016

-20%

-1%

-5%

2015

32%

-8%

-2%

2014

14%

-2%

3%

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades pel Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España.
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La taula següent mostra l’evolució del preu del metre quadrat, tant per habitatge nou lliure com
per habitatge usat. Els dos primers anys de la sèrie el preu del metre quadrat dels habitatges
usats és superior al dels habitatges nous lliures, mentre que a la resta de la sèrie el comportament
és contrari, destacant l’any 2015 on el preu de l’habitatge nou és superior en més de 400€ el
metre quadrat.

Figura 2-92: Evolució del preu mitjà del metre quadrat de les compravendes. 2013-2019
Any

Habitatges
nous lliures

Habitatge
usat

Total

2019

1.342,12 €

1.288,35 €

1.293,70 €

2018

1.487,66 €

1.233,38 €

1.271,17 €

2017

1.489,52 €

1.162,86 €

1.202,74 €

2016

1.225,44 €

1.141,09 €

1.148,75 €

2015

1.582,76 €

1.176,23 €

1.233,36 €

2014

1.260,59 €

1.284,71 €

1.279,71 €

2013

1.181,51 €

1.336,97 €

1.287,38 €

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades per l’INCASOL.

Un element interessant per aquesta diagnosi és conèixer quin és el preu mitjà dels municipis
pròxims per tal d’analitzar la facilitat que pot tenir la població de Tarragona d’anar a viure a un
municipi proper per qüestió del preu. En aquest cas, com mostra el mapa, la majoria dels
municipis costers tenen una mitjana de preu en una franja similar a Tarragona o superior.

Figura 2-93: Mapa comparatiu del preu mitjà del metro quadrat de compravenda. Any 2019

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades per l’INCASOL.
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2.4.3 Lloguer d’habitatge
Tal i com s’ha mostrat en apartats anteriors, el lloguer és la tinença alternativa a la compra, una
tinença que a partir de la crisi econòmica es va estendre i s’ha generalitat. Aquest apartat recollirà
diferents elements relatius a aquesta forma de tinença.

2.4.3.1

Contractes de lloguer

La taula següent mostra quina ha estat l’evolució dels lloguers que s’han portat a terme en els
darrers 15 anys. Com es pot veure l’increment és alt, multiplicant per quatre la quantitat dels
lloguers entre 2005 i 2019, amb una ràpida expansió entre els anys 2008 i 2009.

Figura 2-94: Evolució del nombre de contractes de lloguer a Tarragona. 2005-2019

Any

Contractes

% variació
sobre l'any
anterior

2019

4.026

-7%

2018

4.321

2%

2017

4.241

7%

2016

3.956

-1%

2015

4.010

-2%

2014

4.072

-2%

2013

4.164

4%

2012

3.992

5%

2011

3.789

0%

2010

3.782

17%

2009

3.239

101%

2008

1.614

32%

2007

1.220

9%

2006

1.116

6%

2005

1.054

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades per l’INCASOL.
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2.4.3.2

Preu del lloguer

El lloguer ha augmentat en els darrers 15 anys respecte al nombre de contractes però també ho
ha fet el preu mitjà. S’ha passat d’un preu de 423 euros al mes al 2005, a 533 euros l’any 2019.
És una pujada que fa que moltes persones amb dificultats econòmiques no hi tinguin accés i, per
tant, que necessitin ajuda per afrontar aquesta despesa com s’ha vist a l’apartat relatiu a la
vulnerabilitat econòmica.

Figura 2-95: Evolució de la mitjana del preu mensual de lloguer a Tarragona. 2005-2019

Any

Mitjana
(euros/mes)

% variació
sobre l'any
anterior

2019

533,1 €

4%

2018

513,8 €

8%

2017

476,8 €

6%

2016

447,7 €

4%

2015

431,5 €

0%

2014

429,8 €

-2%

2013

436,7 €

-7%

2012

469,6 €

-5%

2011

495,0 €

-3%

2010

508,7 €

-2%

2009

520,9 €

-2%

2008

533,1 €

10%

2007

484,6 €

5%

2006

462,3 €

9%

2005

423,0 €

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades per l’INCASOL.
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El mapa següent mostra com es comporta el preu del lloguer als diferents municipis de la corona
de Tarragona.
El mapa mostra que Tarragona es situa a la franja alta del lloguer mitjà de la zona donat que cap
municipi pròxim supera el llindar de la franja dels 650 euros. Per tant, Tarragona ciutat compta
amb municipis propers que tenen una mitjana inferior i que poden ser atractius per persones que
tenen una flexibilitat d’ubicació geogràfica.

Figura 2-96: Mapa comparatiu del preu mitjà del preu del lloguer als municipis propers a Tarragona.
Any 2019

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH, a partir de les dades facilitades per l’INCASOL.

Però aquestes diferències de preu existeixen no només vers els municipis del voltant de
Tarragona sinó també dins de la pròpia Tarragona. El municipi està inclòs dins dels municipis
avaluats a l´índex de referència dels preus de lloguer. Aquest índex de referència és un indicador
de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del
metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides
per qui fa la consulta, a l’hora que orienta sobre el preu mínim i el preu màxim que aquest mateix
habitatge pot arribar a tenir.
Per tal de mostrar les diferències s’han escollit quatre ubicacions de la ciutat, en concret:
•
•
•
•

Rambla Nova
Carrer Quatre de Bonavista
Via Augusta
Plaça de Cuba
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Figura 2-97: Exemple dels preus de referència a diferents ubicacions de la ciutat de Tarragona. Any
2020

Font: elaboració a partir e la informació de l’Índex de preus de referència

Per tal que tot fos comparatiu, a totes les ubicacions s’han inclòs les mateixes característiques
de l’habitatge:
•
•
•
•
•
•
•

100 metres quadrats
En bon estat
Tercera o quarta planta
Any de construcció entre 1979 i 2007
Amb ascensor
Amb aparcament
Moblat

D’aquesta manera, les diferències s’estableixen a partir de la zona geogràfica de la ciutat. La
taula següent mostra la comparativa dels resultats d’aquesta recerca a l’índex. Com es pot
observar el preu per metre quadrat d’algunes de les zones analitzades duplica el preu d’altres.

Figura 2-98: Exemples de diferències de l’índex de preu d’habitatges a diferents ubicacions del
municipi. Any 2020

Ubicacions

Àrea
inferior
(€/m2)

Índex
(€/m2)

Àrea
superior
(€/m2)

Radi (m)

Nombre
habitatges

Rambla Nova

4,49

5,02

7,65

150 m

41

Carrer Quatre de
Bonavista

3,06

3,39

5,28

200m

36

Via Augusta

7,30

7,59

9,80

200m

37

Plaça de Cuba de Sant
Pere i Sant Pau

5,06

5,23

7,12

250m

39

Font: elaboració a partir e la informació de l’Índex de preus de referència
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2.4.3.3

Borsa de mediació per al lloguer social

Un element complementari al lloguer lliure per tal d’afavorir l’accés és la borsa de mediació per
a lloguer social. Aquest programa té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina
a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos baixos,
mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges
desocupats.
El programa de mediació s’articula mitjançant les borses de mediació per al lloguer social i les
borses joves d’habitatge convingudes amb la Secretaria de Joventut. El conjunt de borses de
mediació per al lloguer social constitueix la Xarxa de Mediació que dona cobertura als diversos
àmbits territorials de Catalunya. Les borses actuen com a mediadores entre les persones
propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels
habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per
a cada unitat de convivència que sol·licita l’habitatge. Les borses han de procurar que les
persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o
metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de
convivència. També han de procurar que la renda a pagar sigui adequada al nivell d’ingressos
de la unitat de convivència.
Al 2020 SMHAUSA gestiona un total de 94 habitatges, però tenen una demanda de 817
sol·licitants (persones inscrites a la Borsa).
Com es pot observar a la taula següent, el nombre d’habitatges de la borsa de mediació per a
lloguer social gestionada per SMHAUSA no ha variat en els darrers anys, tot i el fort increment
de la demanda.

Figura 2-99: Evolució dels habitatges gestionats a la borsa de mediació per a lloguer social. Any
2015-2019
Any

Habitatges
gestionats

2019

109

2018

103

2017

109

2016

110

2015

105

Font: SMHAUSA

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

78

2.4.4 Habitatge parc social
Per últim dins de l’apartat de l’oferta i accessibilitat del mercat s’incorpora el nombre d’habitatges
de parc social que hi ha a Tarragona. La taula següent mostra la quantitat d’habitatges que
disposa la ciutat i també quina és l’entitat que l’ofereix.

Figura 2-100: Nombre d’habitatges de parc social i l’entitat oferidora. 2019*

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Habitatges
de parc
social
2.347

Servei Municipal de l'Habitatge de Tarragona

108

Institut Municipal de Serveis Socials

7

Arquebisbat

12

Caritas

2

Borsa Habitatge de Tarragona (OLH)

104

La Caixa (Obra Social)

55

60/40

2

Adscrits Ajuntament

2

Total

2.639

Entitats oferidores

Font: SMHAUSA

*Aquestes dades sobre entitats i quantitat d’habitatges són les que en te constància SMHAUSA a la data d’elaboració
d’aquest document

Per tal de cobrir la forta demanda d’habitatge i atesa la manca de disponibilitat de parc social de
les administracions, la Oficina Local de l’Habitatge ha col·laborat en la implementació del
Programa 60/40, esdevenint Tarragona el primer municipi de tota Catalunya en disposar
d’habitatges a través d’aquest programa, destinats a donar resposta habitacional a persones que
han obtingut una resolució favorable de la Mesa però per les que l’Agència d’Habitatge de
Catalunya no disposa d’habitatge idoni i adequat per aquella unitat convivencial.
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2.4.5 Demanda d’habitatge protegit
A l’apartat de dinàmiques constructives s’ha mostrat quina ha estat l’evolució de construcció dels
habitatges de protecció oficial (HPO) al municipi de Tarragona. El nivell de construcció cal
relacionar-lo amb la demanda d’aquest tipus d’habitatge. Per tal de fer-ho les dues taules
següents mostren les estadístiques evolutives del Registre de sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial de Catalunya.
La primera taula mostra quines són les inscripcions vigents a data 31/12 de cada any. Com es
pot observar, l’increment és positiu any rere any, tot i la manca d’habitatge construït.

Figura 2-101: Inscripcions vigents al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de
Catalunya . 2012-2019

31/12/2019

3.737

Increment
vers l’any
anterior
4,09%

31/12/2018

3.590

4,27%

31/12/2017

3.443

10,11%

31/12/2016

3.127

11,40%

31/12/2015

2.807

11,92%

31/12/2014

2.508

16,76%

31/12/2013

2.148

13,41%

31/12/2012

1.894

Data de
referència

Inscripcions
vigents

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH

Per la seva banda, la taula següent mostra com han evolucionat les inscripcions. L’evolució és
menys estable, tot i que es manté gairebé sempre entre 300 i 400 persones.

Figura 2-102: Evolució de les inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial de Catalunya . 2012-2019

2019

286

Increment
vers l'any
anterior
-26,48%

2018

389

11,78%

2017

348

-3,06%

2016

359

9,12%

2015

329

-22,59%

2014

425

41,67%

2013

300

-12,54%

2012

343

Any

Sol·licituds
inscrites

Font: elaboració pròpia, dades obtingudes de la SEiDH
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2.5 El planejament
Aquest bloc inclou la majoria dels elements incorporats al PLH anterior donat que no hi ha cap
canvi substancial en planejament de la ciutat. En concret, s’han incorporat aquells apartats del
pla anterior que s’han considerat vigents.
A la finalització de la redacció del present PLH s’ha conegut la sentència del Tribunal Suprem
núm. 1.402/2020 de data 26/10/2020 on s’avalava la sentència del TSJC, que fallava contra la
resolució de la Generalitat que avalava el POUM. En aquest sentit el document encara pren com
a referència el POUM actiu a l’inici de treball, no obstant s’ han elaborat les actuacions amb la
idea que es puguin portar a terme amb qualsevol POUM que amb posterioritat estigui vigent.

2.5.1 Planejament supramunicipal
Tal i com indicava l’anterior pla, el Govern de Catalunya va aprovar el gener de 2010 el Pla
Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que es va fer executiu en data de 3 de febrer de 2010,
després de la seva publicació al DOGC. L’àmbit del Pla comprèn les comarques de l'Alt Camp,
el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
Els objectius del Pla s’estructuren en tres grans blocs: espais oberts, assentaments i
infraestructures de transport. Les propostes amb major incidència sobre el municipi de Tarragona
són:
•

Aposta perquè els municipis que conformen la conurbació central del Camp de
Tarragona, s’interconnectin ferroviàriament, desviïn els trànsits de pas i converteixin les
carreteres en vies suburbanes.

•

Instar al planejament urbanístic a fer una aposta contundent d’extensió i intensificació
urbana en els àmbits d’extensió preferent que s’assenyalen. Una estratègia de
creixement potencial per als assentament de Tarragona, creixement mitjà per Sant
Salvador (juntament amb Constantí i La Canonja, fora del terme municipal de Tarragona).
Per als assentaments de Torreforta i Bonavista, proposa canvi d’ús i reforma interior ja
que disposen de poc sòl apte per a la seva extensió. I una estratègia de millora urbana i
compleció en el cas de l’assentament de Ferran.

•

A l’andana litoral entre Tarragona i el Baix Penedès, on s’ha configurat una ciutat lineal,
bàsicament residencial i pobra en activitat econòmica (desequilibrada), molt ben
comunicada i on la ocupació del territori va limitant les possibilitats, el Pla proposa dues
àrees d’activitat econòmica de repercussió supramunicipal. La primera, com ampliació
de la zona industrial entre Altafulla i Torredembarra, i la segona mitjançant un canvi d’ús
d’alguns sectors no desenvolupats de Creixell i classificació de nou sòl a Roda de Barà.

•

Pel que fa a les noves infraestructures previstes, a més dels corredors viaris de la nova
A‐7, el corredor del mediterrani i la nova A‐27 cap al nord. El Pla assenyala un nou arc
viari entre Reus, Sant Salvador i l’estació de tren del Camp de Tarragona, a la Secuita‐
Perafort però el condiciona a una avaluació més detallada en el marc del Pla Director
Urbanístic del Camp de Tarragona.

•

L’esquema ferroviari que defineix el Pla suposa un salt ambiciós en una de les principals
assignatures pendents del Camp de Tarragona. El nou esquema permet, en primer lloc,
el pas dels tres regionals d’altes prestacions per l’interior de Tarragona i la resta de la
conurbació central mitjançant la interconnexió del corredor de l’AVE i la línia
convencional de la costa a l’altura de l’Arboç o bé de Tamarit. En segon lloc, promou
l’optimització de la xarxa actual per a trens i tren‐tramvies amb l’obertura de noves
estacions estratègiques i el pas del tren pel cor de la ciutat. En tercer lloc, garanteix un
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corredor ferroviari entre Tarragona i Reus al llarg de l’eix de la T‐11 que s’assenyala com
a ‘corredor ferroviari en estudi’. El seu traçat definitiu s’haurà de definir en l’estudi
informatiu del tramvia del Camp de Tarragona o Tram Camp, atès que aquest corredor
es considera prioritari, i haurà de relligar ambdues ciutats, els barris de ponent de
Tarragona, l’àrea d’activitats econòmiques de les Gavarres i del CIM, les futures àrees
de creixement, l’estació central i l’aeroport. Finalment, el Pla endreça el sistema de
transport de les mercaderies donant una sortida segregada al port i la petroquímica més
allunyada de les zones residencials i garantint un corredor mediterrani per a mercaderies
d’ample UIC.
•

Pel que fa als espais lliures, el Pla garanteix la protecció especial de les ribes del
Francolí, la corona verda i forestal de Tarragona i els territoris del Gaià.
Complementàriament, el Pla protegeix fortament els camps del Francolí (paisatge de
l’avellaner), els territoris de garrofer (al nord de Torredembarra) i la gran plana agrícola
al nord de la Secuita.

Per altra banda, el Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya aprovat pel parlament l’any
2019, torna a fer incidència en la necessitat d’arribar al 15% d’habitatges destinats a polítiques
socials, seguint el mandat de solidaritat urbana. Aquest 15% s’estableix d’acord amb l’article 73.1
de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, els municipis inclosos en les àrees de demanda
residencial forta i acreditada han de disposar en el termini de 20 anys, d’un mínim d’un 15% dels
habitatges principals destinats a polítiques socials. El recent pla ha optat per formular un horitzó
de 15 anys comptadors a partir del moment de la seva entrada en vigor. Per tant, el Pla planteja
reduir de 20 a 15 anys el termini per aconseguir aquest 15%. En qualsevol cas, el pla concreta
que de forma quinquennal actualitzarà les seves previsions.
.
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2.5.2 Planejament urbanístic municipal
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), vigent a la redacció de l’anterior Pla Local
d’Habitatge segueix sent el mateix que l’actual, encara que s’han dut a terme algunes
modificacions puntuals en quant a elements que puguin actuar. El POUM vigent, preveia a la
seva memòria social una planificació destinada a donar a servei a una previsió de 203.566
persones al 2026. Totes les dades treballades no corroboren aquesta dada de creixement
poblacional i, per tant, molt del parc d’habitatge que proposava per a la ciutat també podria estar
desviat.
Al consell plenari de 21.12.2018 es va aprovar un estudi per a la modificació del POUM adaptantlo a la seva conjuntura econòmica social i demogràfica, incorporant mesures de foment de la
construcció (fins arribar a construir 14.014 llars fins al 2025, tenint una previsió de 136.000
habitants. Aquesta planificació de construcció passa per la necessitat d’incorporar nou sòl i, a
data d’aquest document, aquestes modificacions no s’han portat a terme

El POUM ja presentava que un dels objectius principals era intentar reunificar el territori i
crear un model de ciutat que relligui al màxim tots els barris i nuclis urbans. Entre els eixos
principals del Pla, està el tractament de la façana fluvial del Francolí, la supressió i trasllat de la
via fèrria de la façana marítima cap a l’interior, la rehabilitació del teixit urbà afavorint la cohesió
social, la preservació i millora de la qualitat del sòl no urbanitzable, i l’equilibri entre el turisme i
la indústria química.
Per tal d’assolir l’objectiu d’enfortir l’equilibri i la cohesió entre els barris i parts constitutives
de la ciutat, el POUM proposa:
•

La creació de nous ‘pols’ d’activitat capaços d’atreure funcions de centralitat cap a
ponent tot funcionant com elements articuladors entre el centre urbà i els barris o nuclis
d’Icomar, Torreforta, La Granja, l’Albada, Campclar i Bonavista.

•

La previsió de nous creixements que siguin capaços de recuperar i completar
amb equipaments, espais lliures urbanitzats, i residència els teixits urbans desarticulats
i inconnexos.

•

La transformació dels barris en ciutat, mitjançant la creació d’espais públics de
qualitat (bulevards, places i parcs) i equipaments cívics susceptibles de generar
centralitats a escala de barri).

Per últim, s’incorpora també a aquesta anàlisi el sostre residencial total resultant segons les
previsions del POUM que ja va ser incorporat a l’anterior pla:
•
•
•
•
•

Sòl urbà consolidat POUM: 624.632 m²
Sòl urbanitzable POUM: 2.102.632 m²
Sostre existent en sòl urbà consolidat (Cadastre 2010): 31.867 m²
Sostre existent en sòl urbanitzable (Cadastre 2010): 34.782 m²
Sostre destinat a habitatges de protecció oficial (HPO): Règim especial / Règim general:
73.651 m² Règim concertat : 248.470 m²
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2.6 Els recursos en l’àmbit de l’habitatge
2.6.1 Recursos i Serveis
2.6.1.1

SMHAUSA

Servei Municipal de l’Habitatge va néixer a l’any 1989 amb l’objectiu d’atendre les mancances
d'habitatge, tot aprofitant la legislació urbanística, per tal que aquest servei doni resposta a les
necessitats dels ciutadans en la matèria que li és pròpia. Constitueix l’objecte social de la societat
la realització de les següents finalitats 2:

2

•

Promoció d’habitatges, tant de protecció oficial com d’altres règims

•

protegits, i promoció de la rehabilitació d’immobles i d’altres d’interès general o
comú.

•

Realització d’estudis d’edificació i urbanístics, inclosa la redacció de projectes
corresponents, d’instruments de planejament i projectes d’urbanització i la iniciativa per
a la seva tramitació i aprovació per l’òrgan competent.

•

Planificar i executar, per qualsevol dels sistemes d’actuació previstos en la Llei del
sòl, els plans i operacions de millora urbana, que l’Ajuntament li encarregui.

•

Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificacions, especialment els previstos en el
Patrimoni Municipal del Sòl.

•

Execució d’obres de construcció, remodelació i rehabilitació urbana i de dotació de
serveis i instal·lacions urbanes d’ús i de servei públic.

•

Execució d’actuacions incloses en plans integrals o instruments similars que afectin a
barris o zones concretes de la ciutat, i que poden ser tant de naturalesa urbanística, com
social (inserció laboral, participació, immigració, tractament de supòsits d’exclusió
social, integració, sanitat i similars) cultural, de foment d’actuacions privades previstes
en aquest pla o instrument de caràcter integral, i altres de naturalesa similar.

•

Alienació, si s’escau, de les actuacions executades.

•

Adquisició, transmissió, modificació i extinció de tota mena de drets sobre béns mobles
i immobles.

•

Actuar com a beneficiària de les expropiacions necessàries per a l’execució i realització
de l’objecte social.

•

Establir convenis amb tota mena de persones i organismes públics i privats, tant per
l’execució directa o compartida de les actuacions com la gestió administrativa i
d’assessorament que estableixin.

•

Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de crèdit
o qualsevol modalitat de captació de recursos.

•

La construcció, explotació, arrendament, conservació i manteniment de qualsevol
equipament públic, per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona. m) Execució de funcions
dins l’àmbit del seu control intern per a les entitats amb personalitat jurídica privada que
formin part del sector públic institucional de l’Ajuntament de Tarragona.

Font: estatuts de SMHAUSA
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A l’any 2019 l’activitat del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions urbanes, S.A. s’ha centrat
en les següents línies bàsiques de trebal:
•
•
•
•

Promoció immobiliària.
Gestió de la cartera d’immobles en propietat destinats a lloguer.
Gestió de l’Oficina Local de l’Habitatge i Borsa de Mediació.
Desenvolupaments urbanístics.

L’activitat de la societat ha seguit la línia dels darrers anys, centrant-se de forma especial en els
objectius especificats en el pressupost. A continuació es detallaran informació detallada
d’algunes línies de treball:
Promoció immobiliària. El Servei Municipal de l’Habitatge és propietari del solar de l’antiga
Caserna de la Guàrdia Civil ubicat al Cr. López Peláez cantonada Cr. Josepa Massanes de
Tarragona. Es va adquirir a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado en data 13 d’abril de 2012. D’acord amb la normativa vigent, l’equip tècnic va redactar el
projecte bàsic del que en resulta una promoció de 30 habitatges, 2 locals comercials, 27 places
d’aparcament i 31 trasters. El destí de la promoció és la venda.
En data 28 de setembre de 2017 el Consell d’Administració va adjudicar l’execució de les obres
a l’empresa Eiffage Infraestructures, S.A.U. i en data 20 de novembre es va signar l’acta de
replanteig.
Arran dels treballs d’arqueologia, l’inici de l’execució de l’obra es va endarrerir i ha obligat a
procedir a la modificació del projecte i a un reajustament econòmic i financer de la promoció.
A causa de les restriccions derivades de la crisis del Covid-19 es va dictar l’aturada de l’obra
el dia 16 de març de 2020. Caldrà estar atents a l’evolució del citat episodi per tal de poder
dimensionar tant les despeses que es derivin via indemnitzacions per la pròpia aturada com la
data d’entrega final i la previsible ampliació del termini de carència del préstec hipotecari.
Respecte a la comercialització dels immobles l’informe de gestió 2019 mostrava:

Figura 2-103: Gestió de la promoció inmobiliària per part d’SMHAUSA. 2019
Tipologia

Promoció
Habitatges

Locals comercials
Places d’aparcament
Trasters
Places d’aparcament de motocicletes
Solarium

Venuts

% de venda

30

28

93,3%

2

2

100%

27

27

100%

31

28

90,3%

5

3

60%

9

9

100%

Font: informe de gestió SMHAUSA
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Gestió de la cartera d’immobles en propietat destinats a lloguer. La cartera d’immobles
destinats a lloguer és una font regular d’ingressos al compte de resultats i permet donar resposta
a la demanda de lloguer a la ciutat. La cartera combina immobles qualificats amb protecció oficial
i de renda lliure.
De la cartera, destaca l’edifici de Cr. Dr. Mallafré, 7, amb 60 habitatges, 55 places d’aparcament
i quatre locals comercials, qualificat amb protecció oficial per lloguer en règim general a 25 anys.
Destaca també Rodolat del Moro, amb 16 habitatges arrendats amb opció de compra.
El percentatge d’impagament es manté en nivells baixos. Tot i això caldrà estudiar l’evolució de
les rendes de lloguer en els propers mesos derivades de l’episodi del Covid-19, en especial les
dificultats de pagament amb les
que es poden trobar determinats usuaris i sobre les mesures que es derivin del decret “11/2020
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.”
Els ingressos procedents d’arrendaments, sense considerar la EOI, tal i com es detalla a l’apartat
de compte de resultats, han estat de 398.623,56 €, es manté al mateix nivell respecte de l’any
2018. L’equipament és l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona, arrendat a la Generalitat de
Catalunya des de l’1 de setembre de 2013. Tot i considerar- lo com arrendament a efectes
d’activitat, comptablement queda reflectit com a “ingressos financers” i la seva valoració està
incorporada a “clients i deutors a llarg termini”.
A continuació es mostra el percentatge d’ocupació a data 31 de desembre de 2019

Figura 2-104: Gestió dels immobles per part d’SMHAUSA. 2019
Tipologia

Unitats

Arrendats

% ocupació

Habitatges

108

105

97,2%

Aparcaments

86

57

66,3%

Locals comercials

6

6

100%

Cotxeres

5

4

80%

Despatxos

3

0

0%

Equipament

1

1

100%

Font: informe de gestió SMHAUSA

Per l’exercici 2020 SHMAUSA preveu actuar principalment en les següents línies:
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestió de l’Oficina Local de l’Habitatge i Borsa de Mediació.
Finalitzar les obres de la promoció d’habitatges Saavedra així com la
formalització de les vendes.
Execució de les obres d’urbanització del Pla Parcial 10 de Tarragona.
Participació en el desenvolupament urbanístic del PMU 34.
Participació en el desenvolupament urbanístic del PMU 11.
Coordinar altres desenvolupaments urbanístics del municipi que ens siguin
encomanats per l’Ajuntament.
Explotació de la cartera d’immobles en propietat destinats a lloguer.
Redacció dels projectes de construcció d’habitatges per a lloguer social en
els solars de la seva propietat.
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2.6.1.2

L’Oficina Local de l’Habitatge

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona ha desenvolupat una sèrie de serveis per
facilitar als ciutadans/nes del municipi l’accés a l’habitatge. Els serveis que principalment
desenvolupa són:
•

Ajuts al lloguer i borses d'habitatge: ofereix informació i tramita els ajuts per pagar el
lloguer i la Renda Bàsica d’Emancipació, serveis de mediació entre propietaris
d’habitatges i llogaters, i informació sobre la Borsa Jove d’Habitatge i la Borsa
d’Habitatge de Lloguer Social.

•

Suport a problemàtiques d’habitatge: informació, assessorament i mediació sobre
problemes d’habitatge.

•

Ajuts a la rehabilitació: informació i gestió en temes de rehabilitació, ajuts a la
rehabilitació d’habitatges.

En apartats anteriors d’aquesta anàlisi, com ara a l’apartat de vulnerabilitat residencial, s’han
incorporat dades del treball realitzat per l’Oficina de l’Habitatge Local.
A continuació es mostren les dades d’activitat de l’oficina:

Figura 2-105: Activitat d’SMHAUSA. 2019
Tipologia

2.6.1.3

Nombre

Inscripció habitatges borsa

97

Prestacions de pagament de lloguer

2.083

Prestacions d’urgència (deutes i desnonats)

45

Cèdules d’habitabilitat

1.146

Ajuts a la rehabilitació

36

Borsa. Habitatges visitats

10

Borsa. Habitatges llogats

9

Borsa Habitatges gestionats

108

Atenció telefònica

4.560

Atenció presencial oficina

11.725

Atenció via mail

2.251

Borsa jove d’habitatge de Tarragona

Servei d’assessorament sobre els pros i els contres del lloguer, i del lloguer amb mobles o sense
mobles. Ajuda per a conèixer bé els vostres drets i deures com a propietaris o com a llogaters.
És un servei ofert per la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
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2.6.1.4

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

Informa sobre els avantprojectes de lleis i decrets relatius a la promoció de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques i assessora sobre les propostes que facin referència a
l'àmbit de promoció de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
El servei ofereix:
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i
execució de les condicions d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i de
comunicació, per a l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les
persones amb discapacitats o diversitat funcional.
Difondre, informar i assessorar sobre solucions i avenços en l'accessibilitat i en
l'eliminació de barreres existents de qualsevol àmbit.
Impulsar actuacions i estratègies en accessibilitat i eliminació de barreres, així com
proposar i coordinar mesures per a la seva gestió, el seu manteniment, la seva formació
i la seva difusió.
Col·laborar amb les administracions públiques, òrgans competents i altres entitats
implicades en programes i activitats que tinguin com a objectiu la promoció de
l'accessibilitat, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones, així com emetre
els informes necessaris que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.
Fer el seguiment, accions de suport i de control adequades, i mediació si escau, per al
compliment de les normes d'accessibilitat, supressió de barreres, igualtat d'oportunitats
i no-discriminació, per part de les diferents administracions.
públiques i de les seves entitats instrumentals.
Assistir al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques, i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica del Consell.
La coordinació i seguiment de les activitats del Centre d'Autonomia Personal "Sírius" per
a dur a terme, d'acord amb els criteris i objectius de l'Àrea, les activitats de foment,
assessorament, gestió i innovació, dels productes de suport, de l'accessibilitat a l'entorn
i de la comunicació per al desenvolupament de l'autonomia personal, així com d'altres
activitats que li siguin encomanades per raó de la matèria.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors
jeràrquics.

2.6.2 Ajuts i prestacions econòmiques i materials3
2.6.2.1

Subvencions per a despeses bàsiques de la llar

Són subvencions que atorga l’Ajuntament de Tarragona a les persones jubilades, pensionistes i
beneficiàries d’un PIRMI, perceptores de prestacions baixes i empadronades en el municipi, per
fer efectives despeses bàsiques de la llar.

3

Extret de l’apartat d’habitatge de l’Observatori Social de Tarragona
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2.6.2.2

Subvencions per mantenir l’ajut al lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que
tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social
residencial (detallat a l’apartat 2.2.8).

2.6.2.3

Subvencions per al pagament del lloguer

Són subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per
facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc
d'exclusió social, destinat a persones físiques majors d’edat que siguin titulars d’un contracte de
lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de
Catalunya (detallat a l’apartat 2.2.8)

2.6.2.4

Ajuts Per a Obres d’Arranjament de l’Interior dels habitatges per a persones grans

El programa de rehabilitació per a obres d’arranjament de l’interior d’habitatges per a persones
grans té com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge
(detallat a l’apartat 2.2.8).

2.6.2.5

Ajuts a la rehabilitació

El programa de rehabilitació general d’edificis d’ús residencial té com a objectiu fomentar les
actuacions de rehabilitació que fan referència als elements comuns dels edificis d’ús residencial.
(detallat a l’apartat 2.2.8).

2.6.2.6

Programa d'ajuts d'urgència social en concepte d'habitatge o allotjament

Els ajuts d’urgència social són prestacions econòmiques puntuals, de caràcter subsidiari i
extraordinari. El seu objectiu es atendre el manteniment de les necessitats bàsiques de les
persones i estan destinades a resoldre situacions d’emergència derivades de l'ús de la llar que
constitueixi domicili habitual:
•
•
•

2.6.2.7

Deutes relacionats amb les rendes de lloguer.
Per insuficiència dels ingressos personals/familiars per a la contractació d’un habitatge.
Deutes relacionats amb el pagament dels subministraments bàsics o amb el
manteniment de les condicions d’habitabilitat

Renda bàsica d’emancipació

Ajuts estatals, que seran tramitats per la Borsa, per al pagament del lloguer per aquells joves
amb una edat compresa entre el 22-30 anys, que no superin els 22.000 euros bruts anuals i que
disposin d’una font regular d’ingressos
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2.6.2.8

Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran

Prestació econòmica destinada a les persones grans que necessitin plaça en un habitatge tutelat
i no disposin de recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb càrrec
al pressupost de la Generalitat de Catalunya

2.6.2.9

Programa d'atenció a les persones sense sostre

És un servei integral d'atenció als transeünts, que comprèn tres projectes:
•

•

•

Projecte: Atenció als Transeünts: El projecte dóna cobertura a les necessitats bàsiques
i valoració o derivació a serveis especialitzats, si és el cas, a les persones sense recursos
que estan de pas.
Projecte: Cafè i Caliu (Casa de Sant Auguri): És un espai d'acollida que ofereix servei
d'esmorzar, dutxes i rober a persones sense sostre i d'altres que per diferents motius
puguin ser beneficiàries. Funciona de 9 a 12 h de dilluns a divendres.
Projecte: Bonanit: Càritas Diocesana, per encàrrec de la Fundació Bonanit, gestiona el
projecte d'atenció a les persones en situació de sense sostre en l'època d'hivern, des del
novembre fins l'abril. El servei d'acollida als sense sostre es fa a Càritas Interparroquial
de Tarragona i l'allotjament, esmorzar, servei de consigna, rentat de roba i atenció
psicològica a la Pensió Carmen.
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Diagnosi
3.1 Resum: la situació de l’habitatge al municipi
Aquest apartat recull alguns dels principals resultats obtinguts a l’anàlisi de la informació. Aquesta
síntesi s’estructura en 4 blocs:
•

Bloc 1: Les persones

•

Bloc 2: El parc d’habitatges

•

Bloc 3: Oferta i accessibilitat del mercat

•

Bloc 4: El planejament

3.1.1 Bloc 1: Les persones
A continuació es mostren algunes dades clau de l’anàlisi que fan referència a les persones que
hi viuen.
•

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.

•

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 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.

•

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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3.1.2 Bloc 2: El parc d’habitatges
A continuació es mostren algunes dades clau de l’anàlisi que fan referència a la caracterització
dels 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.

3.1.3 Bloc 3: Oferta i accessibilitat del mercat
A continuació es mostren algunes dades clau de l’anàlisi que fan referència a aspectes d’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 3737
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.
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▪

El nombre d’allotjaments turístics de la ciutat segons un estudi de 2018 és de 1.011
allotjaments, concentrats a les urbanitzacions de Llevant (25%), Eixample Centre (21%)
i Part Alta (21%). Hi ha allotjaments amb llicència (72%) i sense llicència (28%).

▪

El parc social d’habitatges (segons dades facilitades per les diferents entitats a
l’Ajuntament) és de 2.639 habitatges.

3.1.4 Bloc 4: El planejament
Finalment, es mostren algunes dades clau de l’anàlisi sobre el planejament urbanístic, així com
dels recursos disponibles en l’àmbit de l’habitatge.
▪

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.

▪

El sostre residencial total resultant segons previsions del POUM és el següent:

▪

▪

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.

Respecte al potencial total d’habitatges protegits i socials previstos al POUM es
considerava que calien:
▪

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.
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3.2 DAFO
L’Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica que té com a objectiu avaluar
les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. En aquest cas consisteix en
una anàlisi que diferencia entre els factors interns del municipi (fortaleses i debilitats) i
els factors externs d'aquest (oportunitats i amenaces).

3.2.1 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’okupació 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.

3.2.2 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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3.2.3 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.

3.2.4 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
4.1 Introducció
Es difícil elaborar un Pla d’Habitatge sense saber què és un habitatge i què es el dret a l’habitatge.
Només si tenim clar això, podem desenvolupar una eina que faciliti la consecució d’aquest dret
en el bé que aquest se centra, és a dir, l’habitatge com a espai físic i moral.

4.1.1 El dret a l’habitatge
4.1.1.1

El dret a l’habitatge en els textos internacionals

L’art. 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 4 va ser el primer conveni
internacional en afirmar que l’habitatge forma part del dret a un nivell de vida adequat. Una
aproximació similar va adoptar posteriorment l’art. 11.1 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de 1966 (en endavant, PIDESC)5. el Comitè de les Nacions Unides
sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals (Comitè DESC) va publicar l’Observació General 4ª
sobre el dret a un habitatge adequat el 1991 6, de manera que aquest dret implica el dret a viure
en seguretat, pau i dignitat i queda integrat per una pluralitat d’elements, com la seguretat jurídica
de la tinença (el que es tradueix en la protecció legal contra el desnonament forçós, en aquest
sentit, el Comentari General 8è sobre els desallotjaments forçosos de 1997 7 estableix que la
protecció contra els desallotjaments forçosos i la destrucció o demolició arbitràries de l’habitatge
és una llibertat inclosa en l'esmentat dret), la disponibilitat en l’habitatge de serveis, materials,
facilitats i infraestructures mínimes, les despeses o costos de l’habitatge, l’habitabilitat,
l’accessibilitat, la ubicació i l'adequació cultural, que s’analitzen amb més profunditat en el
següent apartat 4.
Per la seva banda, l’oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides va
publicar un fulletó informatiu (número 21/rev. 1) sobre el dret a un habitatge adequat l’any 2010 8,
i va posar en relleu que aquest dret no imposa als Estats part l’obligació de construir habitatges
per a tota la població, de manera que les persones sense habitatge no poden exigir un habitatge
a l’Estat, sinó l’aplicació de les mesures necessàries per a prevenir la manca d’habitatge, prohibir
els desallotjaments forçosos i la discriminació, potenciar l’enfocament en les persones més
vulnerables i els grups marginats i garantir la seguretat de la tinença.
A més, altres convenis o tractats internacionals reconeixen de manera expressa el dret a
l’habitatge en benefici de determinats grups o col·lectius, com la Convenció sobre l’Estatut dels

4

Disponible a http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml (visitat 4-5-2020).

Adoptat i obert a la signatura, ratificació i adhesió per l’Assemblea General en la seva resolució 2200 A (XXI), de 16 de
desembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de gener de 1976, de conformitat amb l’article 27. Ratificat per Espanya per
Instrument de 27 d’abril de 1977 (BOE 30 d’abril 1977, núm. 103, p. 9343).
5

6

Disponible a https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo1-del-articulo-11-del-pacto (visitat 4-5-2020).
7

Disponible a: https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fbd4ba.pdf (visitat 4-5-2020).

8

Disponible a: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf (visitat 4-5-2020).
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Refugiats de 19519, la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de
Discriminació Racial de 21 de desembre de 1965 10, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de
20-11-198911, la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de treballadors/es migrants
i dels seus familiars de 18-12-199012, no ratificat per Espanya, o la Convenció sobre els drets de
les persones amb discapacitat de 13-12-200613.
4.1.1.2

El dret a l’habitatge a nivell europeu

La Unió Europea (en endavant, UE) no té competència en matèria d’habitatge: no es troba
recollida ni en els tractats constitutius ni en la legislació promulgada per les institucions europees,
si bé la UE s’ha adherit Conveni Europeu de Drets Humans (en endavant, CEDH) (art. 6.2 de el
Tractat de la Unió Europea, en endavant, TUE) 14 i compta amb algunes normes que es refereixen
directa o indirectament al dret a l’habitatge. Així, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea15 no conté cap disposició relacionada directament amb el dret a l’habitatge: només
reconeix la protecció de la seguretat social i de l’ajut social a l’art. 34. La mateixa situació trobem
al CEDH de 1950. El seu art. 8, però, regula el dret al respecte de la vida privada i familiar, que
ha estat vinculat amb l’habitatge en alguna ocasió, com en el cas Cessay v Cessay16, en el qual
el Tribunal Europeu de Drets Humans va aturar amb una mesura cautelar un desnonament d’un
edifici propietat de la Sareb17 a l’octubre de 2013.
Per la seva banda, l’art. 31 de la Carta Social Europea de 1961 (revisada l’any 1996) 18
preveu que per a garantir l’exercici efectiu del dret a l’habitatge, les parts es comprometen a
adoptar mesures destinades a: “1. Afavorir l'accés a l'habitatge d'un nivell suficient; 2. prevenir i
pal·liar la situació de manca de llar amb vista a eliminar progressivament aquesta situació; 3. fer
assequible el preu dels habitatges a les persones que no disposen de recursos suficients”. Com
que Espanya no ha ratificat aquest Conveni19, això limita la seva aplicació i efectivitat.

4.1.1.3

El dret a l’habitatge en el Decret espanyol

L'art. 47 CE estableix que “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal
de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització́ del sòl d’acord amb l’interès general per tal
d’impedir l’especulació́ . La comunitat participarà̀ en les plusvàlues que generi l’acció́ urbanística

9

BOE 21 octubre 1978, núm. 252, p. 24310.

10

Al que es va adherir Espanya per Instrument de 23 d’abril 1969 (BOE 17 maig 1969, núm. 118, p. 7462).

11

Ratificat per Espanya per Instrument de 30 de novembre 1990 (BOE 31 desembre 1990, núm. 313, p. 38897).

12

Disponible a https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx (visitat 4-5-2020).

13

Ratificat per Espanya per Instrument de 23 de novembre 2007 (BOE 21 d’abril 2008, núm. 96, p. 20648).

14

BOE 27 novembre 2009, núm. 286.

15

Disponible
a:
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.pdf (visitat 4-52020).
16

http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Diligencia-PAH-jutjat_ARAFIL20131016_0002.pdf (visitat 4-52020).
17

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (https://www.sareb.es).

18

Disponible a https://rm.coe.int/168047e013 (visitat 4-5-2020).

19

Font: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignatureRatificationIndex_en.asp (visitat 4-52020).
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dels ens públics”.
Atesa la ubicació d’aquest precepte (dintre del Capítol 3 del 'Títol 1er de la CE, titulat "Dels
principis rectors de la política social i econòmica"), el dret a l’habitatge no és un dret fonamental
(arts. 10 a 29 CE) i, per tant, és un principi programàtic que informa la legislació positiva, la
pràctica judicial i l’actuació dels poders públics (art. 47.3 CE). Tampoc genera per sí mateix un
dret judicialment exigible -és a dir, subjectiu- ni davant els tribunals ordinaris 20 ni davant del
Tribunal Constitucional21, tot i els intents dels Estatuts d'Autonomia d’atribuir-li específicament
aquest caràcter (això es desprèn de la STC 28-06-201022 relativa a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 2006, que va concloure que els Estatuts no poden establir drets subjectius en sentit
estricte, sinó només directrius, objectius o mandats als poders públics). Tampoc gaudeix el dret
a l’habitatge de protecció via recurs d’empara constitucional o d’un contingut essencial (art. 53.3
CE). En definitiva, el dret a l'habitatge és un principi programàtic de naturalesa social (STS 1802-200223), el contingut i abast del qual dependrà de l’actuació dels poders públics (així ho indica
el propi art. 47 CE).
Per tant, el dret a l’habitatge pot ser invocat davant els tribunals ordinaris en el marc de les
disposicions legals que el desenvolupin a nivell nacional i autonòmic (cfr. art. 53.3 CE). En aquest
sentit, Catalunya va promulgar la Llei 18/2007, en base a la previsió de l’art. 148.1.3 CE.
El dret a un habitatge digne i adequat inclou diversos elements24 com el dret d’accés a l’habitatge
(dirigit als que no disposen de recursos suficients); el dret a la conservació de l’habitatge per part
d’aquells que no tenen mitjans suficients per accedir de nou al mercat per ells mateixos (que s’ha
de tenir en consideració, per exemple, en el cas de desnonaments per impagament de deutes);
i el dret al mercat de l’habitatge, és a dir, aquest mercat hauria de funcionar ja que això constitueix
un prius necessari per a protegir el dret d’accés a l’habitatge.

4.1.1.4

A la llei d’habitatge de Catalunya. Els plans d’habitatge

La Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, entén aquest dret com el dret de tota
persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de
cadascú́ , a la situació́ familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional. Per tal d’aconseguir
aquest objectiu, la Llei estableix el conjunt d’actuacions, drets i obligacions dels agents públics,
privats i socials, fixa els paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels habitatges, estableix
mesures per a assegurar la protecció́ dels consumidors i usuaris, defineix els drets, els deures i
els criteris que han d’ésser respectats en l’exercici de les activitats de promoció́ , construcció́ ,
transacció́ i administració́ d’habitatges estableix mesures d’intervenció́ administrativa i el regim
sancionador i, en particular, defineix les polítiques d’habitatge i els instruments de planificació́ i
programació́ , que són els que acaben concretant els objectius i finalitats que persegueix la llei
(arts. 1 i 11 i següents). Els instruments que regula la llei són el Pla territorial sectorial d’habitatge,
els programes supralocals d’habitatge i els plans locals d’habitatge. Aquests darrers han de

20

Sentències TS 31/01/1984 (RJ 1984/495) i 19/04/2000 (RJ 2000/2963).

21

Auto TC 20 /07/1983 (RTC 1983/359) i Auto TS 4/07/2006 (JUR 2006/190875).

22

Disponible a https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409 (visitat 4-5-2020).

23

RJ 2002\4826.

LÓPEZ RAMÓN, F. L., “El derecho subjetivo a la vivienda”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 102,
2014, pp. 74 i ss.
24
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contenir un anàlisi i la diagnosi de la situació́ de l’habitatge al municipi, els objectius, els
programes i les estratègies d’actuació́ i l’avaluació́ economicofinancera de les actuacions.

4.1.2 El concepte d’habitatge
Abans de delimitar en què consisteix el dret a l’habitatge és necessari saber què és un habitatge
i diferenciar-lo del que no és. L’art. 47 CE25 no defineix que és un habitatge, sinó que únicament
reconeix el dret de totes les persones a accedir a un habitatge digne i adequat, però ¿què hem
d’entendre per aquest habitatge digne i adequat? Segons l’ONU 26 els criteris que ens ajuden a
determinar què és un habitatge digne són els següents:
•

Seguretat jurídica de la tinença: hi ha diferents tinences per poder disposar d’un habitatge
(arrendament, propietat, tinences intermèdies...) però sigui quina sigui, totes les
persones han de beneficiar-se de la protecció legal contra els desnonaments i altres
amenaces que afectin la pèrdua de l’habitatge.

•

Despeses suportables o assequibilitat: les despeses relacionades amb l'habitatge no han
d'impedir poder satisfer la resta de les necessitats bàsiques o drets humans com el
menjar, el vestit, l'educació, etc.

•

Habitabilitat: l'habitatge no és adequat si no comprèn seguretat física, espai suficient,
protecció contra el fred, la pluja, la humitat i altres elements externs.

•

Disponibilitat dels serveis i infraestructures: els habitants han de tenir accés a aigua
potable, llum elèctrica o gas, gestió de residus, etc.

•

Accessibilitat: l'habitatge ha de tenir en compte les necessitats específiques dels grups
desfavorits o marginats.

•

Lloc o ubicació: fa referència a la ubicació del mateix habitatge que ha de permetre la
facilitat d'accés a l'atenció sanitària, educació, serveis socials... i evitar la proximitat amb
els focus de contaminació.

•

Adequació cultural: l'habitatge ha de respectar i tenir en compte l'expressió de la
identitat cultural.

Per tant, el concepte d’habitatge digne va molt més enllà de “quatre parets i un sostre” tal com
ho va manifestar el primer relator especial d’habitatge de l’ONU, Millon Kothari (2000-2008), ja
que és el dret de tota dona, home, jove i nen a adquirir i conservar un habitatge i una comunitat
protegida i segura per viure en pau i dignitat27. A Catalunya28, la Llei 18/2007, de 20 de desembre,

25

Constitució Espanyola, 1978 (BOE núm. 311 de 29 de desembre de 1978).

26

Observació General núm. 4 sobre el dret a un habitatge adequat. Veure una explicació més detallada de cada un
d’aquests criteris a: HOHMAN Jessie, The Right to Housing Law, Concepts, Possibilities, Hart Publishing, Oxford and
Portland, Oregon, 2013, pp. 21 y ss.
27

Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos. Caja de herramientas
sobre el derecho a una vivienda adecuada. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx (última visita: 17-11-2019).
28

Cal tenir en compte que cada Comunitat Autònoma defineix que és un habitatge de forma diferent, ja que les Comunitats
Autònomes poden tenir competència en matèria d’habitatge (148.1.3 CE). Per exemple, als arts. 2 i 3 de la Llei 1/2010,
de 8 de març, Reguladora de el Dret a l'Habitatge a Andalusia (BOJA núm. 54 de 19 de març de 2010 y BOE núm. 77 de
30 de març de 2010) es diferencia, d'una banda, el concepte d'habitatge i de l'altra, el d'habitatge digne i adequat; l’art.
3 de la Llei 3/2015, de 18 de juny, d'Habitatge del País Basc (BOPV núm. 119 de 26 de juny de 2015), diferència
l'habitatge, l'habitatge digne i l'habitatge adequat; i l’art 4 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears
de Illes Balears (BOIB núm. 78 de 26 de juny de 2018 y BOE núm. 169 de 13 de juliol de 2018) diferencia entre habitatge
i habitatge adequat.
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del dret a l’habitatge29 defineix l’habitatge a l’art. 3.a) com “tota edificació fixa destinada a residirhi persones físiques o emprada amb aquest fi, inclosos els espais i els serveis comuns de
l'immoble en què està situat i els annexos que hi són vinculats, si té acreditat el compliment de
les condicions d'habitabilitat que fixa aquesta llei i la normativa que la desplegui i compleix la
funció social d'aportar a les persones que hi resideixen l'espai, les instal·lacions i els mitjans
materials necessaris per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries d'habitació”.
De manera que, d’aquesta definició podem destacar tres requisits bàsics que un habitatge a
Catalunya ha de complir:
1. Ser una edificació fixa, és a dir, un immoble. Al CCC el reconeixement dels béns que tenen
la consideració d’immobles es troba a l’art. 511-2.2 CCC30. També trobem la definició d’edificació
a l’art. 2.1 LOE31. L’edificació implica que té un caràcter permanent o enclavat a la superfície i
que no és transportable fàcilment. Ni l'ONU 32, ni l’art. 47 de la CE concreten si un habitatge ha
de ser necessàriament un bé immoble o moble.
Del concepte "edificació" que es recull a l’art. 41 bis del RIRPF 33 s'exclou qualsevol automòbil o
embarcació. Per exemple, una caravana no pot considerar-se "edificació"34, de manera que, ja
no entraria dins la definició d’habitatge prevista a la Llei 18/2007. No obstant, sí que podria servir
d’allotjament a les persones i també pot tenir la consideració de domicili en sentit de l’art. 18 de
la CE i inclús les persones es poden empadronar si aquesta està a un lloc fix, ja que la Resolució
de 16 de març de 2016 de l’Institut Nacional d’Estadística35 reconeix que les persones es poden
empadronar a qualsevol espai encara que no tingui la consideració d’habitatge, com per exemple
coves, cabanyes o qualsevol estructura. De fet, s’estableix que la inscripció en el padró és
completament independent de les controvèrsies jurídico-privades sobre la titularitat de
l'habitatge, així com també de les circumstàncies físiques, higiènic-sanitàries o d'una altra índole
que afectin el domicili. En conseqüència, els infrahabitatges (barraques, caravanes, coves i fins
i tot absència total de sostre) també poden figurar com a domicilis vàlids en el padró.
Un edificació inscrita al Registre de la Propietat com a local de negoci pot ser considerada com
a habitatge habitual, sempre que estigui adaptada per a la residència de les persones 36. Així
mateix, també podria tenir la consideració d’edificació una casa prefabricada fixa a un terreny
propietat del contribuent37.
2. Complir requisits d’habitabilitat. Aquesta edificació o bé immoble no pot tenir unes
característiques físiques qualsevol, sinó que ha de complir uns determinats requisits tècnics que

29

DOGC núm. 5044 de 09 de gener de 2008 y BOE núm. 50 de 27 de febrer de 2008.

30

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (DOGC núm. 4640 de 24
de maig de 2006 y BOE núm. 148 de 22 de juny de 2006).
31

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE núm. 266 de 06 de novembre de 1999).

32

A l’Observació General núm. 4: el dret a un habitatge adequat.

33

Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer
(BOE núm. 78, de 31 de març de 2007.
34

Consulta Tributaria General nº 1262-04 (data de sortida: 19-05-04).

35

Veure apartat 3.3. de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotsecretaria, per la qual es publica la Resolució de
30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre
gestió del padró municipal (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015).
36

Consulta Tributaria General nº 1481-01 (data de sortida: 17-07-2001).

37

Consulta Tributaria General nº 0103-02. (data de sortida: 28-01-2002) y Consulta Tributaria General nº 0275-01 (data
de sortida: 13-02-2002).
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garanteixin la seva habitabilitat. Aquests venen determinats per la LOE, el CTE38 i el Decret
141/201239. Aquesta normativa ens permet conèixer els requisits físics que han de complir els
habitatges. De manera que aquell habitatge que no compleixi aquests requisits d’habitabilitat
tindrà la consideració d’un “infrahabitatge”, tal i com s’estableix a l’art. 3.f) de la Llei 18/2007 i per
tant, no podrà tenir la consideració d’habitatge.
3. Satisfer les necessitats personals ordinàries d’habitació. És a dir, ha de servir de
residència per les persones. Les persones han de poder residir-hi i poder crear una llar.
A més a més dels requisits que la Llei catalana 18/2007 concreta que ha de complir un habitatge,
cal tenir en compte que el concepte d’habitatge està format per cinc elements o dimensions 40:
1. L'habitatge com a actiu econòmic: representa l'habitatge com un bé de capital,
d'inversió o financer, és a dir, el valor patrimonial (“commodity of housing” o
“finacialization of housing”)41. Evidentment que l’aspecte econòmic és un factor que s'ha
de tenir en compte en el disseny de polítiques d'habitatge, però no s'ha d'oblidar que, la
principal funció de l'habitatge és oferir refugi als éssers humans, de manera que és una
necessitat bàsica per a les persones.
2. L'habitatge com a estructura física: ofereix refugi material, un sostre sota el qual
protegir-se i ha de complir uns requisits físics determinats.
3.

L'habitatge com a territori per a les persones: ofereix seguretat i control, un lloc en
l'espai, que transmet permanència, continuïtat i privacitat.

4. L'habitatge com a identitat per als seus ocupants: ofereix un reflex de les idees i
valors de cada un i actua com un indicador de la condició personal.
5. L'habitatge com a unitat social i cultural: actua com un lloc per a les relacions amb
familiars, amics, i com a centre d'activitats.
La dimensió 3ª, 4ª i 5ª s'agrupen sota la dimensió que concep l'habitatge com a "element
simbòlic". Es tracta de la relació més espiritual o moral que sorgeix gràcies a la relació simbòlica
entre les persones i l’habitatge on resideixen.
En relació a aquesta vessant més simbòlica, el Tribunal Constitucional (TC) l’ha reconegut en
diverses ocasions afirmant que l'habitatge "l'espai on l'individu viu sense estar subjecte
necessàriament als usos i convencions socials i exerceix la seva llibertat més íntima" (STC 1702-198442 o la STC 4-11-201343), de manera que es aquell espai on la persona pot desenvoluparse lliurement i tenir la seva intimitat i privacitat (art. 18 CE).

38

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE núm. 74 de 28 de març de
2006)
39

Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d'habitabilitat (DOGC núm. 6245 de 02 de novembre de 2012).
40

FOX Lorna, Conceptualising home…ob. cit., pp. 23 y 24.

R. FOLLAIN, James; JIMENEZ Emmanuel, “Estimating the demand for housing characteristics: A survey and critique”,
Regional Science and Urban Economics, Vol. 15, Issue 1, February 1985, pp. 77-107.
41

Veure també: UN, Financialization of housing, disponible a:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/FinancializationHousing.aspx (última visita: 17-11-2019).
42

RTC 1984\22.

43

RTC 2013\188.
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Per aquest motiu, dins del concepte de “sensellarisme”, a la classificació de la taula ETHOS
(European Typology on Homelessness and Housing Exclusion)44 s’observa que no només
s’inclouen aquelles persones que no tenen un sostre o refugi (refugis, allotjaments temporals,
centres penitenciaris, hospitals,...) sinó també aquelles que, malgrat tenir-lo no ho senten com la
seva “llar”. En aquesta taula ETHOS també s'observa que aquelles estructures físiques com les
caravanes, els habitatges mòbils, les barraques, els “pisos rusc” 45 o els que viuen en un habitatge
que no compleix els paràmetres d’habitabilitat, tenen la consideració "d’habitatges inadequats" i
s'inclouen en la situació d'exclusió residencial. Per tant, no poden tenir la consideració
d’habitatges.
No obstant, en alguns casos, determinades estructures poden oferir una solució temporal o
excepcional per cobrir necessitats habitacions en un moment determinat o inclús de tipus
turístic46. De fet, poden conformar un domicili (tant en sentit jurídic-públic reconegut a l’art. 18 de
la CE com privat reconegut a l’art. 40 CC47), ser objecte d’empadronament i també es pot formar
una llar, tal com algunes sentències del TEDH ho han confirmat 48, però no poden tenir la
consideració d’habitatges. En relació amb les habitacions dels hotels, per exemple, són
edificacions fixes i pot ser que també compleixin amb els requisits d'habitabilitat i estiguin
pensades per a la residència de les persones, de manera que, en principi, podrien tenir la
consideració d'habitatges atenent la definició de la Llei catalana 18/2007. No obstant, les normes
autonòmiques existents que regulen els "condohotels" (hotels organitzats en règim de condomini
o propietat horitzontal)49 prohibeixen de manera expressa l'atribució d'un ús residencial en aquest
tipus d'hotels, atès que només se'ls pot atribuir un ús turístic, però no residencial.
De manera que, per nosaltres, atenent tot l’exposat, la definició de l'habitatge tenint en
compte les dimensions estudiades seria "aquella edificació fixa que compleix els requisits
d'habitabilitat i adequació, on els éssers humans poden viure de forma habitual, desenvoluparse plenament en llibertat i intimitat, formar una família i, en definitiva, poden crear una llar.

44

Veure a: https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
(última visita: 17-11-2019).
45

EL PERIÓDICO, Durmiendo en el primer piso colmena clandestino de Barcelona (11-02-2019), disponible en:
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190209/durmiendo-primer-piso-colmena-clandestino-barcelona-7294332
(última visita: 17-11-2019).
46

GLUMAC, Brano y CABALLÉ, Gemma, "Housing in a Mobile World: A Definition of Flexible Housing and the
Classification of Solutions" (Working paper) disponible en:
https://www.liser.lu/?type=module&id=104&tmp=4244 (última visita: 17-11-2019).
47

Reial Decret de 24 de juliol de 1889, text de l'edició de el Codi Civil manada publicar en compliment de la Llei de 26 de
maig últim (GACETA de 25 de juliol de 1889).
48

Veure, per exemple: STEDH 25-09-1996 (TEDH 1996/42). Caso Buckley contra reino Unido i STEDH 16-12-1997
(TEDH. 1997/101). Caso Camenzind contra Suiza.
49

A Catalunya, la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6830 de 13
de març de 2015 i BOE núm. 81 de 04 d'abril de 2015) ordena a través de l'art. 93.19 l'aprovació per part del departament
competent en matèria de turisme d'una disposició reglamentària que reguli el condomini en els establiments d'allotjament
turístic, és a dir, es dóna la possibilitat que es pugui comprar una habitació d'un hotel i inscriure en el Registre de la
propietat. En altres Comunitats Autònomes on ja s'aplica aquest règim, s'exigeix que únicament es pugui destinar per a
ús no residencial o de vacances, però no per a destinar com a residència. Aquestes CCAA són: Andalusia (article 42 de
la Llei 13/2011, de 23 de desembre, de Turisme d'Andalusia, BOJA núm. 255 de 31 de desembre de 2011 i BOE núm.
17 de 20 de gener de 2012), Illes Balears (article 35 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears,
BOIB núm. 106 de 21 de juliol de 2012 i BOE núm. 189 de 08 de agost del 2012), Canàries (article 30 de la Llei 2/2013,
de 29 de maig, de renovació i modernització turística a Canàries, BOIC núm. 103 de 31 de maig de 2013 i BOE núm. 145
de 18 de juny de 2013) i a València (art. 96 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió
Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, del govern valencià. 7432 de 29 de desembre de 2014 i
BOE núm. 35 de 10 de febrer de 2015). Veure en més profunditat: CABALLÉ FABRA, Gemma, “Buying a hotel room in
Spain: the “condohotels”, Journal of property, Planning and Enviromental Law, Vol. 10 No. 3, 2018, pp. 172-186.
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4.2 Directrius
En el següent esquema es relacionen les disposicions d’àmbit internacional, europeu, nacional i
català sobre determinats aspectes que integren el dret a l’habitatge (columna de la esquerra “Dret
a l’habitatge multinivell”) i la seva relació, primer, amb el concepte d’habitatge apuntat (columna
del mig “Concepte d’habitatge)”, i, segon, amb els reptes relacionats del PLH.

Cal tenir present que hi han determinats objectius, com aconseguir unes ciutats i comunitats
sostenibles (ODS 11), que transcendeixen el significat del dret a l’habitatge. Tot i això, entenem
que la cohesió urbana i la cohesió territorial, així com el model de ciutat que vol adoptar
Tarragona, son aspectes que cal tenir en consideració a l’hora d’actualitzar el seu PLH. A més,
hi han alguns aspectes que no estan contemplats expressament en la normativa internacional o
europea però hi estan relacionats de manera indirecta. Per exemple, no es preveu la creació d’un
consell d’habitatge, però donat que els Estats han de fer efectiu el dret a l’habitatge amb les
polítiques públiques i instruments que considerin necessaris, la creació de dit consell troba
empara, indirectament, en el dret a l’habitatge des d’una perspectiva general.
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Figura 4-1: Taula resum de relació de disposicions d’àmbit internacional, europeu, nacional i català sobre aspectes del dret a l’habitatge i els reptes relacionats

Dret a l’habitatge multinivell
1. Cohesió urbana i cohesió territorial (transcendeix el dret a l’habitatge)
Internacional: ODS 11 (“Ciutats i comunitats sostenibles”)

Concepte d’habitatge

Reptes relacionats

Dimensió de l'habitatge com a unitat
social i cultural.

Transversal, tots els reptes

Europeu: En procés d’implementació (Agenda urbana para la UE;
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-andurban-development/urban-agenda-eu_es)

En especial, al Repte
transversal i als reptes 17,
18 i 19 (cohesió, capitalitat i
modernitat)

Nacional: Art. 3.1 i 2 RDL 7/2015, del sòl (Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible); ODS 11 en procés d’implementació (Agenda Urbana Española;
https://www.aue.gob.es)
Català: ODS 11 en procés d’implementació (Agenda Urbana de Catalunya;
http://agendaurbanacatalunya.cat)
PLH: No es contempla expressament
2. Dret a un nivell de vida adequat. Habitatge adequat. Regulació general

Elements que integren l’habitatge
adequat segons Nacions Unides:

Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948; Art. 11 Pacte
a)
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966.
Europeu: No es contempla expressament.
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); RDL 7/2015, del sòl
Català: Art. 26 EAC; Llei 18/2007 (Art. 9 Llei 18/2007 -Consell d’Habitatge-)
PLH: Art. 14 Llei 18/2007

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Seguretat jurídica de la tinença
Despeses suportables o assequibilitat
Habitabilitat
Disponibilitat dels serveis, materials i
infraestructures
Accessibilitat
Lloc o ubicació
Adequació cultural

Dimensió de l'habitatge com a
estrcutura física, com a territori per a
les persones, identitat per als seus
ocupants, i com a unitat social i cultural.
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Totes (tema transversal),
incloent el Repte 16 (consell
d’habitatge);
al
Repte
transversal i als reptes 17,
18 i 19 (cohesió, capitalitat i
modernitat)

2.1. Habitatge adequat. Regulació de l‘element específic “seguretat jurídica de
la tinença”
Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948; Art. 11 Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966.

Dimensió de l'habitatge com a territori
per a les persones; identitat per als
seus ocupants; i com a unitat social i
cultural

Repte 7 (desnonaments)

Europeu: Art. 8 Conveni Europeu de Drets Humans de 1950; Art. 7 Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea (principi de proporcionalitat)
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat)
Català: Llei 18/2007; Llei 4/2016; Decret Llei 17/2019
PLH: Arts. 14.5.a) i d); 14.6.b) i d) Llei 18/2007
2.2. Habitatge adequat. Regulació de l’element específic “Habitabilitat i
Disponibilitat dels serveis, materials i infraestructures” (perspectiva general)
Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948; Art. 11 Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966; ODS 7, 11 i 13
Europeu: No es contempla expressament.

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat), com a identitat, com a
territori per a les persones i com a unitat
social i cultural.

Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); Llei d’Ordenació de la Edificació
1999 i Codi Tècnic de la Edificació 2006; Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021; Arts.
3.a) i 5.a) RDL 7/2015, del sòl
Català: Arts 22 a 28 Llei 18/2007; Decret 141/2012
PLH: Art. 14 Llei 18/2007
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Reptes 2 (mesures gent
gran i discapacitats), 8
(ajuts
rehabilitació);
9
(masoveria urbana) i 10
(eficiència energètica)

2.2.1. Habitatge adequat. Regulació de l’element específic “Habitabilitat i
Disponibilitat dels serveis, materials i infraestructures” (en particular, foment
de la rehabilitació)

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat)

Reptes 8 (ajuts a la
rehabilitació) i 9 (masoveria
urbana)

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat)

Reptes 8 (ajuts a la
rehabilitació) i 10 (eficiència
energètica)

Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948; Art. 11 Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966; ODS 7, 11 i 13
Europeu: No es contempla expressament.
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021;
Art. 3.b) RDL 7/2015; Art. 17.5 LAU (masoveria)
Català: Arts. 3.1.k (masoveria) i arts. 29 a 40 Llei 18/2007
PLH:Aart. 14.5.f) Llei 18/2007
2.2.2. Habitatge adequat. Regulació de l’element específic “Habitabilitat i
Disponibilitat dels serveis, materials i infraestructures” (en particular,
eficiència energètica)
Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans de 1948; Art. 11
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966; ODS 7, 11 i 13
Europeu: Directives Europees d'Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d'Eficiència
Energètica en Edificis (2010/31/EU)
Nacional: Art. 47 CE (habitatge adequat); Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021; Art.
3.a) RDL 7/2015RD 235/2013 (certificació eficiència energètica)
Català: Arts. 3.1.o (sostenibilitat)
PLH: Art. 14.5.f) Llei 18/2007

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

106

2.2.3. Habitatge adequat. Regulació de l’element específic “Habitabilitat i
Disponibilitat dels serveis, materials i infraestructures” (en particular,
accessibilitat de l’habitage per discapacitats i gent gran)
Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans de 1948; Art. 11
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966; Art. 28.1 de la
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006; l’ODS 10
“Reduir la desigualtat dins i entre els països”

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat), com a identitat, com a
territori per a les persones i com a unitat
social i cultural.

Repte 2 (mesures gent gran
i discapacitats)

Europeu: Carta dels Drets Fonamentals de la UE (article 26); Directiva 2019/882, de
17 d’abril de 2019, sobre els requisits d’accessibilitat de productes i serveis (no inclou
l’habitatge); art. 31 Carta Social Europea 1961, revisada l’any 1996 (no ratificada per
Espanya)
Nacional: Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006; Llei
51/2003; Arts. 3.a) i e) RDL 7/2015, del sòl
Català: Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat; Decret 135/1995, de 24 de
març; Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei General
de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social; art. 54
(administradors de finques) Llei 18/2007
PLH: Art. 14.5.d) i f) i Llei 18/2007
2.3. Habitatge adequat. Regulació
suportables o assequibilitat”

de

l’element

específic

“Despeses

Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans 1948; Art. 11 Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966; Nova Agenda Urbana
(Quito, 2016); Carta de Ginebra de les Nacions Unides sobre l’habitatge sostenible
de 2015; ODS 1 (fi de la pobresa), 5 (igualtat de gènere) i 10 (reducció de
desigualtats).

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat), com a identitat, com a
territori per a les persones i com a unitat
social i cultural

Europeu: Art. 34.3 Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea 2000; art. 31
Carta Social Europea 1961, revisada l’any 1996 (no ratificada per Espanya)
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Reptes 6 (habitatge social);
1
(joves,
migrants
i
monoparentals);
3
(okupació);
4
(sense
sostre); 5 (sensellarisme
ocult); 11 (diversificació
tinences); 12 (habitatges
buits); 13 (turistificació) i 15
(allotjament estudiants)

Nacional: Art. 47 CE (habitatge adequat); Arts. 10 i 14 CE
Català: Art. 3.1.m) (sense llar) i arts. 41 a 44 (utilització anòmala habitatges), 54
(administradors de finques) Llei 18/2007
PLH: Art. 14.5.a); b); d); e) i f) Llei 18/2007

2.4. Habitatge adequat. Regulació de l’element específic “Lloc o ubicació, i
adeqüació cultural”

Dimensió de l'habitatge com a unitat
social i cultural

Reptes 17, 18 i 19 (cohesió,
capital i modernitat)

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat) com a identitat, com a
territori per a les persones i com a unitat
social i cultural

Repte 6 (habitatge social).

Internacional: Art. 25 Declaració Universal dels Drets Humans de 1948; Art. 11
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966.
Europeu:
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); Arts. 3.g) RDL 7/2015, del sòl
Català: Arts. 3.1.n), 16.2.d) i 23.1) (cohesió social) Llei 18/2007
PLH: Art. 14.5.c) Llei 18/2007

3. Habitatge adequat de les persones refugiades
Internacional: Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951
Europeu: Agenda Europea de Migració (2015)
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); Llei 12/2009, de 30 d'octubre,
reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària; Llei Orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
Català: Arts 22 a 28 Llei 18/2007; Decret 141/2012
PLH: Art. 14 Llei 18/2007
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4. Habitatge adequat i discriminació en l’accés
Internacional: Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de
Discriminació Racial de 21 de desembre de 1965; Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona de 18 de desembre de 1979

Dimensió de l'habitatge com a
estructura física (cfr. l’art. 3.a) Llei
18/2007 (edificació fixa i condicions
d’habitabilitat) i com a territori per a les
persones

Europeu: Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica
el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu
subministrament; i la Directiva 2000/43/CE, de 29 de juny de 2000, relativa a
l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu
origen racial o ètnic.
Nacional: Art. 47 CE (habitatge digne i adequat); Arts. 10 i 14 CE; Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
Català: Arts. 45 a 48 Llei 18/2007
PLH: Art. 14 Llei 18/2007
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Repte 6 (habitatge social).

4.3 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 deu objectius
generals:
•

Garantir la cohesió urbana i territorial del municipi

•

Augmentar l’habitatge social i públic disponible

•

Afavorir l’accés a l'habitatge de grups especialment necessitats

•

Fomentar la rehabilitació com a eina per augmentar el parc immobiliari i tenir llars més
accessibles

•

Afavorir l’habitatge assequible i la millora del parc edificatori

•

Millorar l’eficiència energètica dels edificis i fomentar les energies renovables

•

Fomentar la diversificació de les tinences d’habitatge

•

Mobilitzar el parc d’habitatge buit

•

Facilitar la convivència a les comunitats de propietaris entre propietaris i llogaters

•

Apostar per una ciutat dinàmica i moderna en l’àmbit de l’habitatge
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4.4 Eixos i reptes
Aquest Pla Local d’Habitatge es tradueix en 6 grans eixos de treball que integren un seguit de
19 reptes de treball desenvolupats que tenen com a finalitat plantejar 81 actuacions i/o
recomanacions capaces de donar resposta a les principals necessitats detectades durant la
fase de diagnosi.
Els 6 eixos de treball del Pla Local d’Habitatge de Tarragona són els següents:
•

•

•

•

Eix 1: Integrar la ciutadania més vulnerable
-

Joves, migrants, monoparentals i perspectiva de gènere (Repte 1)

-

Accessibilitat. Gent gran, discapacitats (Repte 2)

-

Okupació d’habitatges (Repte 3)

-

Actuacions sobre les persones sense sostre (Repte 4)

-

Sensellarime ocult (Repte 5)

-

Augmentar l’habitatge social i públic (Repte 6)

-

Prevenció, tractament i reacció davant dels desnonaments (Repte 7)

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

Suport a la rehabilitació (Repte 8)

-

Masoveria urbana per a afavorir l’habitatge assequible i la millora del parc
edificatori (Repte 9)

-

Millora de l’eficiència energètica i foment de les energies renovables (Repte 10)

-

Diversificació de les tinences de l’habitatge. Professionals (Repte 11)

-

Mobilització del parc d’habitatge buit (Repte 12)

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

Habitatge i turisme (Repte 13)

-

Ciutat dinàmica i habitatge (Repte 14)

Eix 4: Integrar Universitat i ciutat
-

•

Eix 5: Control del seguiment i assoliment del pla local d’habitatge
-

•

Habitatge i estudiants universitaris (Repte 15)

El Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16)

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

Integració de ciutat construïda i garantir el “dret a la ciutat” (Repte 17)

-

Capitalitat. Barcelona (Repte 18)

-

Modernitat, innovació i landmarks (Repte 19)
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Figura 4-2: Taula resum de reptes de treball i actuacions del Pla Local d’Habitatge

REPTE

NOM DEL REPTE

Cohesió urbana i
cohesió territorial

ACTUACIONS

Repte transversal

EIX 1. INTEGRAR LA CIUTADANIA MÉS VULNERABLE
1

Joves, migrants,
monoparentals i
perspectiva de gènere

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

2

Accessibilitat: Gent
gran i discapacitats

5: Elaboració d’un pla d’accessibilitat
6: Establir un pla d’ajuts públics municipals
7: Potenciar els Serveis d’Atenció Domiciliària
8: Creació de xarxes de suport a les comunitats de propietaris
9: Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures
relacionades amb l’accesibilitat

3

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”

4

Actuacions sobre les
persones sense sostre

12: Seguir donant suport a les actuacions desenvolupades per la
XAIPSST
13: Proactivitat de l’Administració a l’hora de detectar els casos de
persones sense llar
14: Habilitar pisos per diferents programes amb l’adequat
acompanyament social
15: 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
16: Garantir el Rapid rehousing
17: Establir un protocol d’empadronament per a les persones sense
sostre
18: Plantejament de creació d'un centre de dia que permeti atendre
a les persones sense llar de manera integral
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19: 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
20: Destinar part de la recaptació de l’IBI al finançament de
polítiques per garantir l’accés a l’habitatge de les persones sense
llar
5

Actuacions sobre el
sensellarisme ocult

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 (recolzarse 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 (Repte 1); gent gran i
discapacitats (Repte 2); okupació d’habitatge (Repte 3) i
desnonaments (Repte 7)
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 (Repte 11)
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 de sense llar

6

Augmentar l’habitatge
social i públic

29: Estudi exhaustiu de l’oferta i la demanda d’habitatges socials
30: Construcció d’HPO i adquisició de solars per a la construcció
d’HPO per lloguer o tinences intermèdies
31: Incentivar la borsa de mediació per al lloguer social i l’avallloguer
32: Creació d’un protocol per agilitzar processos de situacions
d’emergència social de l'AHC. Augment places de la Mesa
d’Emergència
33 Beneficiar-se dels drets de tanteig i retracte a favor de
l’Administració
34 Col·laboració entre agents del sector per posar a disposició
habitatge social mitjançant diferents fórmules a través del Consell
del l’Habitatge de Tarragona
35: Captar pisos buits per mitjà d’incentius negatius per a
habitatges buits i/o en mal estat
36: Cerca de models de gestió eficient d'habitatge social
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37: Foment d’ajuts al lloguer per a col·lectius vulnerables i unitats
familiars amb pocs ingressos
38: Cerca d’altres fórmules d'accés a un habitatge
39: Foment servei de mediació comunitària per a millorar la
resolució de conflictes intracomunitaris i entre propietaris i
llogaters.
7

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

EIX 2. MILLORAR L’ASSEQUILIBITAT I LA SOSTENIBILITAT DE L’HABITATGE
8

Suport a la
rehabilitació

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

9

10

Masoveria urbana per
a afavorir l’habitatge
assequible i la millora
del parc edificatori

46: Creació d’un pla pilot de masoveria urbana

Millora de l’eficiència
energètica i foment de
les energies
renovables

48: Co-finançament d’ajuts i subvencions públiques estatals o
autonòmiques per promoure l’eficiència energètica dels edificis

47: Pla d’incentius a la celebració de contractes de masoveria
urbana entre els particulars

49: Creació d’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

11

Diversificació de les
tinences de l’habitatge

53: Potenciació de l’habitatge en lloguer
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54: Desenvolupament d’un projecte d’èxit de propietat compartida
(PC) i de propietat temporal (PT)
55: Potenciació del cooperativisme d’habitatge
56: Potenciació del cohousing
57: Descartar formes de sensellarisme ocult i exploració d’altres
formes de tinença
58: Servei integral de mediació comunitària entre propietaris i
comunitats de propietaris i llogaters residencials i d’habitatge
turístic (actuació 67) i “okupes” (actuació 11)
12

Mobilització del parc
d’habitatge 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: Beneficies fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses
mesures relatives a la mobilització del parc buit

EIX 3: ACTUACIONS ESPECIFICQUES PER MOTIUS DIVERSOS A DIFERENTS PUNTS DE LA
CIUTAT
13

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

14

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
en residencials
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EIX 4: INTEGRAR UNIVERSITAT I CIUTAT
15

Habitatge i estudiants
universitaris

71: Creació d’un programa d’habitatge inter-generacional per
estudiants d’educació superior

EIX 5: CONTROL DEL SEGUIMENT I ASSOLIMENT DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
16

El Consell de
l’Habitatge de
Tarragona

72: Creació del “Consell de l’Habitatge de Tarragona”

EIX 6: INTEGRACIO DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA, CAPITALITAT I MODERNITAT
17

Integració de la ciutat
construïda i garantir el
dret a la ciutat

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

18

Capitalitat. Barcelona

78: Avaluació de la relació de Tarragona amb el seu territori. La
capitalitat de Tarragona
79: La relació amb Barcelona

19

Modernitat, innovació i
landmarks

80: Innovació social, científica i tecnològica a la ciutat
81: Landmarks

Font: elaboració pròpia

4.5 Actuacions del pla
El present apartat recull tot el seguit d’actuacions proposades per la Càtedra UNESCO
d’Habitatge per als propers anys a la ciutat de Tarragona.
Com s’ha comentat anteriorment, les actuacions s’estructuren en reptes temàtiques, llevat del
repte transversal on es contextualitzen cadascun dels eixos.
La resta de reptes s’estructuren de la següent manera:
Espai general del repte
Incorpora una introducció de la temàtica del repte, marca els objectius de la mateixa i llista el
seguit d’actuacions que la conformen
Espai independent de cada actuació
Cada actuació disposa dels següent apartats
-

Descripció

-

Beneficiaris

-

Calendari

-

Possibles font de finançament
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-

Gestió econòmica

-

Responsables

-

Indicadors de control del procés

-

Indicadors de control del resultat

Per tal de facilitar la lectura del pla d’actuació, s’incorporen a continuació les abreviatures
incloses:
•

AHC: Agència de l’Habitatge de Catalunya

•

CC: Codi civil

•

CCAA: Comunitats Autònomes

•

HUT: Habitatge d’ús turístic

•

IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques

•

IBI: Impost sobre Bens Immobles

•

ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

•

IMSST: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

•

IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

•

LDH: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

•

LRHL: Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març

•

LTPP: Llei Reguladora de Taxes i Preus Públics, Llei 8/1989, de 13 d’abril

•

ODS: Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU

•

OF: Ordenança Fiscal

•

PLH: Pla Local d’Habitatge

•

SMHAUSA: Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A

•

TRLU: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme

•

XAIPSLLT: Xarxa d’Atenció Integral a les Persones sense Llar de Tarragona
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REPTE TRANSVERSAL. COHESIÓ URBANA I COHESIÓ TERRITORIAL
4.5.1 Repte transversal. Cohesió urbana i cohesió territorial
Aquest primer repte és un repte transversal i, per tant, marca els principals eixos que es troben
desenvolupats al llarg al llarg d’aquest Pla d’Acció.
A diferència de la resta de reptes, aquesta primera no inclou actuacions concretes sinó només
els eixos i objectius generals que conformaran el contingut que es desenvolupa en detall de la
resta de reptes
D’acord amb ODS 11 sobre “Ciutats i comunitats sostenibles” es persegueix, a nivell mundial,
ciutats “d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats
per a tothom”. Això és possible amb una ruta clara cap a la cohesió urbana (intra-ciutat) i una
cohesió territorial (de la ciutat cap el territori).
En aquest sentit, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (2020;
http://cads.gencat.cat/ca/que-fem/ ), entén que s’ha de tendir cap a un model territorial “més
ecoeficient, biodivers i socialment responsable” i, en concret els reptes són:
1. Planificar el territori amb visió integrada que limiti l’expansió de la superfície
urbanitzada, promogui la conservació dels valors naturals, i posi en valor el patrimoni
cultural i el paisatge.
2. Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges existent amb criteris d’ecoeficiència.
3. Promoure el transport de mercaderies per ferrocarril.
4. Reforçar els vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones
urbanes, rurals i periurbanes.
A banda d’aquesta cohesió, podríem dir, més territorial o immobiliària, s’ha d’assolir també una
cohesió social. En aquest sentit, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (2020) assenyala que s’ha de caminar cap a una societat justa, equitativa i inclusiva i,
per tant, s’ha de:
1. Reduir la població en risc de pobresa o d’exclusió social (que l’any 2013 afectava 1
de cada 4 persones).
2. Garantir una protecció social adequada que satisfaci les necessitats bàsiques de les
persones, com ara l'alimentació, l'habitatge i les pensions.
3. Garantir l'accés a un habitatge digne, segur i assequible, i als serveis bàsics com
l'aigua i l’electricitat.
4. Aconseguir la plena igualtat de gènere i millorar la distribució de la riquesa.
Aquest Pla d’Habitatge, doncs, està en consonància amb els objectius marcats internacionalment
i a Catalunya per al 2030.
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EIXOS
EIX 1: Integrar la ciutadania més vulnerable
EIX 2: Millorar l’assequibilitat i la sosteniblitat de l’habitatge
EIX 3: Actuacions específiques per motius diversos a diferents punts de la ciutat
EIX 4: Integrar Universitat i ciutat
EIX 5: Control del seguiment i assoliment del pla local d’habitatge
EIX 6: Integració de la ciutat construïda, capitalitat i modernitat

EIX 1: INTEGRAR LA CIUTADANIA MÉS VULNERABLE
•

Integrar la ciutadania més vulnerable: joves, migrants, monoparentals i perspectiva de
gènere (veure Repte 1), gent gran, discapacitats (veure Repte 2), sensellar (veure
Reptes 3, 4 i 5) i els vulnerables econòmicament (Reptes 6, 2 i 7).

EIX 2: MILLORAR L’ASSEQUIBILITAT DE L’HABITATGE
•

Millorar l’assequibilitat de l’habitatge: la rehabilitació (veure Reptes 8, 9 i 10), la
diversificació de les tinences (Repte 11) i la mobilització del parc buit (Repte 12).

EIX 3: ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER MOTIUS DIVERSOS A DIFERENTS PUNTS DE
LA CIUTAT
•

Actuacions específiques per motius diversos a la Part Alta (rehabilitació i regeneració,
gentrificació; veure Repte 13), Barri del Serrallo (rehabilitació i regeneració), Barris de
Ponent (rehabilitació i regeneració), centre ciutat (rehabilitació, dinamització, comerç;
veure Repte 14. Veure també els Reptes 8. 9 i 10.

EIX 4: INTEGRAR UNIVERSITAT I CIUTAT
•

Augmentar els habitatges disponibles per a estudiants a la ciutat amb un caire social.
Tarragona com a ciutat universitària inclusiva (veure Repte 14). Habitatge i estudiants
universitaris (Repte 14).

EIX 5: CREACIÓ D’UN ÒRGAN PER AL CONTROL DEL SEGUIMENT I ASSOLIMENT DEL
PLA LOCAL D’HABITATGE
•

Creació d’un òrgan 4-hèlix (Administració, Professionals, Universitat i Societat Civil) per
al control del seguiment i assoliment del pla (Repte 16): el “Consell de l’Habitatge de
Tarragona).

EIX 6: INTEGRACIÓ DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA, CAPITALITAT I MODERNITAT
•

Aquesta actuació escapa al que és pròpiament un Pla Local d’Habitatge (és més propi
del POUM), que ve definit a l’art. 14 Llei 18/2007, d’habitatge que indica que “Els plans
locals d'habitatge determinen les propostes i els compromisos municipals en política
d'habitatge i són la proposta marc per a concertar polítiques d'habitatge amb
l’Administració́ de la Generalitat”. No obstant, se’n farà una referència genèrica al Repte
17.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

119

REPTE 1. JOVES, MIGRANTS, MONOPARENTALS I PERSPECTIVA DE
GÈNERE
4.5.2 Repte 1. Joves, migrants, monoparentals i perspectiva de gènere
La Carta de Ginebra de les Nacions Unides sobre l’habitatge sostenible de 2015 considera com
a grups desfavorits o vulnerables en l’accés a l’habitatge, entre d’altres, les persones joves,
famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i immigrants. Aquests grups, tal i com
menciona la Carta, es poden trobar discriminats i exclosos de l’accés a un habitatge
adequat.
Aquesta problemàtica es pot arribar a presentar, sobretot, en els següents sectors de la població:
•

Joves sense parella ni fills que es volen emancipar i que, o bé no disposen de feina, o
bé tenen una feina precària o temporal, que no els proporciona els suficients ingressos
per a poder-se emancipar.

•

Famílies monoparentals, que només compten amb el sou d’un progenitor.

•

Víctimes de violència de gènere, en particular, aquelles que depenien econòmicament
del membre de la parella agressor.

•

Persones immigrants a la ciutat de Tarragona que es troben sense feina o amb un
treball precari, i que usualment es veuen forçades a sobreocupar habitatges o inclús a
utilitzar fórmules de dividir per torns l’ús d’una habitació.

Les necessitats d’habitatge d’aquests grups seran diferents segons el moment vital en el que es
trobin i, en les etapes més precàries, podran accedir a allotjament dotacional segons l’art. 3j Llei
pel Dret a l’Habitatge.
•

Quant a les persones immigrants, especialment aquelles sense permís legal de
residència, podran tenir dos tipus de necessitats d’habitatge:
Habitatge transitori amb espai suficient espai per a una persona:
-

Usualment les persones migrants arriben al país a través d'una xarxa de
contactes prèvia, i comencen residint en pisos sobreocupats
(sensellarisme ocult), on s’empadronen per a poder obtenir tant la
targeta sanitària com ser beneficiaris dels serveis municipals.

-

Mentre no obtenen el permís de residència, estan impossibilitats per a
treballar de forma legal i, per tant, d’aconseguir suficients ingressos per
a poder accedir a un habitatge adequat o d’aportar suficients garanties
a la part propietària d'un pis en el mercat privat de lloguer. En aquesta
etapa, que depèn de les circumstàncies es pot allargar fins a tres anys,
s’han d’evitar els infrahabitatges en forma de sobreocupació o precaris i
potenciar, transitòriament, una opció habitacional més segura, com el
lloguer d’una habitació compartint zones comunes.

Habitatge estable en el temps i que pugui acollir a la seva família: posteriorment, si la
persona migrant, a més a més, vol sol·licitar un reagrupament familiar, haurà d’acreditar
que disposa d’un habitatge adequat (art. 18.2 Llei Orgànica 4/2000). A l’efectuar el
reagrupament, tràmit que sol durar entre 8-12 mesos, la persona migrant requerirà doncs
d’un habitatge estable i amb suficient espai pel nucli familiar.
•

Quant a la necessitat d’habitatge de les víctimes de violència de gènere, aquesta pot
arribar a variar segons la situació personal de cada una. Usualment requereixen d’un
allotjament temporal en el moment de produir-se la violència, doncs acaben deixant
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l’habitatge familiar. Si tenen suport familiar, poden anar a viure amb familiars o amics,
passant a estar en una situació de sensellarisme ocult. Posteriorment, un cop s’aprova
l’ordre d’allunyament de l’agressor, l’autoritat judicial pot establir una expulsió de
l’habitatge familiar d’aquest últim, de manera que l’ús és atribuït a la víctima (art. 544
Llei d’Enjudiciament Criminal), deixant d’estar en una situació de necessitat d’habitatge.
A més a més, ser víctima de violència de gènere li comporta l’accés a allotjament
dotacional (art. 3.j Llei pel Dret a l’Habitatge), doncs la violència de gènere és
considerada una situació d’emergència econòmica segons l’art. 75 del Decret 75/0214,
del Pla pel Dret a l’Habitatge.
•

Quant als joves, el major repte amb els que es troben és poder emancipar-se. En
principi, aquests també podrien accedir a un allotjament dotacional segons l’art. 3.j Llei
pel Dret a l’Habitatge, però la carència d’aquesta tipologia fa que els joves acabin
posposant l’emancipació, el que impacta directament en la consecució del seu projecte
de vida. Alhora, les persones joves que volen o han de viure soles es troben amb un
parc d’habitatge destinat a famílies nombroses. Segons l’Institut Nacional d’Estadística,
de 52.391 habitatges a Tarragona, només 565 disposen d’una habitació (és a dir, el
1,07%), i 2.017 dues habitacions, representant un 3,85%. I a més gran és l’habitatge,
més car serà el seu lloguer, el que pot resultar inassequible per aquelles persones que
només compten amb un sou.

•

Podria estudiar-se la possibilitat d’incrementar els allotjament per a persones
treballadores temporeres, el que podria considerar-se com un equipament
urbanísticament.

Aquesta actuació contribueix al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides núm. 1 (fi de la pobresa), núm. 5 (igualtat de gènere) i núm. 10 (reducció de
desigualtats).
OBJECTIUS
•

Crear una sèrie de mesures per a dotar d’una solució habitacional transitòria als
col·lectius vulnerables (joves, immigrants, víctimes de violència de gènere, temporers) i
d’acompanyar-los en la transició a un habitatge estable.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1: Increment del parc d’allotjament dotacional
ACTUACIÓ 2: Elaboració d’un protocol de transició de l’allotjament dotacional a
l’habitatge estable
ACTUACIÓ 3: Ajuts per a transitar cap a un habitatge estable als col·lectius
vulnerables
ACTUACIÓ 4: Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures
relacionades amb joves, migrants, monoparentals i perspectiva de gènere
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ACTUACIÓ 1: INCREMENT DEL PARC D’ALLOTJAMENT DOTACIONAL

ACTUACIO 1: DESCRIPCIÓ
Valoració d’un increment del parc d’allotjament dotacional de Tarragona per a poder-lo
destinar a persones vulnerables d’acord amb la definició de l’art. 3.j Llei pel Dret a l’Habitatge,
que inclouria les víctimes de violència de gènere mentre no tenen atribuït l’ús de l’habitatge
familiar, els immigrants i els joves.
•

Fase 1: Actualització de les dades sobre d’allotjaments dotacionals de titularitat pública
a la ciutat de Tarragona i d’aquells allotjaments disponibles per part d’entitats
col·laboradores (ex. entitats del tercer sector, arquebisbat, entitats financeres), per a
determinar l’oferta d’aquesta tipologia que hi ha a la ciutat. Així mateix, es consultarà
amb les entitats del tercer sector, a través del Consell de l’Habitatge de Tarragona, i amb
l’Institut Municipal de Serveis Socials la demanda d’allotjaments dotacionals que han
tingut en els últims anys, creuant dades amb les famílies de la mesa d’emergència i els
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, el que ajudarà a determinar la necessitat o
no d’incrementar-lo.

•

Fase 2. Pla d’acció per incrementar l’allotjament dotacional. Si el resultat de la fase 1
conclou que es requereix més allotjament dotacional, l’Ajuntament podrà utilitzar els
mecanismes previstos en la legislació per a incrementar-lo. Així, l’art. 18 de la Llei pel
Dret a l’Habitatge preveu que ”els ajuntaments poden obtenir sòl de titularitat privada
destinat al sistema d'equipaments comunitaris d'allotjament dotacional de titularitat
pública per cessió obligatòria i gratuïta, per expropiació o per cessió onerosa acordada
amb el propietari o propietària”. Al ser una mesura de caràcter expropiatori, es farà una
valoració prèvia de la disponibilitat d’immobles de titularitat municipal i, de no ser
suficients, es consensuaria amb el Consell de l'Habitatge la millor forma de procedir
quant a aquesta mesura.

Així mateix, s’informarà públicament mitjançant el Consell de l’Habitatge de Tarragona de la
possibilitat de que els privats puguin promoure un equipament d'allotjament dotacional en els
terrenys qualificats de sistema urbanístic d'equipaments comunitaris que el planejament
urbanístic general determini, possibilitat que permet l’art. 34.5 ter de la Llei d’urbanisme.
ACTUACIÓ 1: BENEFICIARIS
•

Persones joves que volen accedir al seu primer pis de lloguer.

•

Persones immigrants a Tarragona que no disposen d’un habitatge estable.

•

Víctimes de violència de gènere.

•

Treballadors temporers.

ACTUACIÓ 1: CALENDARI
•

Període 2021-2022.

ACTUACIÓ 1: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos personals propis de l’Ajuntament de Tarragona, junt amb la col·laboració
d’entitats col·laboradores.

ACTUACIÓ 1: GESTIÓ ECONÒMICA
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•

Per a l’actualització de l’allotjament dotacional, els recursos econòmics que s’hi ha de
destinar seran limitats, doncs només caldrà consultar a totes les entitats que disposin
d’allotjament dotacional per a creuar dades.

ACTUACIÓ 1: RESPONSABLES
•

Gestió conjunta entre l’Ajuntament de Tarragona (en particular, SMHAUSA), les entitats
col·laboradores que disposen d’habitatge dotacional i l’Institut Municipal de Serveis
Socials. L’entitat gestora dependrà del moment en que es trobi cada persona: en l’etapa
de requerir allotjament dotacional, es gestionarà per l’Institut Municipal de Serveis
Socials. Posteriorment, quan aquestes ja puguin accedir a una tinença més estable, la
gestió passarà a SMHAUSA.

ACTUACIÓ 1: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Actualització efectiva del cens d’allotjaments dotacionals i de la seva demanda.

ACTUACIÓ 1: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’allotjaments dotacionals.
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ACTUACIÓ 2: ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL DE TRANSICIÓ DE L’ALLOTJAMENT
DOTACIONAL A L’HABITATGE ESTABLE

ACTUACIO 2: DESCRIPCIÓ
Elaboració d’un protocol de transició de l’allotjament dotacional a l’habitatge estable (itinera
domus), coordinat entre els diversos actors implicats (Ajuntament, serveis socials, entitats del
tercer sector, etc.).
ACTUACIÓ 2: BENEFICIARIS
•

Persones joves que volen accedir al seu primer pis de lloguer.

•

Persones immigrants a Tarragona que no disposen d’un habitatge estable.

•

Víctimes de violència de gènere.

•

Treballadors temporers.

ACTUACIÓ 2: CALENDARI
•

Període 2021-2022.

ACTUACIÓ 2: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos personals propis de l’Ajuntament de Tarragona, junt amb la col·laboració
d’entitats col·laboradores.

ACTUACIÓ 2: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La creació del protocol de l’actuació 2 no tindrà un cost econòmic més enllà dels derivats
de les possibles reunions per a consensuar-lo i del treball d’un tècnic municipal en la
seva redacció.

ACTUACIÓ 2: RESPONSABLES
•

Gestió conjunta entre l’Ajuntament de Tarragona (en particular, SMHAUSA), les entitats
col·laboradores que disposen d’habitatge dotacional i l’Institut Municipal de Serveis
Socials. L’entitat gestora dependrà del moment en que es trobi cada persona: en l’etapa
de requerir allotjament dotacional, es gestionarà per l’Institut Municipal de Serveis
Socials. Posteriorment, quan aquestes ja puguin accedir a una tinença més estable, la
gestió passarà a SMHAUSA.

ACTUACIÓ 2: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Procés de creació del protocol.

ACTUACIÓ 2: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Protocol de transició de l’allotjament dotacional a l’habitatge estable.
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ACTUACIÓ 3: AJUTS PER A TRANSITAR CAP A UN HABITATGE ESTABLE ALS
COL·LECTIUS VULNERABLES

ACTUACIO 3: DESCRIPCIÓ
En aquesta actuació es promouran mesures per a que les persones en situació vulnerable puguin
transitar de l’allotjament dotacional o d’emergència a un habitatge estable.
Fase 1: disseny de les bases dels següents programes:
•

Programa de préstecs sense interessos per a fomentar l’emancipació de joves i de
víctimes de violència de gènere, mesura que està especialment prevista per la Carta de
Ginebra de les Nacions Unides sobre l’habitatge sostenible al seu capítol 3. Aquest
programa consistirà en la concessió de micro-préstecs sense interessos per part de
l’Ajuntament de Tarragona cobrint el valor de la fiança i de la primera mensualitat de
lloguer per a persones de menys de 30 anys o víctimes de violència de gènere sense
limitacions d’edat. Això promou la corresponsabilitat de l’arrendatari, que haurà de
retornar la fiança i la primera mensualitat en un termini màxim de 6 anys, però no li
suposarà un impediment per a poder-se emancipar. Aquest programa tindrà les següents
condicions:
-

El pagament del micropréstec es farà directament a la part arrendadora, tot i que el
sol·licitant serà la part arrendatària.

-

Que la persona arrendatària s’empadroni a Tarragona, si no ho està.

-

Que la persona que sol·licita l’ajut sigui la titular del contracte d’arrendament.

-

Que acreditin tenir uns ingressos mínims i màxims i que no destinaran a la renda
mensual més d’un 40% dels ingressos.

-

Que accedeixin a un pis de lloguer d’habitatge permanent, subjecte a la Llei
d’Arrendaments Urbans, o bé a un lloguer d’habitació amb finalitat residencial.

-

Per a evitar un mal ús d’aquests micropréstecs que, en cas d’abandonar l’habitatge
per una causa que els hi és imputable, hagi de retornar la quantia de forma immediata.

•

Creació d’una secció a la borsa de mediació d’habitatges de Tarragona de lloguers a
canvi de serveis, de manera que víctimes de violència de gènere que no han tingut
l’atribució de l’habitatge familiar, joves o immigrants puguin accedir a un habitatge a
canvi de prestar un servei a la part propietària (ex. acompanyament de persones
grans, cuidar de nens, obres de manteniment) i/o pagant una renda reduïda. Aquesta
tinença, tot i possiblement no gaudir de la protecció de la Llei d’Arrendaments Urbans
(art. 5), permetria a aquests col·lectius transitar d’allotjaments dotacionals al mercat
privat d’habitatges de forma assequible, fet que seria d’especial rellevància en aquells
col·lectius que, per la seva situació legal, no disposen de permís de treball.

•

Altres mesures d’habitatge col·laboratiu (veure Repte 11) i valoració prèvia de
mesures de Dret comparat que poden incloure un programa d’inserció de persones
immigrants a través del voluntariat col·laboratiu en la rehabilitació d’edificis municipals i
d’altres habitatges cedits a l’Administració a canvi d’allotjament, com ja ha demostrat
l’experiència Collectief Goed d’Amberes (https://www.economielokaal.nl) i el model
Canopy de Leeds (http://canopyhousing.org).

Fase 2: implementació dels programes i difusió a través dels canals propis de l’Ajuntament
de Tarragona, de serveis socials, d’entitats del tercer sector i dels membres del Consell de
l’Habitatge de Tarragona. Així mateix, es faria un seguiment de totes les situacions personals per
a promoure que puguin transitar de l’allotjament dotacional a l’habitatge permanent.
Aquests col·lectius també podran optar a altres programes proposats, com el de masoveria
urbana (Repte 9) o el de convivència inter-generacional entre estudiants i gent gran (Repte 15).
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ACTUACIÓ 3: BENEFICIARIS
•

Persones joves que volen accedir al seu primer pis de lloguer.

•

Persones immigrants a Tarragona que no disposen d’un habitatge estable.

•

Víctimes de violència de gènere.

•

Treballadors temporers.

ACTUACIÓ 3: CALENDARI
•

Període 2022-2023: fase 1.

•

Període 2023-2026: fase 2.

ACTUACIÓ 3: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos de l’Ajuntament de Tarragona

ACTUACIÓ 3: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Per a la creació d’una secció a la borsa de mediació, es tractarà d’un servei gratuït, tot i
que s’hi poden generar despeses de difusió d’aquesta secció o de formació als tècnics
municipals.

•

Préstecs a persones joves: s’ha de disposar de fons anticipadament, però aquests
retornen al cap de sis anys. Si partim d’un lloguer mig de 550€/mes, el micropréstec per
persona seria d’uns 1100€ (primera mensualitat i fiança). Amb 50.000€, arribaria a uns
50 joves de la ciutat. Com també pot cobrir lloguers d’habitacions, podria arribar a cobrir
més persones.

ACTUACIÓ 3: RESPONSABLES
•

Gestió conjunta entre l’Ajuntament de Tarragona (en particular, SMHAUSA), les entitats
col·laboradores que disposen d’habitatge dotacional i l’Institut Municipal de Serveis
Socials. L’entitat gestora dependrà del moment en que es trobi cada persona: en l’etapa
de requerir allotjament dotacional, es gestionarà per l’Institut Municipal de Serveis
Socials. Posteriorment, quan aquestes ja puguin accedir a una tinença més estable, la
gestió passarà a SMHAUSA.

ACTUACIÓ 3: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de les bases dels programes de préstecs a joves i de la secció a la borsa.
d’intermediació de lloguers a canvi de serveis.

•

Nombre de sol·licituds rebudes per a aquests programes.

•

Nombre de trucades d’informació per a aquests programes.
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ACTUACIÓ 3: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre total de persones han accedit a un habitatge gràcies als micropréstecs.

•

Nombre total de persones que han accedit a un habitatge a través del lloguer a canvi de
serveis.

•

Nombre total de persones que inicialment estaven en un allotjament dotacional i que han
pogut prosperar a una tinença més estable gràcies a aquests programes.
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ACTUACIÓ 4: BENEFICIS FISCALS I AJUTS QUE PODEN ACOMPANYAR DIVERSES
MESURES RELACIONADES AMB JOVES, MIGRANTS, MONOPARENTALS I
PERSPECTIVA DE GÈNERE

ACTUACIO 4: DESCRIPCIÓ
•

Beneficis fiscals: (respecte el lloguer social i la borsa de mediació per al lloguer social
veure Repte 6). Mesures existents:
-

IRPF:
a. el propietari/arrendador es pot deduir les despeses de lloguer abonades i el 60%
del rendiment net en el seu IRPF.
b. les famílies/arrendatàries tenen una deducció del 10% de les quantitats satisfetes
al seu IRPF (a Catalunya, amb el límit de 300€ i amb uns requisits).
c. les famílies nombroses tenen una deducció autonòmica fins a 600 € (amb una sèrie
de requisits) per viure de lloguer.

•

-

ITP: els lloguers a Catalunya estan exempts.

-

IBI: els propietaris dels bens immobles tenen una bonificació si tenen la consideració
de famílies nombroses (OF13 TGN).

-

Habitatges buits destinats a aquesta finalitat: el propietari es pot estalviar l’Impost
sobre els habitatges buits (impost autonòmic propi de Catalunya, si el propietari es
una persona jurídica); i no pagar el recàrrec de l’IBI que hi ha l’OF 13 de TGN (Nou
per a l’any 2020).

Ajuts:
- Mesura existent: la Generalitat té subvencions per al pagament del lloguer per a l’any
2020 (Resolució TES/1096/2020 de 19 de maig).
- Mesura possible però no adaptada a la Comunitat Autònoma per a l’any 2020: la
Generalitat va donar al 2019 ajuts en concepte de prestacions econòmiques
d’especial urgència per a l’habitatge (Resolució TES/1969/2019 i que es trobin en risc
d’exclusió social residencial).

•

Proposta de noves mesures:
-

Beneficis fiscals: IBI: si la renta del lloguer està limitada per una norma jurídica es
pot crear una bonificació de fins el 95% és una bonificació potestativa de l’art. 74.6
LRHL que TGN avui en dia no la regula i que es pot introduir a l’OF 13.

-

Ajuts:
i. per al pagament de l’IBI: es podríem tornar a convocar els ajuts
econòmics adreçats a unitats convivencials amb escassa capacitat
econòmica que ja es van fer a 2019 (Exp. 697.3/180/2019)
ii. subvencions per al pagament de l’IBI per a propietaris que incorporin
els habitatges a la borsa de mediació de lloguer social; també es pot
aplicar a les taxes d’escombraries.
iii. subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals (ja siguin
propietàries o arrendatàries). Només indicar que aquestes ajuts
s’han de declarar a l’IRPF pel perceptor.

-

Ha de ser adoptada per la Comunitat Autònoma: crear un deducció autonòmica de
l’IRPF per l’arrendament d’habitatges a determinats col·lectius. Per exemple les Illes
Balears ho tenen per a contribuents menors de 36 anys; Canàries i Cantabria sobre
famílies monoparentals; La Rioja tenia vàries deduccions: sobre l’arrendament
d’habitatge a joves a través de la borsa de lloguer, sobre les despeses per accés a
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Internet per a joves emancipats, i sobre les despeses de llum i gas d’ús domèstic per
a joves emancipats. Ara bé la regulació de les deduccions autonòmiques a l’IRPF
depèn del legislador català.
-

Mesures que cal la modificació de la LRHL (normativa estatal): bonificació de l’IBI
per a la reconversió d’habitatges de quatre o més habitacions en pisos més petits,
amb el compromís de posar-los a la borsa de mediació de Tarragona per a famílies
monoparentals o immigrants.

ACTUACIÓ 4: BENEFICIARIS
•

Persones joves que volen accedir al seu primer pis de lloguer.

•

Persones immigrants a Tarragona que no disposen d’un habitatge estable.

•

Víctimes de violència de gènere.

•

Persones treballadores temporeres.

ACTUACIÓ 4: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 4: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos econòmics propis de l’Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 4: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 4: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 4: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de la nova bonificació a l’IBI.

ACTUACIÓ 4: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Persones que han aplicat la nova bonificació de l’IBI.

•

Ingressos públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI.
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REPTE 2. ACCESSIBILITAT: GENT GRAN I DISCAPACITATS
4.5.3 Repte 2. Accessibilitat: gent gran i discapacitats
L’habitatge es considera un element necessari per a gaudir d’un nivell de vida adequat a l’art.
28.1 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 13-12-2006, i
l’accessibilitat de l’habitatge per a persones amb discapacitat és un dels elements que inclou el
dret a un habitatge adequat (article 11 del Pacte internacional de drets civils i polítics de 1966,
veure Observació general N º 5/1994 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals). A més,
la promoció i la integració dels drets de les persones amb discapacitat està prevista a la Carta
dels Drets Fonamentals de la UE (article 26) i està en línia amb l’ODS 10 “Reduir la desigualtat
dins i entre els països”. En el pitjor dels casos, la prevalença d’habitatges inadequats i la manca
d’habitatges accessibles i assequibles són factors que porten a les persones amb discapacitat a
tenir un major risc de caure en el sensellarisme (Housing Rights Watch, 2018). A nivell local,
el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (2020) va assenyalar que
garantir l'accés a un habitatge digne, segur i assequible és necessari per a caminar cap a
una societat justa i inclusiva (veure Repte transversal). I a nivell català, la Carta de Drets i
Deures
de
la
Gent
Gran
de
Catalunya
(https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/carta_dels_drets_i_deures
_de_la_gent_gran) inclou la independència de la persona gran com un dels seus principis
rectors.
Quant a les exigències d’accessibilitat dels habitatges, la normativa de compliment obligatori
(Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, que va modificar el Codi Tècnic de l'Edificació, Reial
Decret 314/2006) preveu disposicions específiques quant als ascensors, rampes, escales, portes
i habitatges accessibles. El concepte d’accessibilitat universal, però, va un pas mes enllà,
doncs inclou no només als discapacitats amb mobilitat reduïda sinó també als que tenen algun
sentit afectat (ceguesa, sordesa, mudesa) i totes les persones majors de 70 anys, ja que els seus
habitatges també han de ser plenament accessibles per a ells, com progressivament va
reconeixent la normativa sobre la matèria (articles 10.1 Llei de Propietat Horitzontal estatal i 55325 del Codi Civil de Catalunya). A la fase de diagnosi s’ha posat de manifest que la majoria de
deficiències detectades a la Inspecció Tècnica de l’Edificació són greus, sobretot per les fortes
exigències actuals d’accessibilitat. En aquest sentit, l’informe “L’accessibilitat dels habitatges a
Espanya” de març de 2018 (elaborat per la Càtedra UNESCO d'Habitatge a petició de la Fundació
Mútua de Propietaris), que analitzava l’accessibilitat universal en edificis i habitatges unifamiliars,
ja va posar de manifest que només el 0,6% dels habitatges espanyols eren universalment
accessibles, el que mutatis mutandi podria ser la situació al municipi. Sembla que la manca
d’accessibilitat afecta sobretot als edificis situats al casc antic.
Quant a les comunitats de propietaris, aquestes són un reflex del funcionament de la
ciutadania. De fet, les comunitats mereixen una atenció especial al nostre país ja que segons
l’Eurostat, el 66,1% de les persones resideixen en pisos (Espanya és el segon país d'Europa
amb la taxa més alta de persones que viuen en pisos després de Letònia). La comunitat de
propietaris és la xarxa de persones més pròxima a l'habitatge que una persona pot tenir. Durant
el confinament forçat provocat pel COVID-19 hem vist nombroses activitats als balcons i
terrasses entre els veïns per entretenir-se i també per ajudar-se mútuament. Això fa replantejar
perquè no aprofitar aquestes relacions positives tot tenint en compte que els edificis organitzats
en règim de propietat horitzontal són entorns comunitaris naturals que estan orgànicament
constituïts, encara que no se’ls reconegui legalment una personalitat jurídica pròpia. Per tant, a
les comunitats de propietaris poden existir xarxes de suport i de solidaritat organitzades i
desinstitucionalitzades per a ajudar a les persones més vulnerables que hi viuen com per
exemple persones grans que viuen soles, persones amb problemes de mobilitat o malalties,
víctimes de violència de gènere i persones en risc d’exclusió social.
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El model de suport comunitari és la via més efectiva i sostenible d'inclusió social, en els casos
que l'entorn familiar no pot prestar-los, o necessita conciliar amb la vida laboral; és una mostra
de solidaritat de la societat i de foment de la mateixa; no requereix de finançament per part de
l'Administració pública; permet descarregar de treball i responsabilitat als serveis socials;
contribueix a fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat (art. 47 CE); i promou l'apoderament
dels seus membres per sentir-se actius i útils. Aquesta xarxa de suport podria organitzar-se, per
exemple, a través d’un òrgan específic d’assistència a la comunitat format no només pels
propietaris (com passa amb la junta de propietaris), sinó per qualsevol veí amb independència
del tipus de tinença que tingui sobre l'habitatge i gestionat o liderat per l'administrador de finques
d'aquella comunitat. Ara bé, en aquelles comunitats que no disposin d’un administrador de
finques col·legiat, cobra importància la iniciativa que han tingut alguns municipis com Málaga, on
s’ha
creat
la
figura
del
“Administrador
de
Finques
d’ofici”
(https://www.cafmalaga.es/presentado-convenio-del-ayuntamiento-malaga-caf-malaga-crea-lafigura-del-administrador-fincas-oficio/).
OBJECTIUS
•

Elaboració/actualització d’un pla d’accessibilitat universal als edificis i habitatges
del municipi, amb la voluntat:

-

D’identificar les àrees i/o barris de la ciutat de Tarragona on es concentra la problemàtica
d’accessibilitat i analitzar les necessitats concretes d’accessibilitat dels residents en
aquestes àrees i/o barris de la ciutat.

-

D’incentivar i promoure l’adequació dels barris o edificis a les exigències actuals
d’accessibilitat universal.

-

D’adequar els Serveis d'Atenció Domiciliària del municipi a les necessitats de la gent
gran i els discapacitats i a les noves exigències derivades del COVID-19.

•

Impulsar les xarxes de suport a les comunitats de propietaris, amb la voluntat de:

-

Fomentar la solidaritat entre els veïns d’una comunitat.

-

Reduir la càrrega de l’Administració Pública a l’hora d’exercir funcions socials.

-

Crear comunitats més inclusives i solidàries.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 5: Elaboració d’un pla d’accessibilitat
ACTUACIÓ 6: Establir un pla d’ajuts públiques municipals
ACTUACIÓ 7: Potenciar els Serveis d’Atenció Domiciliària
ACTUACIÓ 8: Creació de xarxes de suport a les comunitats de propietaris
ACTUACIÓ 9: Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures
relacionades amb l’accessiblitat
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ACTUACIÓ 5: ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT

ACTUACIO 5: DESCRIPCIÓ
Es proposa en primer lloc l’elaboració/actualització d’un pla d’accessibilitat, que implicaria
l’anàlisi de la realitat de l’accessibilitat legal i universal dels habitatges al municipi i la
previsió d’actuacions en funció dels resultats (ex. es podrien fer actuacions a nivell de barris o en
edificis específics). Les Inspeccions Tècniques d’Edificis, així com les xarxes de suport a les
comunitats de propietaris que es proposen a l’objectiu 2, poden ajudar en aquest propòsit.
ACTUACIÓ 5: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials del municipi (serien els legitimats formalment per
a demanar les ajuts públiques, que podrien beneficiar als titulars de drets possessoris
sobre l’habitatge) que pateixen problemes d’accessibilitat universal al seu habitatge, així
com les comunitats de propietaris

ACTUACIÓ 5: CALENDARI
•

Període 2021-2022.

ACTUACIÓ 5: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos provinents tant del Pla Estatal d’Habitatge, gestionats per la Comunitat
Autònoma, com de la pròpia comunitat, si s’escau; recursos provinents de la comunitat
de propietaris i de possibles partenariats públic/privats; finalment, recursos municipals.

ACTUACIÓ 5: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Informe sobre accessibilitat, susceptible de licitació. Finançament de les ajuts públiques
o incentius fiscals.

ACTUACIÓ 5: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 5: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Actualització/elaboració del Pla d’Accessibilitat.

ACTUACIÓ 5: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Informe sobre l’accessibilitat dels habitatges al municipi.
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ACTUACIÓ 6: ESTABLIR UN PLA D’AJUTS PÚBLICS MUNICIPALS

ACTUACIO 6: DESCRIPCIÓ
Sobre la base d’aquests resultats, es podrien establir un pla d’ajuts públiques municipals
quan les ajuts estatals i el finançament que puguin aportar a les comunitats de propietaris per fer
les obres siguin insuficients.
D’una banda, els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents
de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, així com les comunitats de propietaris, poden
demanar les ajuts públiques que preveu el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 (Programa 6,
“Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de las accesibilidad
en viviendas”), però han de complir amb certs requisits (ex. amb caràcter general només es
financia el 40% de la inversió, que pot arribar al 75% de la inversió en certs casos). La gestió
dels ajuts del Pla correspon a cada comunitat autònoma (que tenen ajuts pròpies, per exemple,
les previstes per a fer accessibles edificis del parc públic d’habitatge (veure Repte 8); els
propietaris es poden acollir a les subvencions que atorga la Generalitat per obres d’arranjament
en l’interior dels habitatges per a persones grans (Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig i
TES/1097/2020, de 19 de maig). La tramitació de la sol·licitud pot ser complexa per a un
particular o pel president de la comunitat de propietaris.
De l’altra, l’art. 553-25-5 CCC preveu que els propietaris o els titulars d’un dret possessori
sobre un element privatiu de la comunitat de propietaris (com els llogaters) puguin, si ells
mateixos o les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixen alguna discapacitat o son
majors de setanta anys, demanar a l’autoritat judicial que obligui a la comunitat a suprimir les
barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i
proporcionades, per a assolir l’accessibilitat i la transitabilitat de l’immoble en atenció a la
discapacitat que les motiva. Aquesta possibilitat és desconeguda pel 70% dels propietaris
d’acord amb l’estudi esmentat sobre accessibilitat de la Càtedra UNESCO d’Habitatge.
Per tant, s'ha de treballar en què siguin els administradors de finques els que facin
d’interlocutors i puguin, primer, ajudar a la comunitat de propietaris a demanar les ajuts
públiques estatals i/o autonòmiques disponibles i, quan això no sigui suficient per a cobrir totes
les despeses (ex. el propietari o la comunitat de propietaris no pot fer front a l’import no finançat),
a presentar-se a les convocatòries que pugui acordar el municipi amb un possible partenariat
públic-privat (un exemple podria ser la Fundació Mutua de Propietaris), si s’escau. El municipi,
doncs, complementaria les ajuts públiques disponibles.
ACTUACIÓ 6: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials del municipi (serien els legitimats formalment per
a demanar les ajuts públiques, que podrien beneficiar als titulars de drets possessoris
sobre l’habitatge) que pateixen problemes d’accessibilitat universal al seu habitatge, així
com les comunitats de propietaris
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ACTUACIÓ 6: CALENDARI
•

Període 2023-2026.

ACTUACIÓ 6: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos provinents tant del Pla Estatal d’Habitatge, gestionats per la Comunitat
Autònoma, com de la pròpia comunitat, si s’escau; recursos provinents de la comunitat
de propietaris i de possibles partenariats públic/privats; finalment, recursos municipals.

ACTUACIÓ 6: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Informe sobre accessibilitat, susceptible de licitació. Finançament de les ajuts públiques
o incentius fiscals.

ACTUACIÓ 6: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 6: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Implementació i dotació econòmica de les ajuts publiques i dels incentius fiscals.

ACTUACIÓ 6: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Número d’ajuts públiques atorgades en matèria d’accessibilitat.

•

Número d’obres realitzades en el marc del pla (tipus d’obra, major o menor; àmbit
geogràfic) i persones beneficiades (grau de discapacitat, persones grans, etc.).
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ACTUACIÓ 7: POTENCIAR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

ACTUACIO 7: DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Tarragona també podria potenciar els Serveis d'Atenció Domiciliària que
ofereix actualment l'Institut Municipal de Serveis Socials 50, però caldria analitzar i adaptar els
serveis i els ajuts que ja es presten a les necessitats concretes d’accessibilitat, seguretat,
higiene i habitabilitat dels habitatges de la gent gran i els discapacitats (ex. quant a la
domòtica i habitatges intel·ligents, telemedicina, eficiència energètica i aspectes com les llums
d’emergència, alçada dels endolls, el paviment del bany, l’amplada de les portes o l’equipament
de la cuina). També s’hauria de tenir en compte si l’habitatge és funcional per a adaptar-se a
situacions d’excepcionalitat com les viscudes arran de la crisi sanitària pel COVID-19. Per
exemple, els habitatges haurien de comptar amb un espai habilitat i prou aïllat a l'entrada per
tractar amb seguretat el material de protecció i estades amb una il·luminació, espai i amplitud
suficients. A més, els accessos s’haurien de dissenyar per a evitar la propagació de potencials
virus, i els edificis haurien de comptar amb patis interiors i amb zones comunes que poguessin
compartir per diverses persones mantenint la deguda distància de seguretat, al temps que
haurien d'oferir altres espais i serveis comuns més enllà dels habituals jardins o piscines. Aquests
elements es podrien tenir en compte per l’administració a l’hora de concedir ajuts i subvencions
en temes d’accessibilitat.
Evidentment, aquestes mesures són complementàries a la remoció dels obstacles als espais
públics per a garantir un accés universal a la ciutat (dret a la ciutat). A més, s’ha de contemplar
la potencialitat dels robots per a afavorir el dret a la ciutat de persones grans i discapacitats (veure
Repte 17).
ACTUACIÓ 7: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials del municipi (serien els legitimats formalment per
a demanar les ajuts públiques, que podrien beneficiar als titulars de drets possessoris
sobre l’habitatge) que pateixen problemes d’accessibilitat universal al seu habitatge, així
com les comunitats de propietaris

ACTUACIÓ 7: CALENDARI
•

Període 2023-2026.

•

2026: Anàlisi de la implantació de l’actuació.

ACTUACIÓ 7: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

50

Recursos provinents tant del Pla Estatal d’Habitatge, gestionats per la Comunitat
Autònoma, com de la pròpia comunitat, si s’escau; recursos provinents de la comunitat
de propietaris i de possibles partenariats públic/privats; finalment, recursos municipals.

http://tarragones.cat/benestar-social/serveis-socials/atencio-domiciliaria-1.
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ACTUACIÓ 7: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Informe sobre accessibilitat, susceptible de licitació. Finançament de les ajuts públiques
o incentius fiscals.

ACTUACIÓ 7: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 7: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Potenciació dels Serveis d'Atenció Domiciliària.

ACTUACIÓ 7: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nou catàleg dels Serveis d'Atenció Domiciliària.
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ACTUACIÓ 8: CREACIÓ DE XARXES DE SUPORT A COMUNITATS DE PROPIETARIS

ACTUACIO 8: DESCRIPCIÓ
Quant a les xarxes de suport a les comunitats de propietaris, algunes de les funcions del
l’òrgan d'assistència que es proposa, amb l'eventual ajuda de tercers professionals i amb el
consentiment dels afectats, podrien ser:
•

L'elaboració d’un cens de persones vulnerables en termes sanitaris o d'accessibilitat.

•

L'organització i posada disposició de serveis de assistència sanitària i de serveis socials
per a les persones que requereixin d'aquests serveis a la comunitat.

•

La promoció de l'ús de dispositius electrònics i la domòtica (IOT) en els habitatges.

•

La gestió de les accions solidàries, l'elaboració de protocols específics en les comunitats
on resideixin persones vulnerables i víctimes de violència de gènere.

Finalment, destacar la iniciativa “Wohnen 60plus: Housing Security of Supply for Elderly
Homeless People” (que ha estat recollida en el 50 Out-of-the-Box Housing Solutions, to
Homelessness & Housing Exclusion (2019, p. 48), on s’ha convertit una església en un centre
habitacional amb la finalitat d’allotjar a gent gran en situació de sensellarisme.
ACTUACIÓ 8: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials del municipi (serien els legitimats formalment per
a demanar les ajuts públiques, que podrien beneficiar als titulars de drets possessoris
sobre l’habitatge) que pateixen problemes d’accessibilitat universal al seu habitatge, així
com les comunitats de propietaris

ACTUACIÓ 8: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Impuls a la creació de les xarxes de suport a les comunitats de
propietaris.

•

Període 2023-2026: Supervisió del funcionament de les xarxes de suport constituïdes.

•

2025: Anàlisi de la implementació de l’actuació.

ACTUACIÓ 8: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

La creació de la xarxa no té un cost que s’hagi de finançar.

ACTUACIÓ 8: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La creació de la xarxa no té un cost que s’hagi de finançar.

ACTUACIÓ 8: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA, amb el
recolzament dels administradors de finques.

ACTUACIÓ 8: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de les xarxes de suport a les comunitats de propietaris.
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ACTUACIÓ 8: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Número de xarxes de suport constituïdes a les comunitats de propietaris.
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ACTUACIÓ 9: BENEFICIS FISCALS I AJUTS QUE PODEN ACOMPANYAR DIVERSES
MESURES RELACIONADES AMB ACCESSIBILITAT

ACTUACIO 9: DESCRIPCIÓ
Beneficis fiscals:
•

Mesures existents:
-

ICIO bonificacions:
a. 95% per les obres o instal·lacions per l’adequació de l’immoble que hagi
de constituir la residència habitual de persones amb discapacitat tant si
l’immoble és propietat o estigui arrendat a una persona amb discapacitat;
b. 95% per l’establiment d’ascensor i per l’execució de noves edificacions,
primers establiments o grans reformes d’immobles dels que sigui propietari
l’Estat, las CCAA o les entitats locals que estigui destinat a centres geriàtrics
o d’atenció a la tercera edat, centres sanitaris o sòcio-sanitaris.

-

IRPF:
a. deducció del 15% en el supòsit d’obres d’adequació de l’habitatge
habitual necessàries per a l’accessibilitat i la comunicació sensorial per
persones amb discapacitat.
b. deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual (1,5% de les quantitats
satisfetes amb el límit de 9.040 € anuals).

•

Mesures possibles:
-

Han de ser adoptades per les CCAA: crear deduccions autonòmiques a l’IRPF.
Exemples:
a. Andalusia té una deducció per l’assistència a persones amb discapacitat
(quan el subjecte passiu té una discapacitat i quan necessita l’ajuda de
terceres persones).
b. Aragó i Canàries tenen sobre l’atenció de persones dependents.
c. Castella la Manxa i Madrid sobre acolliment no remunerat de majors de
65 anys o persones amb discapacitat.
d. Castella i Lleó té una deducció sobre l’adaptació de l’habitatge a persones
discapacitades.

-

Ha de ser adoptades per l’Estat: una bonificació de l’IBI quan el subjecte passiu
és una persona amb discapacitat.

Ajuts:
•

Mesura existent: es poden acollir a les subvencions per al foment de la rehabilitació
d’edificis de tipologia residencial (Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny) amb la
finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació,
la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. I a les subvencions per a obres
d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2020
(Resolució TES/1563/2020, de 19 de juny).

•

Proposta de nova mesura: creació d’ajuts per al pagament de l’IBI i de la taxa
d’escombraries per a persones vídues i/o majors de 65 anys amb pocs recursos
econòmics. Per exemple, Barcelona dona ajuts per un valor del 50% de la quota líquida
amb la finalitat de contribuir al sosteniment de col·lectius de persones vulnerables amb
risc de pobresa i exclusió social. També es pot replicar a la taxa per escombraries.
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ACTUACIÓ 9: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials del municipi (serien els legitimats formalment per
a demanar els ajuts públics, que podrien beneficiar als titulars de drets possessoris sobre
l’habitatge) que pateixen problemes d’accessibilitat universal al seu habitatge, així com
les comunitats de propietaris

ACTUACIÓ 9: CALENDARI
•

Període 2023-2026: creació de les ajuts per al pagament del tributs

ACTUACIÓ 9: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos provinents tant del Pla Estatal d’Habitatge, gestionats per la Comunitat
Autònoma, com de la pròpia comunitat, si s’escau; recursos provinents de la comunitat
de propietaris i de possibles partenariats públic/privats; finalment, recursos municipals.

•

Recursos propis de l’Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 9: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 9: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 9: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Implementació i dotació econòmica dels ajuts públics i dels incentius fiscals.

ACTUACIÓ 9: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre dels ajuts concedides a l’IBI i a la taxa d’escombraries.
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REPTE 3. OKUPACIÓ D’HABITATGES
4.5.4 Repte 3. Okupació d’habitatges
L’ocupació il·legal d’habitatges per persones en situació de vulnerabilitat que no han aconseguit
una solució habitacional per una altra via és un fenomen que pot explicar-se pel fracàs de les
polítiques públiques (el que ha comportat per exemple l’absència d’un continuum de tinences
immobiliàries (veure Repte11), l’existència d'habitatges buits (veure Repte 12) o un parc social
d'habitatges escàs (veure Repte 6). “L’okupació” també pot obeir a finalitats diferents, per
exemple com a reivindicació política o fins i tot amb finalitats criminals.
Cal tenir present, però, que “l’okupació" (amb independència de la seva motivació) no pot ser
un títol legal reconegut per la llei per a accedir a la possessió d'un habitatge, doncs això no
troba empara en el dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne (art. 47 CE) i constitueix una
violació del dret a la propietat privada (art. 33 CE). De fet, la tipologia europea de persones
sense llar i exclusió residencial (Taula ETHOS) identifica com una situació de sensellarisme a
aquelles persones que viuen en un habitatge inadequat o insegur (veure Repte 4 Per tant,
difícilment pot considerar-se l’ocupació il·legal d’habitatges com una alternativa a l'accés a un
habitatge quan és considerada com una situació de sensellarisme. Al mateix temps, però, el
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que monitoritza el compliment del PIDESC pels
Estats part, va concloure en el Dictamen d’11/10/2019 que els tribunals han de tenir en compte
la proporcionalitat de la mesura quan el desnonament afecta a una família que ocupa una
propietat sense títol habilitant. A més, i segons aquest Dictamen, els Estats part han de
desenvolupar un marc normatiu que reguli aquest desallotjament.
Per tant, és necessari ponderar els interessos de propietaris i ocupants. D’una banda,
l’ocupació il·legal degrada les finques afectades (doncs té un impacte econòmic rellevant per
habitatge d’entre 3.500 euros i 30.000 euros i suposa una pèrdua del seu valor d’entre el 40% i
el 60%, veure l’Enquesta realitzada per l'Institut Sondea al 2017) i desincentiva que es posin
en el mercat de lloguer (fins i tot pot comportar que alguns propietaris venguin les seves cases
i marxin), al temps que provoca situacions incíviques i conflictes amb els veïns, sobretot a les
comunitats de propietaris (cfr. estudi “Efectos de la crisis en las comunidades de propietarios”
de 2017, elaborat per la Càtedra UNESCO d'Habitatge a petició de la Fundació Mútua de
Propietaris). I, de l’altra, l’ocupació il·legal d’un habitatge tampoc és una solució per als seus
ocupants, doncs estan, com ja s’ha dit, en una situació de sensellarisme.
OBJECTIUS
•

Conèixer la realitat de la ocupació il·legal d’habitatges al municipi.

•

Establir un protocol a nivell municipal contra el fenomen de “l’okupació”.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 10: Elaboració d’un estudi sobre la realitat de l’okupació il·legal d’habitatges
ACTUACIÓ 11: Elaboració d’un protocol municipal contra “l’okupació”
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ACTUACIÓ 10: ELABORACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA REALITAT DE L’OKUPACIÓ
IL·LEGAL D’HABITATGES

ACTUACIO 10: DESCRIPCIÓ
En primer lloc, s’hauria d’elaborar/actualitzar un estudi sobre la realitat de l’okupació il·legal
d’habitatges al municipi, tot identificant la zona (ex. centre ciutat o barris perifèrics, habitatges
concrets o edificis sencers, etc.), la naturalesa privada o pública de l’habitatge i la seva tipologia
(primera o segona residència, ocupat prèviament o buit, propietat de persona física o jurídica) i
el perfil de les persones ocupants (ex. tipus de família, motivació de l’ocupació, etc.). Les
sol·licituds d’empadronament, la complicitat dels veïns i de les associacions a les que pertanyen
i les tasques de reconeixement de la guarda urbana poden ajudar en aquest propòsit. Això es un
primer pas necessari per a conèixer l’abast real de la problemàtica.
ACTUACIÓ 10: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials a Tarragona, pertanyin a persones físiques o
jurídiques o al sector públic, així com els ocupants dels habitatges.

ACTUACIÓ 10: CALENDARI
•

Període 2021-2022.

ACTUACIÓ 10: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals.

ACTUACIÓ 10: GESTIÓ ECONÒMICA
•

El cost de l’estudi sobre la realitat de l’ocupació il·legal al municipi té un cost per
l’Administració.

ACTUACIÓ 10: RESPONSABLES
•

Les diverses conselleries de l’Ajuntament (ex. habitatge, serveis socials, territori,
sostenibilitat i seguretat, ciutadania).

ACTUACIÓ 10: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Aprovació i adjudicació de l’informe sobre de la realitat de la ocupació il·legal d’habitatges
al municipi.

ACTUACIÓ 10: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Informe sobre de la realitat de la ocupació il·legal d’habitatges a la ciutat de Tarragona.
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ACTUACIÓ 11: ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL MUNICIPAL CONTRA “L’OKUPACIÓ”

ACTUACIO 11: DESCRIPCIÓ
Es proposa l’elaboració d’un protocol municipal contra “l’okupació”, que hauria de preveure
els següents aspectes:
•

En primer lloc, s’hauria d’intentar arribar a una solució consensuada entre propietaris
i ocupants (sigui l’habitatge de caràcter públic o privat) mitjançant un servei de
mediació/intermediació proactiu (que podria donar audiència, també, a les comunitats
de propietaris) (veure Repte 11, actuació 58). La recerca d’una solució interessa tant
als propietaris com als ocupants. Els primers s’exposen a possibles procediments
d’expropiació (veure infra), a possibles atribucions de drets als ocupants (com ha tingut
lloc amb el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l'accés a l'habitatge), i sempre és millor arribar una solució que no poder usar o obtenir
fruits de l’habitatge mentre dura la situació d’ocupació; i els segons s’exposen a
potencials intents de desnonaments per empreses privades (ex. “desokupa”), a un
procediment civil o administratiu de desnonament (veure infra) i a una absència
d’habitatge públic alternatiu una vegada tingui lloc el desnonament.
Com a possibles solucions trobem la rehabilitació per renda si l’immoble es troba en
mal estat de conservació (veure Repte 9); si es tracta d’un habitatge buit, es podria
signar un lloguer social amb el propietari amb l’acompanyament del municipi, que li podria
comportar com a beneficis l’assessorament gratuït, la tramitació del contracte o la
cobertura de l’Avalloguer (veure Repte 12); o els ocupants podrien abandonar
voluntàriament l’habitatge cap a un allotjament temporal (d’acord amb la Disposició
addicional Tretzena de la Llei 4/2016).

•

Si l’actuació de mediació/intermediació ha resultat infructuosa, el municipi hauria d’iniciar
els procediments previstos a la llei per tal de posar fi a la situació d’ocupació il·legal
de l’habitatge. En aquest sentit, hi ha diverses opcions al seu abast:
-

En cas de que l’habitatge sigui públic, cap el desnonament administratiu, regulat
a nivell local en els arts. 120 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. També la Llei 5/2018,
de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, preveu un procediment sumari de
recuperació de la possessió que poden utilitzar les entitats públiques propietàries o
posseïdores legítimes d’habitatge social.

-

Si l’habitatge és privat, hi ha mesures de caràcter coercitiu si el propietari no actua
per a fer front a una situació “d’okupació” per ell mateix. Així, tenim:
i.

L’art. 33 Llei d’habitatge 18/2007 estableix la possibilitat d’intervenir
habitatges quan el seu ús pugui comportar un perill per a la seguretat o la
salut de les persones i declarar-los inhabitables (ex. per l'incompliment dels
protocols de seguretat en la connexió a la xarxa elèctrica).

ii.

L’art. 38 Llei 18/2007 també preveu la possibilitat que l’administració pugui
obligar al propietari a la regularització de l’estat de l’habitatge en mal estat
de conservació. El compliment d’aquesta ordre requerirà que el propietari
desallotgi prèviament als ocupants de l'habitatge i, en la seva absència,
l’administració podria prendre mesures de caràcter executiu.

iii.

Una altra opció és l’expropiació l’ús de l’habitatge ocupat sense títol habilitat
que estiguin inscrits en el “Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats
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sense títol habilitant” d’acord amb les condicions establertes en l’art 15 Llei
4/2016, doncs Tarragona és un els municipis on existeix una demanda
residencial forta i acreditada (Annex Llei 4/2016).
iv.

Finalment, el municipi podria exercir el dret de tanteig i retracte respecte a
les transmissions d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària
o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària
(Decret Llei 1/2015; veure Repte 6), que també es pot exercir respecte als
habitatges “okupats”. En aquest sentit, s’ha creat una bonificació del 100%
del TPO a Catalunya (Llei 5/2020, de 29 d’abril), en les adquisicions
d’habitatges que efectuen els promotors públics com a beneficiaris dels drets
de tanteig i retracte que exerceix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
d’acord amb dit Decret Llei 1/2015). I existeixen la concessió de subvencions
per a entitats que han adquirit habitatges amb préstec bonificat, mitjançant
els dret de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social
(Resolucions TES 1288/2020 de 8 de juny i TES/1428/2020 d’11 de juny).

ACTUACIÓ 11: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es d’immobles residencials a Tarragona, pertanyin a persones físiques o
jurídiques o al sector públic, així com els ocupants dels habitatges.

ACTUACIÓ 11: CALENDARI
•

2022: Redacció del protocol municipal per a fer front a la problemàtica de l’okupació.

•

Període 2023-2026: Execució i posada en pràctica del protocol municipal.

ACTUACIÓ 11: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Principalment recursos municipals, amb la possibilitat de que els ocupants puguin
finançar part del cost en la rehabilitació per renda (veure Repte 9).

ACTUACIÓ 11: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Servei de mediació/intermediació; procediments administratius o judicials. Quant a la
rehabilitació per renda, (veure Repte 9).

ACTUACIÓ 11: RESPONSABLES
•

Les diverses conselleries de l’Ajuntament (ex. habitatge, serveis socials, territori,
sostenibilitat i seguretat, ciutadania).

ACTUACIÓ 11: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Elaboració del Protocol a nivell municipal contra la ocupació il·legal d’habitatges.
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ACTUACIÓ 11: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Protocol a nivell municipal a nivell municipal contra la ocupació il·legal d’habitatges.

•

Número i taxa d’èxit de les mediacions/intermediacions portades a terme entre els
propietaris i els ocupants, tot discriminant per la solució adoptada en cada cas

•

Número d’expedients o accions judicials iniciades des de l’Ajuntament per tal de posar fi
a la situació d’ocupació il·legal

•

Número d’habitatges “recuperats” pels seus propietaris.
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REPTE 4. ACTUACIONS SOBRE LES PERSONES SENSE SOSTRE
4.5.5 Repte 4. Actuacions sobre les persones sense sostre
Seguint la Taula ETHOS de FEANTSA (la Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que
treballen amb persones sense llar), on es defineixen les diferents categories de persones sense
llar i en exclusió residencial (classificació acceptada com a marc comú a Europa), les persones
sense sostre es troben en l’esglaó més baix d'aquesta classificació, i agrupen a totes aquelles
persones que viuen al ras i també a les que pernocten en allotjaments d'emergència com albergs
i refugis, però quedant obligades a passar la resta de dia en l’espai públic. Es tracta de persones
especialment exposades i vulnerables.
L’ODS 1 de la ONU té precisament com a objectiu posar fi a la pobresa en totes les seves formes,
i tal i com indica: “entre les diferents manifestacions de la pobresa figuren la fam, la malnutrició,
la falta d'un habitatge digne i l'accés limitat a altres serveis bàsics com l'educació i la salut”. Quan
parlem de falta d’habitatge digne, no ho limitem a la categoria “sense sostre” de la Taula ETHOS,
sinó que s’estén a les altres tres grans categories d'aquesta taula (sense habitatge, habitatge
insegur, habitatge inadequat), les quals es tracten al Repte 5. Precisament, la crisi de la COVID19 ha tornat a posar de relleu que el dret a la salut i el dret a l’habitatge van de la mà, i que a
aquelles persones que s’han trobat sense un sostre els ha estat impossible complir amb les
mesures de confinament, de major higiene, de distanciament social, etc. A Tarragona, es va
habilitar el pavelló municipal del Serrallo per a acollir temporalment a les persones sense sostre.
Allí se’ls va donar allotjament, menjar, mesures higièniques i acompanyament i fins i tot orientació
laboral per a que alguns d’ells poguessin trobar feina.
El sensellarisme és una problemàtica no només municipal, autonòmica o nacional, sinó també
global, que es troba en un increment generalitzat a tota la UE. Particularment, la ciutat de
Tarragona va voler aprofitar l’aprovació el 2017 de l’Estratègia integral per a l’abordatge del
sensellarisme a Catalunya per replantejar les polítiques municipals envers aquest fenomen. Així,
al setembre d’aquell mateix any es va crear la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones sense
Llar de Tarragona (XAIPSLLT), impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) i
on hi ha representats tant l’Administració com les entitats socials i el sector universitari. Així, la
xarxa respon molt encertadament a la idea d’abordar un fenomen complex per mitjà del treball
en xarxa de diferents nivells d’actuació (públic i privat) i des de diferents vessants (sociosanitari,
residencial, formatiu, laboral, etc.): treball en xarxa integral i transversal.
Precisament, la XAIPSLLT ha creat un Catàleg de recursos i serveis per a persones sense
llar i també ha impulsat els recomptes de persones sense llar del 2017 i 2019 i el cens de 2019.
Al recompte de 2017 es van localitzar 43 persones dormint al carrer i 16 a l’alberg (total 59); al
segon recompte de 2019 el nombre de persones dormint al carrer s’elevava a 70, i 14 dormien a
l’alberg (total 84).
Finalment, en relació a aquesta actuació també és important tractar la problemàtica dels
empadronaments: només un 25% de persones enquestades al cens de 2019 es trobaven
empadronades a la ciutat de Tarragona, mentre que el 60% tenia la intenció de quedar-se a la
ciutat. Les raons que porten a aquesta falta d’empadronament poden ser diverses, destacant la
falta d’un domicili fix o la falta de documentació per acreditar-ho. Cada municipi té l'obligació
d'inscriure totes les persones que hi viuen, per tal de que aquests assumeixin obligacions i drets
respecte de l’administració local i per tal de donar-los accés a drets fonamentals bàsics com la
salut i l’educació.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

146

OBJECTIUS
•

Adoptar polítiques que permetin per una banda detectar el col·lectiu de persones
sense sostre i, per altra banda, permetin reduir el seu nombre.

•

Les polítiques anteriors s’han d’acompanyar de polítiques i actuacions que
permetin una millor atenció i seguiment d’aquest col·lectiu.

•

Vetllar per a que les mesures extraordinàries adoptades a arrel de la crisi sanitària
de la COVID-19 no desapareixen amb la desescalada de la crisi, i es puguin adaptar
i mantenir en el temps.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 12: Seguir donant suport a les actuacions desenvolupades per la XAIPSST
ACTUACIÓ 13: Proactivitat de l’Administració a l’hora de detectar els casos de
persones sense llar
ACTUACIÓ 14: Habilitar pisos per diferents programes amb l’adequat acompanyament
social
ACTUACIÓ 15: 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
ACTUACIÓ 16: Garantir el Rapid rehousing
ACTUACIÓ 17: Establir un protocol d’empadronament per a les persones sense sostre
ACTUACIÓ 18: Plantejament de creació d'un centre de dia que permeti atendre a les
persones sense llar de manera integral
ACTUACIÓ 19: 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
ACTUACIÓ 20: Destinar part de la recaptació de l’IBI al finançament de polítiques per
garantir l’accés a l’habitatge de les persones sense llar
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ACTUACIÓ 12: SEGUIR DONANT SUPORT A LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES
PER LA XAIPSST

ACTUACIO 6.1: DESCRIPCIÓ
Seguir donant suport a les actuacions desenvolupades per la XAIPSST: treball en xarxa de
les institucions per oferir els diferents serveis que poden requerir les persones vulnerables;
realització de recomptes i cens bianuals; treball de casos; establir protocols; actualització
periòdica del catàleg de serveis i recursos per a les persones sense llar; detectar noves
necessitats; sensibilització de la població.
ACTUACIÓ 12: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 12: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 12: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA

ACTUACIÓ 12: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First

ACTUACIÓ 12: RESPONSABLES
•

IMSST i totes les entitats que formen la Xarxa

ACTUACIÓ 12: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Reunions ordinàries i extraordinàries celebrades i acords presos.

•

Línies d'actuació.

ACTUACIÓ 12: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Percentatge d’èxit.
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ACTUACIÓ 13: PROACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ A L’HORA DE DETECTAR ELS
CASOS DE PERSONES SENSE LLAR

ACTUACIO 13: DESCRIPCIÓ
Proactivitat de l’Administració a l’hora de detectar els casos de persones sense llar (també el
sensellarisme ocult) i poder oferir-los les necessitats i serveis que requereixin.
ACTUACIÓ 13: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 13: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 13: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA

ACTUACIÓ 13: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First

ACTUACIÓ 13: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA

ACTUACIÓ 13: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Actuacions desenvolupades

ACTUACIÓ 13: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Casos de sensellarisme detectats a la ciutat.
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ACTUACIÓ 14: HABILITAR PISOS PER DIFERENTS PROGRAMES AMB L’ADEQUAT
ACOMPANYAMENT SOCIAL

ACTUACIO 14: DESCRIPCIÓ
Habilitar pisos per diferents programes amb l’adequat acompanyament social. Ús restringit a
situacions de clara temporalitat i emergència habitacional, com a recurs de transició per a
trobar una solució habitacional (veure reptes 5, 6 i 12). Veure exemple de co-housing amb gent
sense llar a la solució 2 -Bèlgica- del 50 Out-of-the-Box Housing Solutions to Homelessness and
Housing Exclusion, accessible a https://www.feantsa.org/en/news/2019/12/11/hsp-publication50-housing-solutions?bcParent=27).
ACTUACIÓ 14: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 14: CALENDARI
•

2022: Anàlisi d’ubicació i també de possibles fonts de finançament (programa de tanteig
i retracte amb la Generalitat, adquisició per part de l'Ajuntament, programes de cessió
amb entitats bancàries i/o propietaris privats, etc.).

•

2023: Dur a terme les adquisicions o cessions necessàries; estudiar els potencials
demandants d'aquests programes; buscar possibles col·laboracions, sobre tot, amb les
entitats del tercer sector.

•

2024: Desenvolupar projecte pilot.

•

2025: Anàlisi de l'èxit del projecte pilot i la seva replicabilitat.

•

2026: Replicar model a altres finques.

ACTUACIÓ 14: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (ex. Cedir pisos o cofinançar
acció).

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140 - ja es va demanar per projecte Housing First i es va concedir en el seu
moment.

ACTUACIÓ 14: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First
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ACTUACIÓ 14: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA, amb col·laboració d’entitats de la
XAIPSLLT.

ACTUACIÓ 14: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Pisos adjudicats a aquests programes.

•

Implementació efectiva dels programes.

•

Pressupost i subvencions aconseguides.

ACTUACIÓ 14: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Persones sense llar posades en aquests projectes.

•

Percentatge d’èxit.

•

Persones sense sostre que troben solució habitacional i/o feina.
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ACTUACIÓ 15: 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

ACTUACIO 15: DESCRIPCIÓ
Estudiar la viabilitat a la ciutat i el posterior disseny i implementació (si l’estudi surt positiu) de
projectes de Housing First i reforçar a les entitats que ho vulguin dur a terme (ex. algunes dins
la XAIPSLLT). Veure la feina de la Y-Foundation a Finlàndia a la solució 36 del 50 Out-of-theBox Housing Solutions to Homelessness and Housing Exclusion, accessible a
https://www.feantsa.org/en/news/2019/12/11/hsp-publication-50-housingsolutions?bcParent=27)
ACTUACIÓ 15: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 15: CALENDARI
•

2022: Estudi de la necessitat i viabilitat d’un projecte Housing First a la ciutat de
Tarragona.

•

2023: Si estudi surt positiu, cerca i adquisicions o cessions de pisos necessàries; i estudi
dels potencials beneficiaris d’aquest projecte.

•

2024: Disseny i implementació d'un primer projecte pilot.

•

2025: Anàlisi dels resultats i l’èxit del projecte pilot i veure la possibilitat de replicar-lo.

•

2026: Replicar model a més pisos de la ciutat.

ACTUACIÓ 15: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (ex. Cedir pisos o cofinançar
acció).

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140 - ja es va demanar per projecte Housing First i es va concedir en el seu
moment.

ACTUACIÓ 15: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First
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ACTUACIÓ 15: RESPONSABLES
•

Entitats de la XAIPSLLT, amb suport de l’Ajuntament de Tarragona i l’IMSST.

ACTUACIÓ 15: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Resultats de l’estudi sobre la necessitat i viabilitat d’aquest projecte.

•

Pisos adjudicats a programa.

•

Pressupost i subvencions aconseguides.

ACTUACIÓ 15: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Persones sense sostre posades en aquest projecte.

•

Percentatge d’èxit.
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ACTUACIÓ 16: GARANTIR EL RAPID REHOUSING

ACTUACIO 16: DESCRIPCIÓ
Garantir el Rapid rehousing. Veure Reptes 5 i 6
ACTUACIÓ 16: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 16: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 16: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Veure fonts de finançament del Repte 6.

ACTUACIÓ 16: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First.

ACTUACIÓ 16: RESPONSABLES
•

Veure Repte 6.

ACTUACIÓ 16: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Veure Repte 6.

ACTUACIÓ 16: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure Repte 6.
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ACTUACIÓ 17: ESTABLIR UN PROTOCOL D’EMPADRONAMENT PER A LES PERSONES
SENSE SOSTRE

ACTUACIO 17: DESCRIPCIÓ
Establir un protocol d’empadronament per a les persones sense sostre (tenir present l’art. 3.3
de l’Annex de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de
la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. BOE 2-5-2020, núm. 122).
ACTUACIÓ 17: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 17: CALENDARI
•

2022: Realització d'un estudi científic que permeti obtenir dades sobre els
empadronaments de persones sense sostre (possibilitat d’estendre-ho a altres
categories de persones sense llar) a la ciutat de Tarragona i els efectes que la seva
privació té sobre aquestes persones. Estudiar també com es fa a altres municipis o fins
i tot països, per extreure models de bones pràctiques que es puguin replicar aquí.

•

2023: Crear un protocol d’empadronament per a les persones sense sostre (i altres
categories de persones sense llar que ho necessitin).

•

Període 2024-2026: Aplicar el protocol i analitzar els resultats.

ACTUACIÓ 17: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 17: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First.

ACTUACIÓ 17: RESPONSABLES
•

Recursos legals i altres departaments d’Ajuntament i IMSST. Col·laboració de
SMHAUSA

ACTUACIÓ 17: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Disseny i desenvolupament del protocol.

•

Agents implicats.

ACTUACIÓ 17: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Casos empadronats amb aquest protocol.

•

Persones no empadronades detectades que viuen/dormen a Tarragona.
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ACTUACIÓ 18: PLANTEJAMENT DE CREACIÓ D'UN CENTRE DE DIA QUE PERMETI
ATENDRE A LES PERSONES SENSE LLAR DE MANERA INTEGRAL

ACTUACIO 18: DESCRIPCIÓ
Plantejament de creació d'un centre de dia, el qual permeti atendre a les persones sense llar de
manera integral (s’ha pogut comprovar els avantatges i resultats positius sorgits de l’atenció
integral i acompanyament continu dels sense sostre atesos al pavelló del Serrallo i a la Fundació
Bonanit durant la pandèmia de la COVID-19).
ACTUACIÓ 81: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 18: CALENDARI
•

2022: Estudi de la necessitat d’aquestes instal·lacions i dels possibles serveis a oferir
(formació i orientació laboral, inserció social, etc.). Ajudar-se de la XAIPSST.

•

2023: Cerca de sòl on construir o de finca a adquirir i/o rehabilitar. Buscar possibles
col·laboracions públiques i privades per a la gestió del centre.

•

2024: Posada en marxa del centre.

•

Període 2025-2026: Anàlisi dels resultats.

ACTUACIÓ 18: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (ex. Cedir pisos o cofinançar
acció).

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140 - ja es va demanar per projecte Housing First i es va concedir en el seu
moment.

ACTUACIÓ 18: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First.

ACTUACIÓ 18: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i amb convenis de col·laboració amb algunes de les
entitats de la XAIPSLLT.
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ACTUACIÓ 18: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Resultats de l’estudi sobre la necessitat d’un centre de dia.

•

Localització (i adquisició, si cal) d’espai/instal·lació.

•

Convenis de col·laboració amb entitats que hi treballaran.

ACTUACIÓ 18: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Casos atesos diàriament.

•

Perfil de les persones ateses i seva evolució.
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ACTUACIÓ 19: 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

ACTUACIO 19: DESCRIPCIÓ
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 (també algunes
sense llar – Repte 5). Veure arts. 237-1 i ss. CCC, en especial, arts. 237-4 i 237-11.
ACTUACIÓ 19: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 19: CALENDARI
•

Període 2022-2023: Anàlisi dels casos on es podria reclamar aquesta possibilitat als
familiars.

•

2024: Projecte pilot amb els primers casos.

•

Període 2025-2026: En cas d’èxit del projecte pilot, estendre-ho a més casos.

ACTUACIÓ 19: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 19: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First.

ACTUACIÓ 19: RESPONSABLES
•

Recursos legals i treballadors socials de l’Ajuntament i/o IMSST. Col·laboració amb
entitats de la XAIPSLLT

ACTUACIÓ 19: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Resultats estudi de la viabilitat d’aquesta acció.

•

Detecció de casos a reclamar.

ACTUACIÓ 19: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Casos reclamats i percentatge d’èxit.
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ACTUACIÓ 20: DESTINAR PART DE LA RECAPTACIÓ DE L’IBI AL FINANÇAMENT DE
POLÍTIQUES PER GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES SENSE
LLAR

ACTUACIO 20: DESCRIPCIÓ
Destinar part de la recaptació de l’IBI al finançament de polítiques per garantir l’accés a
l’habitatge de les persones sense llar.
ACTUACIÓ 20: BENEFICIARIS
•

Persones (i potencials persones) sense sostre.

ACTUACIÓ 20: CALENDARI
•

2023: Part de la recaptació de l’IBI de l’exercici 2021 destinar-lo a dites polítiques

ACTUACIÓ 20: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 20: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Inversió immobiliària

•

Augment plantilla: treballadors socials, recursos legals, etc.

•

Reforç econòmic per programes d’habitatge i per a Housing First.

ACTUACIÓ 20: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona

ACTUACIÓ 20: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Percentatge de la recaptació de l’IBI exercici 2021

ACTUACIÓ 20: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Disseny de polítiques públiques finançades
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REPTE 5. ACTUACIONS SOBRE EL SENSELLARISME OCULT
4.5.6 Repte 5. Actuacions sobre el sensellarisme ocult
Per poder parlar i abordar la problemàtica de les persones sense llar, primer cal entendre el que
significa una llar. Així, aquest terme va molt més enllà d'habitatge en el seu sentit físic i
patrimonial, doncs fa referència a un habitatge digne, adequat i segur on cadascú pot
desenvolupar plenament la seva dimensió més personal, familiar i social. No disposar d’una llar
ens priva de poder exercitar altres drets fonamentals, com la intimitat, la llibertat i el lliure
desenvolupament de la personalitat; i també ens exclou de poder formar part de la societat i
poder-ne participar.
Els números de sensellarisme dels que disposem (ex. veure Repte 4 de les persones sense
sostre) difícilment mostren la magnitud real de la problemàtica. Així, hi ha tota una vessant de
“sensellarisme ocult”, molt més complicat de detectar, format per totes aquelles persones que
viuen en institucions públiques o estan a punt de deixar-les, que no tenen títol sobre l’habitatge
o que comparteixen pis amb familiars, amics o fins i tot desconeguts de manera forçada. També
les que es troben en risc de desnonament, en situacions de violència domèstica, de
sobreocupació, en estructures temporals o no convencionals (espais mòbils, d’estructura
semipermanent com cabanyes o cabines, etc.) o en un habitatge sense condicions d’habitabilitat.
Tots aquests casos s’inclouen a la definició de persona sense llar i exclusió residencial que
FEANTSA desenvolupa a través de la Taula ETHOS (classificació acceptada com a marc comú
a Europa) i que té en compte la dimensió física, social i legal de l’habitatge.
L’amuntegament és també un element de sensellarisme ocult que, a més, afecta directament a
la salut de tots aquells que viuen en un entorn sota aquestes condicions. El Decret 141/2012 que
regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges, en el seu article 4 fixa un estàndard
de superfície màxim d’ocupació de l’habitatge al voltant de la superfície de les habitacions
disponibles, de manera que una persona ha de disposar d’almenys 5 m² per habitació, dos
persones 8 m² per habitació i 3 persones un mínim de 12 m². Una mesura que, a més de les
cèdules d’habitabilitat es monitoritza a través del sistema d’empadronament però que entenem
que podria complementar-se amb altres mesures, com cens d’habitatges locals actualitzats
periòdicament o plans d’acció amb entitats privades com els agents immobiliaris, que permetin
tramitar accions preventives directes o efectuar les sancions corresponents a favor de garantir la
salubritat i higiene de les famílies. Aquestes mesures podran complir, a més, amb el mandat de
l’article 43 de la LDH que consisteix en aplicar polítiques per erradicar la sobreocupació dels
habitatges.
El VIII informe de la Fundació Foessa (2019) estima en 1.210.279 les persones que es troben
en una situació d’habitatge inadequat a Catalunya (la Comunitat Autònoma amb la xifra més
elevada amb diferència) i en 304.966 les que es troben en habitatge insegur (la segona
Comunitat Autònoma després de la Comunitat Valenciana).
A més, la crisi sanitària de la COVID-19 ens ha evidenciat l’esteta relació entre contagis i
situacions d’amuntegament, i hem vist com els focus inicials de contagis es situaven en ciutats
grans, cosmopolites i dinàmiques.
Així doncs, és necessari no ignorar tota aquesta vessant de sensellarisme ocult, desenvolupar
instruments que permetin la seva detecció i tractament, així com també la seva prevenció.
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OBJECTIUS
•

Definir i identificar totes les possibles situacions de sensellarisme ocult per tal de
poder-les detectar posteriorment a la ciutat de Tarragona.

•

Una vegada disposem de dades, perfils i problemàtiques, oferir recursos i serveis
necessaris per a cada un d’aquests.

•

Vetllar per una activitat proactiva de l’Administració i per una col·laboració i
coordinació constant amb els jutjats i amb els serveis socials per detectar casos
de sensellarisme ocult i poder-los donar resposta abans de que sigui massa tard.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 21: Dissenyar i desenvolupar programes d’inspecció i detecció de les
situacions de sensellarisme ocult
ACTUACIÓ 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
ACTUACIÓ 23: Combinar les diferents actuacions amb les destinades específicament
a col·lectius especialment vulnerables: joves, immigrants, famílies monoparentals
(Repte 1); gent gran i discapacitats (Repte 2); okupació d’habitatge (Repte 3) i
desnonaments (Repte 7)
ACTUACIÓ 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
ACTUACIÓ 25: Diversificar formes de tinença, atenent a possibilitats i necessitats de
la població (Repte 11)
ACTUACIÓ 26: Dissenyar i aplicar protocols de seguiment, d’acompanyament i plans
de treball o de formació
ACTUACIÓ 27: Centralitzar totes les necessitats i problemàtiques relacionades amb
l’habitatge en un sol lloc d’atenció
ACTUACIÓ 28: Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures
relacionades amb el fenomen sense llar
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ACTUACIÓ 21: DISSENYAR I DESENVOLUPAR PROGRAMES D’INSPECCIÓ I DETECCIÓ
DE LES SITUACIONS DE SENSELLARISME OCULT

ACTUACIO 21: DESCRIPCIÓ
Dissenyar i desenvolupar programes d’inspecció i detecció de les situacions de
sensellarisme ocult. Per fer-ho, primer és necessari definir les categories existents. Possibilitat
de realitzar una “Diagnosi de l’exclusió residencial a Tarragona”.
ACTUACIÓ 21: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 21: CALENDARI
•

2022: Estudi científic que permeti definir les categories de sensellarisme ocult existent i
adaptar-les a la ciutat de Tarragona.

•

Període 2023-2026: Estudi de camp municipal anual o bianual (amb possible
col·laboració d'entitats socials) per detectar tots els casos de sensellarisme ocult a
Tarragona.

ACTUACIÓ 21: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona (possible conveni amb URV).

ACTUACIÓ 21: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 21: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona i possible col·laboració amb Càtedra UNESCO de l’Habitatge
de la URV.

ACTUACIÓ 21: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Firma de conveni amb URV i destinar pressupost per fer aquesta diagnosi.

•

Classificar totes les categories existents de sensellar i buscar indicadors que permetin
detectar aquestes situacions de la manera més fidedigna possible.

ACTUACIÓ 21: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Resultats de la diagnosi: casos de de sensellarisme i sensellarisme ocult detectats.
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ACTUACIÓ 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

ACTUACIO 22: DESCRIPCIÓ
Una vegada detectades les situacions, 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.
Exemples:
•

Actuacions per evitar sobreocupació (programa d’inspecció i detecció de casos, acords
amb col·legis professionals que actuïn al sector, programes de suport amb serveis
socials o amb servei de mediació, obres de rehabilitació, etc.) – art. 43 LDHC

•

Actuacions per evitar infrahabitatge (programa d’inspecció i detecció de casos, acords
amb col·legis professionals que actuïn al sector, programes de suport amb serveis
socials o amb servei de mediació, obres de rehabilitació, etc.) – art. 44 LDHC

•

Altres actuacions: lligades a disponibilitat de parc públic d’habitatges (veure Repte 6), a
la mobilització d’habitatge buit (Repte 12) i a la rehabilitació d’habitatges (Reptes 8 i 9).

ACTUACIÓ 22: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 22: CALENDARI
•

Període 2022-2023: Programa d’inspecció i detecció de casos, acords amb col·legis
professionals que actuïn al sector (pot anar lligat amb l’actuació 21).

•

2024: Contacte i conveni o partenariat amb entitats socials, serveis de mediació i altres
agents del sector per desenvolupar aquests serveis. Establir protocols d’actuació atenent
a les diferents problemàtiques, situació de sensellarisme ocult i perfil de la
persona/família.

•

Període 2025-2026: Oferir recursos i serveis.

•

Veure calendaris de Reptes 6, 8, 9 i 12.

ACTUACIÓ 22: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i amb entitats del sector.

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140.

•

Fons europeus (ex. FEDER o FSE): https://europa.eu/european-union/about-eu/fundinggrants_es.

ACTUACIÓ 22: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.
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ACTUACIÓ 22: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 22: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Conveni o partenariat amb entitats socials, serveis de mediació i altres agents del sector.

•

Establir diferents protocols d’actuació en funció de les realitats existents.

ACTUACIÓ 22: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Recursos i serveis donats a persones sense llar detectades amb actuació anterior.

•

Percentatge d’èxit (veure relació entre situacions detectades i abordades, i evolució dels
casos, si és positiu, en procés o negatiu).

•

Fer seguiment periòdic.
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ACTUACIÓ 23: COMBINAR LES DIFERENTS ACTUACIONS AMB LES DESTINADES
ESPECÍFICAMENT A COL·LECTIUS ESPECIALMENT VULNERABLES: JOVES,
IMMIGRANTS, FAMÍLIES MONOPARENTALS (REPTE 1), GENT GRAN I DISCAPACITATS
(REPTE 2), OKUPACIÓ D’HABITATGE (REPTE 3) I DESNONAMENTS (REPTE 7)

ACTUACIO 23: DESCRIPCIÓ
Tenir present mesures d’altres reptes on es fa especial referència a certs col·lectius especialment
vulnerables: Repte 1 (joves, immigrants, famílies monoparentals); Repte 2 (gent gran i
discapacitats); Repte 3 (okupació d’habitatge) i Repte 7 (desnonaments).
ACTUACIÓ 23: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 23: CALENDARI
•

Mesures per a certs col·lectius específics: veure calendari dels Reptes 1, 2, 3 i 7.

ACTUACIÓ 23: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Veure fonts de finançament dels Reptes 1, 2, 3 i 7.

ACTUACIÓ 23: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 23: RESPONSABLES
•

Veure Reptes 1, 2, 3 i 7.

ACTUACIÓ 23: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Veure Reptes 1, 2, 3 i 7.

ACTUACIÓ 23: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure Reptes 1, 2, 3 i 7.
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ACTUACIÓ 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

ACTUACIO 24: DESCRIPCIÓ
Tenir present mesures d’altres reptes on es fa especial referència a certs col·lectius especialment
vulnerables: Repte 1 (joves, immigrants, famílies monoparentals); Repte 2 (gent gran i
discapacitats); Repte 3 (okupació d’habitatge) i Repte 7 (desnonaments).
ACTUACIÓ 24: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 24: CALENDARI
•

2022: Establir protocol escrit si encara no existeix.

•

Període 2022-2026: Desenvolupar protocol i analitzar els resultats.

ACTUACIÓ 24: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

No cal.

ACTUACIÓ 24: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 24: RESPONSABLES
•

Jutjats amb Ajuntament, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 24: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Firma de convenis i redacció de protocols entre jutjats i serveis socials.

ACTUACIÓ 24: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre de comunicacions fetes per part dels jutjats.

•

Famílies desnonades per impagament d’hipoteca o de lloguer.

•

Actuació de l'Administració davant d'aquests casos. Solucions que aporta.

•

Percentatge d’èxit (persones reallotjades o posades en diferents programes).
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ACTUACIÓ 25: DIVERSIFICAR FORMES DE TINENÇA, ATENENT A POSSIBILITATS I
NECESSITATS DE LA POBLACIÓ (Repte 11)

ACTUACIO 25: DESCRIPCIÓ
•

Diversificar formes de tinença, atenent a possibilitats i necessitats de la població
(Repte 11)).

ACTUACIÓ 25: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 25: CALENDARI
•

Veure calendari del Repte 11.

ACTUACIÓ 25: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Veure fonts de finançament del Repte 11.

ACTUACIÓ 25: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 25: RESPONSABLES
•

Veure el Repte 11.

ACTUACIÓ 25: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Veure el Repte 11.

ACTUACIÓ 25: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure el Repte 11.
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ACTUACIÓ 26: DISSENYAR I APLICAR PROTOCOLS
D’ACOMPANYAMENT I PLANS DE TREBALL O DE FORMACIÓ

DE

SEGUIMENT,

ACTUACIO 26: DESCRIPCIÓ
•

Establir un protocol d’empadronament per a les persones sense sostre (tenir present
l’art. 3.3 de l’Annex de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la
que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local,
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del
Padrón municipal. BOE 2-5-2020, núm. 122).

ACTUACIÓ 26: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 26: CALENDARI
•

2022: Crear protocols atenent a resultats d’actuació.

•

2023: Contacte i conveni o partenariat amb entitats socials i altres agents del sector per
desenvolupar els protocols.

•

Període 2023-2026: Desenvolupar protocols i analitzar els seus resultats.

ACTUACIÓ 26: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140.

•

Fons europeus (ex. FEDER o FSE): https://europa.eu/european-union/about-eu/fundinggrants_es.

ACTUACIÓ 26: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 26: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA, amb col·laboració d’entitats de la
XAIPSLLT.

ACTUACIÓ 26: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Dissenyar protocols de seguiment, de plans de treball, etc.

•

Coordinació entre Ajuntament i tercer sector, entre IMSST, SMHAUSA i XAIPSLLT.
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ACTUACIÓ 26: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Controlar evolució: solucions habitacionals, ajuts, plans de treball o de formació,
acompanyament i seguiment, etc.
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ACTUACIÓ 27: CENTRALITZAR TOTES LES NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES
RELACIONADES AMB L’HABITATGE EN UN SOL LLOC D’ATENCIÓ

ACTUACIO 27: DESCRIPCIÓ
•

Centralitzar totes les necessitats i problemàtiques relacionades amb l’habitatge en un
sol lloc d’atenció (exemple: Oficina d’habitatge o Servei d’Habitatge Social i Pobresa
de la ciutat de Tarragona).

ACTUACIÓ 27: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 27: CALENDARI
•

2022: Estudi de la seva necessitat i viabilitat.

•

2023: Replantejament de serveis i concentració a Oficina d'Habitatge.

•

2023-2026: Oficina en funcionament.

ACTUACIÓ 27: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 27: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 27: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 27: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Desenvolupar accions i processos que permetin concentrar totes les tasques
relacionades amb l’habitatge a u sol lloc.

•

Creació de l'Oficina o Servei (funcions, localització, recursos materials, recursos humans,
etc.).

ACTUACIÓ 27: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Recopilació de peticions: número i naturalesa.

•

Peticions acceptades i rebutjades.

•

Peticions amb resultat positiu (Adm. Pot donar solució o sortida).

•

Ajuts concebudes.
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ACTUACIÓ 28: BENEFICIS FISCALS I AJUTS QUE PODEN ACOMPANYAR DIVERSES
MESURES RELACIONADES AMB EL FENOMEN SENSE LLAR

ACTUACIO 28: DESCRIPCIÓ
Beneficis fiscals:
•

Proposta de nova mesura:
-

•

Si es vol regularitzar la seva situació i es fa un arrendament amb renta limitada per
una norma jurídica es pot crear una bonificació de fins el 95% de l’IBI (per al propietari
del bé immoble); és una nova bonificació potestativa de l’art. 74.6 LRHL que
Tarragona avui en dia no la regula i que es pot introduir a l’OF 13.

Mesura possible però té que ser adoptada però cal una modificació LRHL per part
de l’estat:
-

Bonificació en l’IBI per destinar els habitatges a lloguer social.

Ajuts públics:
•

Mesures existents:
-

•

La Generalitat té subvencions per al pagament del lloguer (Resolucions
TES/968/2020, de 8 de maig i TES/1096/2020 de 19 de maig).

Mesura possible però ha de ser adoptada per Catalunya:

Al 2019 existien les prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge que es trobin
en risc d’exclusió residencial per impagament (Resolució TES/1969/2019); ara bé aquestes ajuts
s’han de tributar com a guanys patrimonials a l’IRPF.
ACTUACIÓ 28: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 28: CALENDARI
•

2022: Creació de la nova bonificació IBI en l’ordenança fiscal.

ACTUACIÓ 28: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, ja que els ingressos públics per l’IBI es veuran
reduïts per la creació d’una nova bonificació.

ACTUACIÓ 28: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 28: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona.
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ACTUACIÓ 28: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de la nova bonificació de l’IBI.

ACTUACIÓ 28: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Subjectes passius que han aplicat la nova bonificació de l’IBI.

•

Ingressos públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

172

REPTE 6. AUGMENTAR L’HABITATGE SOCIAL I PÚBLIC
4.5.7 Repte 6. Augmentar l’habitatge social i públic
El concepte d’habitatge social va més enllà del d'habitatge de protecció oficial o habitatge
protegit, doncs incorpora tots aquells habitatges que s’ofereixen per sota del preu de mercat i/o
amb un preu assequible, i els quals no s’adjudiquen seguint criteris de mercat sinó criteris de
necessitat d'habitatge (seguint pautes marcades per normativa). Per exemple, en aquest cas
podrien entrar els habitatges que es lloguen a través de les Borses de Mediació. L’habitatge
social pot ser de titularitat privada o pública i, en conseqüència, serà habitatge públic aquell del
que és titular l'administració pública, entitat o empresa pública. Finalment, aquestes dues
categories formen part dels habitatges considerats assequibles, és a dir, els que no suposen
un cost exagerat i desproporcionat per la unitat familiar i que s'adequa a l’estructura i necessitats
familiars (hi pot haver habitatge privat que sigui assequible també, com per exemple, els lloguers
de renda antiga).
Aquestes definicions ens són útils a l’hora de poder determinar si existeix suficient habitatge
assequible, social i públic a la ciutat de Tarragona. En línies generals, es ressalta una escassa
oferta d’habitatge assequible a la ciutat de Tarragona i una manca de parc d’habitatge social.
També una baixa presència d'oferta de lloguer residencial. Aquesta problemàtica pot comportar
impagaments, casos de sobreocupació (relloguer d’habitacions), impossibilitat d’independitzarse, obligació de compartir pis o altres situacions destacades al Repte 5 sobre sensellarisme ocult.
Tampoc ajuda la poca predisposició del sector privat i de les entitats bancàries de cedir
habitatges o fer lloguers socials.
Cal cercar noves fórmules tan per captar habitatge privat com per oferir-lo a la població més
vulnerable a fi de reduir l’exclusió residencial a la ciutat; tot això, evitant l’estigmatització de certes
zones o certs barris de la ciutat.
A més a més, a nivell intern també cal un canvi: agilitzar els tràmits per resoldre sol·licituds
d'habitatge, com per exemple les de la Mesa d'emergència (passa per una major coordinació
entre Generalitat i Ajuntament), així com apostar i treballar el treball comunitari, buscant aliances
entre departaments, amb entitats del tercer sector social i amb el sector privat.
OBJECTIUS
•

Augmentar el parc d’habitatge social i/o públic, ja sigui amb nova construcció o
captació de pisos buits. Eventualment es podria explorar el canvi d’ús, sempre que les
condicions dels immobles, la densitat i la planificació de la ciutat ho permeti. Aquest
augment del parc ha d’anar acompanyat d’un estudi de la demanda real així com d’una
diversificació de perfils familiars, de tipus de tinença i de localització que evitin crear
segmentació social i estigmatització de certes zones.

•

Evitar la estigmatització i guetificació de certes zones/barris. Vetllar per la
distribució en pepperpotting de l’habitatge públic i social (veure Repte 17) i
importància de la mediació comunitària (veure Repte 11).
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ACTUACIONS
ACTUACIÓ 29: Estudi exhaustiu de l’oferta i la demanda d’habitatges socials
ACTUACIÓ 30: Construcció d’HPO i adquisició de solars per a la construcció d’HPO
per lloguer o tinences intermèdies
ACTUACIÓ 31: Incentivar la borsa de mediació per al lloguer social i l’aval-lloguer
ACTUACIÓ 32: Creació d’un protocol per agilitzar processos de situacions
d’emergència social de l'AHC. Augment places de la Mesa d’Emergència
ACTUACIO 33: Beneficiar-se dels drets de tanteig i retracte a favor de l’Administració
ACTUACIÓ 34: Col·laboració entre agents del sector per posar a disposició habitatge
social mitjançant diferents fórmules a través del Consell de l’Habitatge de Tarragona
ACTUACIO 35: Captar pisos buits per mitjà d’incentius negatius per a habitatges buits
i/o en mal estat
ACTUACIÓ 36: Cerca de models de gestió eficient d'habitatge social
ACTUACIÓ 37: Foment d’ajuts al lloguer per a col·lectius vulnerables i unitats familiars
amb pocs ingressos
ACTUACIÓ 38: Cerca d’altres fórmules d'accés a un habitatge
ACTUACIÓ 39: Foment servei de mediació comunitària per a millorar la resolució de
conflictes intracomunitaris i entre propietaris i llogaters
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ACTUACIÓ 29: ESTUDI EXHAUSTIU DE L’OFERTA I LA DEMANDA D’HABITATGES
SOCIALS

ACTUACIO 29: DESCRIPCIÓ
La necessitat que l’oferta d’habitatge social respongui a la demanda real existent (per
exemple, atenent a la tipologia d’unitat familiar o de convivència i de la localització de l’habitatge)
fa necessària la realització d’un estudi exhaustiu de l’oferta i la demanda d’habitatge social
existents a la ciutat.
Quant a la demanda, es podria fer ús del Registre de sol·licitats d'HPO i també de la Mesa i
Borsa de lloguer, entre d'altres, per poder encaixar millor l’oferta amb la demanda. Respecte a
l’oferta, s’hauria de fer un cens electrònic actualitzable recurrentment on hi constin els
habitatges oferts per les diverses administracions públiques a la ciutat i les entitats socials que
hi actuïn.
Cal recordar que l’art. 74 LHC assenyala que tots els municipis de +5.000 habitants i les capitals
de comarca han de disposar, en el termini de 20 anys d’un parc mínim d’habitatges destinats a
polítiques socials del 15% respecte al total d’habitatges existents (solidaritat urbana).
ACTUACIÓ 29: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 29: CALENDARI
•

2022. Adjudicació i realització de l'estudi.

•

2023. Publicació de resultats i disseny de protocol.

•

Període 2024-2026. Aplicació de protocol creat per adjudicar habitatges socials.

ACTUACIÓ 29: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona. Veure si existència de convocatòries de
projectes a la Universitat.

ACTUACIÓ 29: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 29: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona i possible col·laboració amb Càtedra UNESCO de l’Habitatge
de la URV.

ACTUACIÓ 29: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Firma de conveni amb URV (o altra entitat) i destinar pressupost per fer aquesta diagnosi.

ACTUACIÓ 29: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Resultats de l’estudi.
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ACTUACIÓ 30: CONSTRUCCIÓ D’HPO I ADQUISICIÓ DE SOLARS PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’HPO PER LLOGUER O TINENCES INTERMÈDIES

ACTUACIO 30: DESCRIPCIÓ
Construcció d’HPO i adquisició de solars per a la construcció d’HPO per lloguer o tinences
intermèdies (veure Repte 11). Aquesta actuació inclou les següents mesures:
30a. Ajuts a la construcció de parc que, sobre tot, permeti conservar els habitatges en el sector
social
30b. Reserves de sòl per a habitatge protegit, mínim del 30% del sostre que es qualifiqui per
a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió
d'ús (mod. art. 57.3 TRLU). Veure també art. 7.3 del Decret llei 17/2019.
30c. La nova construcció ha d’afavorir cohesió territorial i evitar segregació territorial per
raó de nivell de renda (mod. art. 57.6 TRLU). Mixtura social + associacions de veïns (també
foment d’un servei de mediació comunitària ( veure Actuació 39 d’aquest mateix repte)
30d. Qualificació permanent per a habitatges que s’integrin al patrimoni públic de sòl i
habitatge i els que el planejament urbanístic reservi a l’ús d’habitatge de protecció pública (mod.
art. 79 Llei del dret a l’habitatge)
30e. Beneficis fiscals: Mesures existents:
•

IVA: HPO té un tipus de gravamen reduït a l’IVA del 4% (respecte el 10% ordinari per la
resta de bens immobles per a la primera adquisició o transmissió).

•

ITP: té un tipus reduït de TPO, el 7% (respecte el 10% o 11% general). A més a més
està exempt: a) de TPO la transmissió de terrenys i solars i la cessió del dret de superfície
per a la construcció d’edificis en regim d’HPO. b) AJD (document notarial) els préstecs
hipotecaris sol·licitats per a la seva adquisició. c) AJD (document notarial): les
escriptures públiques per a formalitzar actes o contractes relacionats amb la construcció
d’edificis en règim d’HPO, sempre que hagin sol·licitat el seu règim.

•

ICIO: bonificacions: a) 95% de la quota per l’execució d’obres de construcció HPO en
règim de promoció pública, ja es destinin a lloguer o a venda; la taxa per l’atorgament
de la llicència urbanística es dedueix de la quota bonificada. b) 75% en la construcció
HPO en règim de protecció publica destinats a lloguer; c) la resta de supòsits d’HPO
tenen una bonificació del 20%.

•

IBI: bonificació del 50% durant els 3 períodes impositius següents al de l’atorgament de
la qualificació definitiva d’HPO.

30f. Ajuts: La Generalitat té els ajuts, en forma de bonificació, dels interessos d’operacions de
préstec, per al finançament de promocions d’HPO i allotjaments dotacionals destinats a lloguer
per a l’any 2020 (Resolució TES/1487/2020, de 19 de juny).
Mesura possible però no adoptada CCAA:
•

Per a l’any 2020: la Generalitat va donar subvencions al 2019 per a promocions
d’habitatges de nova construcció, promocions d’habitatges procedents de la rehabilitació
d’edificis i promocions d’habitatges amb obres en curs paralitzades que es reprenguin a
la seva finalització, sempre que es qualifiqui d’HPO destinats a lloguer o cessió d’ús en
règim general. (Resolució TES/1454/2019, de 27 de maig i TES/1675/2019, de 19 de
juny vinculades al Pla estatal d’habitatge 2018-2021).

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

176

ACTUACIÓ 30: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 30: CALENDARI
•

Període 2022-2026: Ajuts a la construcció.

•

2022: Veure resultats d’actuació 1 i preveure percentatge necessari i localització.

•

Període 2023-2026: Aplicació de percentatges i localitzacions a noves reserves.

•

Període 2022-2026: Qualificació permanent d’habitatge protegit públic.

ACTUACIÓ 30: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Per a les ajuts a la construcció: Pressupostos pla d’habitatge estatal (conveni amb
Generalitat de Catalunya), de Catalunya i pla local.

•

Per als apartats 30b, 30c i 30d: no calen més fonts.

ACTUACIÓ 30: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 30: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, SMHAUSA, AHC i Generalitat de Catalunya.

ACTUACIÓ 30: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Ajuts a la construcció concedides i control d'evolució de promocions (qualificació
provisional i qualificació definitiva).

•

Reserves de sòl per HPO.

•

Anàlisi de cohesió territorial.

•

Contacte amb associacions de veïns/arrendataris.

•

Nombre qualificacions provisionals d’habitatge públic amb qualificació permanent.

ACTUACIÓ 30: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Habitatges construïts i en quina tinença.

•

Localització d’habitatges construïts (per zones/barris). Percentatge en cada zona.

•

Nombre d'associacions de veïns/arrendataris existents i assiduïtat de reunió amb
Administració (Ajuntament o SMHAUSA).

•

Nombre de qualificacions provisionals d’habitatge públic amb qualificació permanent.
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ACTUACIÓ 31: INCENTIVAR LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL I
L’AVAL-LLOGUER

ACTUACIO 31: DESCRIPCIÓ
Incentivar la borsa de mediació per al lloguer social i l’aval-lloguer (D 75/2014 Pla pel Dret a
Habitatge de Catalunya). A part de l’oferta de garanties a les persones propietàries o
arrendadores, de cobrament del lloguer, de conservació de l’habitatge, de protecció davant
d’impagaments, etc. (ex. art. 18 Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a l’habitatge),
interessant acompanyar-ho d’ajuts a la rehabilitació de l’immoble. Col·laborar estretament amb
els agents immobiliaris i el tercer sector per a incentivar el contacte per a trobar habitatge adient
per a col·lectius concrets, com els de pocs recursos o família nombrosa (veure Repte 11). Per
garantir pagament, servei d’assessorament de deute i plans d’inserció laboral.
ACTUACIÓ 31: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 31: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 31: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost Ajuntament + veure font de finançament de Repte 8.

ACTUACIÓ 31: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 31: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, SMAUSA, AHC.

ACTUACIÓ 31: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Mesures preses (i serveis oferts) per incentivar la Borsa de Mediació de lloguer social.

ACTUACIÓ 31: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Habitatges captats del sector privat amb diferents programes (cessions, borsa de
mediació, exercici de tanteig i retracte, expropiacions...).
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ACTUACIÓ 32: CREACIÓ D’UN PROTOCOL PER AGILITZAR PROCESSOS DE
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE L'AHC. AUGMENT PLACES DE LA MESA
D’EMERGÈNCIA

ACTUACIO 32: DESCRIPCIÓ
Creació d’un protocol per a agilitzar processos de situacions d’emergència social de
l'AHC. Augment places de la Mesa d’Emergència
ACTUACIÓ 32: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 32: CALENDARI
•

2022: Establir protocols de col·laboració amb AHC i d’actuació.

•

Període 2023-2026: Aplicar protocols i cerca de nous habitatges.

ACTUACIÓ 32: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

No calen fonts de finançament.

ACTUACIÓ 32: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 32: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, SMAUSA, AHC.

ACTUACIÓ 32: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de protocols per Mesa d'emergència.

ACTUACIÓ 32: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Sol·licitants registrats a RSHPO i en llista d’espera a la Mesa d’Emergència.
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ACTUACIÓ 33: BENEFICIAR-SE DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE A FAVOR DE
L’ADMINISTRACIÓ

ACTUACIO 33: DESCRIPCIÓ
Els drets de tanteig i retracte a favor de l’Administració (art. 2 Decret llei 1/2015 i RDL
7/2019). Drets de tanteig i retracte de l’Administració de la Generalitat, a favor seu, del municipi,
d’altres entitats vinculades, de societats públiques o d’entitats sense ànim de lucre en la
transmissió d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació
o pagament de deute amb garantia hipotecària que estiguin situats en àrees de demanda
residencial forta i acreditada i hagin estat adquirits després de l’entrada en vigor de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. El nou Decret llei de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge aprovat pel Govern el desembre de 2019 pretén ampliar aquests
drets fins al 2027 (DF 1 Decret llei 1/2015 ho limita a 6 anys des de la seva entrada en vigor) i
ampliar el seu àmbit d’aplicació. A més, existeix la possibilitat d’accedir a una línia de préstecs
bonificats (amb l’Institut Català de Finances) per a ajuntaments, entitats municipals i entitats
sense ànim de lucre, sempre que constitueixin una propietat temporal sobre l’habitatge adquirit
i en transmetin la titularitat successiva a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya1. Per habitatge
protegit per a col·lectius vulnerables, també per destinar a la Mesa d’Emergències (des de la
Generalitat).
ACTUACIÓ 33: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 33: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 33: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost Ajuntament i AHC (conveni) provinents d’impostos, recàrrecs de taxes,
sancions per pisos buits.

ACTUACIÓ 33: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 33: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, SMAUSA, AHC.
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ACTUACIÓ 33: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•
•

Cerca i número de pisos als que se'ls pot aplicar dret de tanteig i retracte.
Contacte d’Ajuntament i SMHAUSA amb entitats sense ànim de lucre que gestionen o
necessitin gestionar habitatge social per poder celebrar la propietat temporal amb certs
pisos.

ACTUACIÓ 33: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Habitatges captats del sector privat amb diferents programes (cessions, borsa de
mediació, exercici de tanteig i retracte, expropiacions...).

•

Entitats que han accedit a línia de préstecs de l’ICF.
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ACTUACIÓ 34: COL·LABORACIÓ ENTRE AGENTS DEL SECTOR PER POSAR A
DISPOSICIÓ HABITATGE SOCIAL MITJANÇANT DIFERENTS FÓRMULES A TRAVÉS
DEL CONSELL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA I ALTRES MESURES I AJUTS QUE
LES PODEN ACOMPANYAR

ACTUACIO 34: DESCRIPCIÓ
34a. Col·laboració entre agents del sector per posar a disposició habitatge social
mitjançant diferents fórmules. Important rol del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte
16) per discutir qui està en disposició d'aportar, què aportarà i quan i a canvi de què.

34b. Es plantegen mesures fiscals i per acompanyar a aquesta col·laboració.
Beneficis fiscals. Mesures existents:
•

•

S’han creat dues bonificacions del 100% del TPO a Catalunya (Llei 5/2020, de 29 d’abril),
en les adquisicions d’habitatges que efectuen els promotors:
i.

públics com a beneficiaris dels drets de tanteig i retracte que exerceix l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya d’acord amb el Decret Llei 1/2015.

ii.

socials sense ànim de lucre, homologats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
per destinar-los a HPO de lloguer o cessió d’ús.

Estan exemptes d’AJD (document notarial) les escriptures per a formalitzar la primera
transmissió d’HPO una vegada obtinguda la qualificació definitiva; i la constitució de
préstecs hipotecaris per a l’adquisició exclusiva d’HPO.

Ajuts. Mesures existents: subvencions per a les entitats que han adquirit habitatges amb
préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte per destinar-lo a lloguer social
(Resolució TES/1288/2020, de 8 de juny i Resolució TES/1428/2020 d’11 de juny).
Proposta de nova mesura:
i.

Donar subvencions per al pagament de l’IBI i de les taxes d’escombraries per als
propietaris que cedeixin els habitatges a la borsa de mediació de lloguer social;

ii.

Subvencions per al pagament de l’ICIO i de la taxa per les llicències urbanístiques
quan fan obres de rehabilitació i/o adequació dels habitatges buits i realitzin un
contracte de lloguer social a través de l’Oficina local de l’habitatge. Ara bé, aquestes
dues ajuts s’han de declarar a l’IRPF com a guany patrimonial.

ACTUACIÓ 34: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 34: CALENDARI
•

2022: Convenis amb agents del sector.

•

2022: Convocatòria pública de les ajuts i/o subvencions.

•

Període 2023-2026: Col·laboració amb agents dels sector
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•

Veure també calendari del Repte 16).

ACTUACIÓ 34: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

34a. No calen fonts.

•

34b. Pressupost Ajuntament.

ACTUACIÓ 34: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 34: RESPONSABLES
•

34a. Veure Repte 16.

•

34b. Ajuntament de Tarragona i SMAUSA.

ACTUACIÓ 34: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

34a. Veure Repte 16.

•

34b. Redacció de la convocatòria dels ajuts fiscals per al pagament de l’IBI, taxa
d’escombraries, ICIO i taxes per les llicencies urbanístiques.

ACTUACIÓ 34: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

34a. Sol·licitants d’habitatge social que han rebut habitatge. Veure també Repte 16.

•

34b. Subvencions concedides a l’IBI, ICIO i a les taxes.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

183

ACTUACIÓ 35: CAPTAR PISOS BUITS PER MITJÀ D’INCENTIUS NEGATIUS PER A
HABITATGES BUITS I/O EN MAL ESTAT

ACTUACIO 35: DESCRIPCIÓ
Captar pisos buits per mitjà d’incentius negatius per a habitatges buits i/o en mal estat:
instruments legals que permeten l’expropiació temporal de pisos buits o de pisos no rehabilitats
(i provinents de processos d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de
deute amb garantia hipotecària), els lloguers socials forçosos en casos d’execucions hipotecàries
de col·lectius en circumstàncies d’emergència social i fins i tot de desnonaments per impagament
de lloguer, tot i que en aquest segon cas té un caràcter excepcional i transitori, d’un màxim de
tres anys (que es compleix ara, a final de desembre de 2019) i les penalitzacions econòmiques
per mantenir pisos buits, com l’impost de pisos buits o el recàrrec de l’IBI en alguns municipis
(veure Repte 12). Existeix una bonificació a l’impost sobre els habitatges buits (de fins el 75%)
quan les persones jurídiques subjectes passius de l’impost destinin els habitatges a lloguer
assequible, directament o per mitjà de l’Administració o d’entitats del tercer sector (art. 3 Llei
5/2020, de 29 d’abril).
ACTUACIÓ 35: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 35: CALENDARI
•

2022: Anàlisi de les mesures més adients (i factibles, executables sense que suposin
una sobrecàrrega de recursos humans i econòmics a l’Administració).

•

Període 2023-2026: Implantació de mesures previstes.

•

Veure també el calendari del Repte 12.

ACTUACIÓ 35: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Veure fonts de finançament del Repte 12.

ACTUACIÓ 35: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 35: RESPONSABLES
•

Veure el Repte 12.

ACTUACIÓ 35: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Veure el Repte 12.

ACTUACIÓ 35: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure el Repte 12.
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ACTUACIÓ 36: CERCA DE MODELS DE GESTIÓ EFICIENT D'HABITATGE SOCIAL

ACTUACIO 36: DESCRIPCIÓ
Aquesta actuació està conformada per les següents mesures:
36a. Convenis de col·laboració, possibles partenariats públic-privats; preferència per entitats
gestores d’habitatge social, que ofereixin accés a habitatge assequible i acompanyament social
i/o altres serveis complementaris. Reflectir-ho en plec de clàusules tècniques en casos de
licitacions. Ex. Entitats que disposin del certificat de bona gestió d'habitatge social (CVS),
desenvolupat per la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV.
36b. Oferir certificat de bona gestió d'habitatge social (CVS), desenvolupat per la Càtedra
UNESCO d'Habitatge de la URV. Permet garantir una gestió eficient i sostenible.
36c. Treball en xarxa entre les entitats i serveis que treballin en el camp de l’habitatge
36d. Beneficis fiscals. Mesures existents:
•

En funció de la forma jurídica que tingui l’entitat gestora d’habitatge social té una sèrie
de beneficis fiscals: a) una entitat sense ànim de lucre de la Llei 49/2002 pot estar
parcialment exempta d’IS i exempta d’ITP; b) les cooperatives fiscalment protegides
estan exemptes d’ITPAJD i tributen un tipus inferior a l’IS (20%); c) si és una societat
dedicada a l’arrendament d’habitatges pot acollir-ser al règim especial de l’IS i tenir la
bonificació del 85% de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de
l’arrendament; d) pot ser una SOCIMI i tenir una tributació zero a l’IS; e) si és una
empresa pública està totalment exempta d’IS; f) està exempt d’ITP la constitució de
societats i l’ampliació de capital quan tinguin per objecte exclusiu la promoció o
construcció d’edificis en règim d’HPO.

•

Hi ha una sèrie de beneficis fiscals indirectes a les donacions que fan les persones
físiques a les entitats sense ànim de lucre: una deducció a l’IRPF de la persona que fa
l’aportació econòmica: 80% fins a 150 euros i el 35% a partir d’aquesta quantitat (la
quantitat s’incrementa si es fa més de 2 anys continuats, per beneficar la seva
fidelització). I si la persona que fa l’aportació és una societat té una deducció del 35%
de la quantitat aportada en el seu IS.
Proposta de nova mesura:

•

Crear una bonificació de fins el 95% de l’IBI, a favor dels immobles en els quals es
desenvolupi activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiqui (art. 74. 2.quater LRHL). Per exemple, Barcelona té una
bonificació en el bens immobles en els quals es realitzi l’activitat econòmica de lloguer
social i que els habitatges siguin gestionats per la Borsa d’habitatge o per entitats o
empreses públiques (aquestes activitats es poden declarar d’interès o utilitat municipal
perquè existeixen circumstàncies socials).

36e. Ajuts públiques: Mesura possible però no adoptada per l’Estat per l’any 2020:
•

Al 2019 hi havia subvencions per al sosteniments econòmic i financer de l’estructura
central de determinades entitats del tercer sector d’acció social (RD 681/2019, de 22
novembre), per exemple Creu Roja, Cáritas, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión social, Plataforma del Tercer Sector, etc. per poder subvencionar les
despeses corrents com arrendaments de bens immobles, petites reparacions,
subministraments, IBI, taxes d’escombraries, internet, material d’oficina, etc.
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Proposta de nova mesura (però cal que sigui adoptada per les CCAA):
•

Crear deduccions autonòmiques a l’IRPF per a lloguer de bens immobles gestionats per
entitats socials.

ACTUACIÓ 36: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 36: CALENDARI
•

Període 2022-2026: Convenis de col·laboració, partenariats públic-privats.

Certificat de bona gestió d'habitatge social (CVS): A partir de la seva existència (participació
com a projecte pilot en convocatòria Càtedra UNESCO d'Habitatge URV):
•

Passar-lo a l’Ajuntament per a la seva gestió (renovació cada 4 anys).

•

Utilitzar requisit de CVS per a accedir a altres mesures públiques: finançament, accés a
sòl, cessió de parc, etc.

•

Període 2021-2025: Treball en xarxa d’entitats.

•

2021: Incorporació la nova bonificació de l’IBI a l’Ordenança fiscal núm. 14.

ACTUACIÓ 36: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

36a i 36c: No calen fonts de finançament.

•

36b: Participació com a projecte pilot en convocatòria Càtedra UNESCO d'Habitatge
URV.

•

36d: Pressupost de l’Ajuntament.

ACTUACIÓ 36: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 36: RESPONSABLES
•

36a i 36c: Ajuntament de Tarragona, SMHAUSA i agents del sector (públics, privats,
amb o sense ànim de lucre). Veure també Repte 16.

•

36b: SMHAUSA i Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV.

•

36d: Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 36: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Contactes amb entitats del sector.

•

Projecte pilot CVS.

•

Protocols d’actuació per treball en xarxa amb entitats.

•

Modificació de l’OF 14 de l’IBI per incloure la nova bonificació.
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ACTUACIÓ 36: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Convenis de col·laboració o partenariats signats amb entitats del sector (serveis oferts,
parc gestionat i desenvolupament de noves promocions).

•

Número d’entitats gestionant habitatge social i número d’habitatges gestionats.

•

Número d'entitats que obtenen el CVS.

•

Nombre de subjectes passius que poden aplicar la nova bonificació de l’IBI.
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ACTUACIÓ 37: FOMENT D’AJUTS AL LLOGUER PER A COL·LECTIUS VULNERABLES I
UNITATS FAMILIARS AMB POCS INGRESSOS

ACTUACIO 37: DESCRIPCIÓ
Continuar fomentant ajuts al lloguer per a col·lectius vulnerables i unitats familiars amb pocs
ingressos. Proactivitat de l’Administració per a que coneixement de les ajuts i seus requisits
arribin a la ciutadania
La Generalitat té les següents subvencions:
•

Per al pagament del lloguer per a l’any 2020 (Resolució TES/1096/2020 de 19 de maig.

•

Del programa del foment del parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús del Reial Decret
106/2018 de 9 de març pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021 (Resolució
TES/1162/2020, de 28 de maig).

ACTUACIÓ 37: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 37: CALENDARI
•

Període 2022-2026.

ACTUACIÓ 37: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

A determinar.

ACTUACIÓ 37: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 37: RESPONSABLES
•

A determinar.

ACTUACIÓ 37: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Ajuts existents (obertes) en cada moment.

ACTUACIÓ 37: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Ajuts concedides.

•

Peticions que no es poden resoldre (diferenciar falta de requisits i falta de pressupost
públic).
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ACTUACIÓ 38: CERCA D’ALTRES FÓRMULES D'ACCÉS A UN HABITATGE

ACTUACIO 38: DESCRIPCIÓ
Aquesta actuació està conformada per les següents mesures:
38a. Aprofitar allotjaments dotacionals: de caràcter transitori i amb acompanyament
social (veure Repte 1) per exemple, utilitzar edificis i instal·lacions religioses
infrautilitzades per crear habitatge social/dotacional (veure solucions 9 -Regne Unit-, 17
-Bèlgica- i 19 -Alemanya- del 50 Out-of-the-Box Housing Solutions to Homelessness and
Housing Exclusion, accessible a https://www.feantsa.org/en/news/2019/12/11/hsppublication-50-housing-solutions?bcParent=27)
38b. Places en pisos d’estudiants/residències universitàries per a joves ex-tutelats
que vulguin seguir els seus estudis a la universitat + servei de suport/acompanyament
social (veure solució 1 -Dinamarca- del 50 Out-of-the-Box Housing Solutions to
Homelessness
and
Housing
Exclusion,
accessible
a
https://www.feantsa.org/en/news/2019/12/11/hsp-publication-50-housingsolutions?bcParent=27)
38c. Modificar ús de locals per redreçar-los a habitatges socials o en format cohousing
(veure Repte 14).
ACTUACIÓ 38: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 38: CALENDARI
•

38a: Veure calendari del Repte 1.

•

38b:

•

-

2022: Estudi de projectes europeus.

-

2023: Estudi de la necessitat i viabilitat del projecte a la ciutat de Tarragona.

-

2024: Si estudi surt positiu, cerca de pisos i estudi dels potencials beneficiaris
d’aquest projecte.

-

2025: Disseny i implementació d'un primer projecte pilot.

-

2026: Anàlisi dels resultats i l’èxit del projecte pilot i veure la possibilitat de replicarlo. Replicar model a més pisos de la ciutat.

38c: Veure calendari del Repte 14.

ACTUACIÓ 38: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

38a: Allotjaments dotacionals. Veure fonts de finançament del Repte 1.

•

38b: Pisos estudiants per joves ex-tutelats:
-

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&doc
umentId=853140
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•

Fons europeus (ex. FEDER o FSE): https://europa.eu/european-union/abouteu/funding-grants_es

38c: Modificació ús locals per a habitatge social. Veure fonts de finançament del Repte
14.

ACTUACIÓ 38: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 38: RESPONSABLES
•

38a: Veure calendari del Repte 1.

•

38b: Ajuntament de Tarragona, SMHAUSA, IMSST i DGAIA.

•

38c. Veure calendari del Repte 14.

ACTUACIÓ 38: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de projectes pilot.

•

Cerca de pisos d’estudiants disponibles.

•

Conveni amb la URV.

•

Veure Reptes 1 i 14.

ACTUACIÓ 38: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Implementació de projectes pilot.

•

Joves ex-tutelats en pisos d’estudiants + serveis de suport oferts.

•

Veure Reptes 1 i 14.
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ACTUACIÓ 39: FOMENT SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA PER A MILLORAR LA
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INTRACOMUNITARIS I ENTRE PROPIETARIS I
LLOGATERS

ACTUACIO 39: DESCRIPCIÓ
Foment servei de mediació comunitària per a millorar la resolució de conflictes intracomunitaris
i entre propietaris i llogaters.
ACTUACIÓ 39: BENEFICIARIS
•

Població resident a Tarragona i agents del sector d’habitatge social, principalment
entitats privades sense ànim de lucre.

ACTUACIÓ 39: CALENDARI
•

2022: Anàlisi de resultats de servei existent. Veure necessitats i mancances (recursos
humans i localitzacions que cal cobrir).

•

2023: Augmentar recursos humans de servei de mediació (externalitzar servei) i establir
protocols d’actuació.

•

Període 2024-2026: Implementació del servei (o el seu augment) i dels protocols.

ACTUACIÓ 39: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona, IMSST i SMHAUSA.

•

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya):
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_Fitxa?action=Fitxa&docume
ntId=853140.

ACTUACIÓ 39: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 39: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona, SMHAUSA i IMSST.

ACTUACIÓ 39: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Reserva de pressupost per a aquest servei.

•

Treure servei a licitació pública (si cal).

ACTUACIÓ 39: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Servei contractat: entitat/s, àrees actuació, actuacions realitzades, peticions sense
resoldre.

•

Enquesta de qualitat del servei i de l’ambient a la comunitat i barri. Arrendataris socials.
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REPTE 7. PREVENCIÓ, TRACTAMENT I REACCIÓ DAVANT DELS
DESNONAMENTS
4.5.8 Repte 7. Prevenció, tractament i reacció davant dels desnonaments
La crisi financera de 2007 va evidenciar la necessitat de tenir un protocol de prevenció,
tractament i reacció davant els desnonaments, doncs aquests poden ser massius, tant de lloguer
com a resultes d’impagament d’hipoteca o de la pèrdua de la possessió tinguda sense cap títol
(“okupació”) i tenen conseqüències en les persones afectades, més enllà de les patrimonials.
La recessió econòmica deguda a la crisi del COVID-19 l’any 2020 és probable que tingui
conseqüències en la pèrdua de l’habitatge i que, de moment, es mantingui fins a 2023, tot i les
mesures extraordinàries preses durant l’estat d’alarma (ex. RDL 11/2020).
OBJECTIUS
•

Tenir clar quins serveis municipals, quan i com, han d’actuar davant el risc d’un
desnonament per a poder-ho fer el més aviat possible, tenint en compte les
actuacions i competències d’altres administracions (internacional, nacional,
autonòmica i provincial).

•

Tenir clar quins recursos econòmics municipals són necessaris per a crear una
xarxa suficient de prevenció, tractament i reacció davant dels desnonaments,
tenint en compte els recursos disponibles per part d’altres administracions
(internacional, nacional, autonòmica i provincial), del tercer sector i de tercers.

•

Vincular aquest protocol amb les actuacions de prevenció, tractament i reacció al
sensellarisme.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 40: Elaboració d’un catàleg de serveis i de recursos municipals i de tercers
disponibles per a la prevenció, tractament i reacció als desnonaments
ACTUACIÓ 41: Aplicar efectivament i de manera coherent les que es tinguin de les
mesures de prevenció, tractament i reacció davant els desnonaments dels
desnonaments
ACTUACIÓ 42: Elaboració d’un pla per a suplir les mancances detectades
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ACTUACIÓ 40: ELABORACIÓ D’UN CATÀLEG DE SERVEIS I DE RECURSOS
MUNICIPALS I DE TERCERS DISPONIBLES PER A LA PREVENCIÓ, TRACTAMENT I
REACCIÓ ALS DESNONAMENTS

ACTUACIO 40: DESCRIPCIÓ
Elaboració d’un catàleg de serveis i de recursos municipals i de tercers disponibles per a
la prevenció, tractament i reacció als desnonaments. Detecció de les mancances en serveis
i recursos en relació al que sigui necessari per a la prevenció, reacció i tractament dels
desnonaments en èpoques de crisi passades (anys 2009 a 2015, especialment), presents (2020
i 2021 per la crisi COVID-19) i futurs (eventuals rebrots del virus, enquistament de l’economia,
etc.).
ACTUACIÓ 40: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 40: CALENDARI
•

2021: Recopilar com està actualment el protocol de desnonaments i adaptar-lo a les
necessitats incrementades que neixin arrel de la crisi del COVID-19.

ACTUACIÓ 40: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Les pròpies de cada departament i servei implicat.

ACTUACIÓ 40: GESTIÓ ECONÒMICA
•

No més enllà dels ajuts que corresponguin conforme als Reptes 6 i 11, doncs només cal
organitzar i optimitzar els serveis actualment existents.

ACTUACIÓ 40: RESPONSABLES
•

Es tracta d’estructurar un protocol funcionar per a prevenir, tractar i reaccionar davant
els desnonaments. S’han d’integrar, racionalitzar i optimitzar els serveis que es presten
actualment per a fer-los més efectius i evitar situacions de pèrdua de l’habitatge i
d’exclusió residencial.
Estan implicats diversos serveis municipals (habitatge, serveis socials, urbanisme,
oficina del consumidor, etc.) però també possiblement hauran d’intervenir serveis d’altres
administracions, el tercer sector i institucions professionals, que se’ls hauria d’implicar
(veure Repte 16).
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ACTUACIÓ 40: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Efectiva identificació del protocol existent de prevenció, tractament i reacció davant els
desnonaments a nivell municipal.

•

Anàlisi efectiva de les seves mancances i del grau de la seva efectiva implementació.

ACTUACIÓ 40: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Catàleg de serveis.
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ACTUACIÓ 41: APLICAR EFECTIVAMENT I DE MANERA COHERENT LES QUE ES
TINGUIN DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, TRACTAMENT I REACCIÓ DAVANT ELS
DESNONAMENTS

ACTUACIO 41: DESCRIPCIÓ
En concret, s’ha de tenir en compte que amb caràcter general:
•

Les mesures de prevenció o primàries són:
- Relatives a l’Estat Social: beneficis de subsistència suficients, subsidis relacionats
amb la pobresa energètica, subsidis al pagament de la renda o de la hipoteca
(municipi; administració autonòmica; tercer sector; famílies).
- Relatives al mercat de l’habitatge: consideració de l’habitatge com dret humà i com a
un lloc on es desenvolupen drets fonamentals com la llibertat, la intimitat o el lliure
desenvolupament de la personalitat (ha d’inspirar totes les polítiques públiques i
actuacions), diversificació suficient de tinences de l’habitatge (que conformi un pool
suficient d’habitatge assequible (municipi, altres administracions, tercer sector; Repte
11 i existència d’un pool suficient i d’habitatge públic i social (municipi; altres
administracions; veure Repte 6).
- Relatives al mercat hipotecari: préstecs conservadors i evitació d’abusos amb
consumidors hipotecaris.
•

Les mesures de tractament o secundàries són:

- Abans de l’impagament
a. Ajuts al pagament de rendes del lloguer o d’hipoteca (municipi; administració
autonòmica; tercer sector; famílies; veure Repte 6)
b. Servei de consell i d’assistència al pagament de la llar i al consum (municipi).
Hauria d’establir-se, de no existir, un servei municipal d’assistència al consum, que
inclogués la despesa familiar i que tingués en compte el límit del 30%. L’OMIC
(Oficina Municipal d'Informació al Consumidor) hauria d’assessorar no només en
drets i deures dels consumidors sinó establir recomanacions sobre la capacitat
financera i d’endeutament d’una determinada persona i unitat familiar, incloent tota
la despesa de la llar.
- Un cop s’ha impagat
a.

Abans de la reclamació judicial. Reestructuració del deute (amb entitats
bancàries i arrendadors), que pot incloure quites, esperes i dacions segons
normativa vigent des de 2012. També eventual utilització del lloguer (mortage-torent) i de les tinences intermèdies (mortgage-to-equity) per a resoldre impagaments
d’hipoteca (veure Repte 11). Tasca de mediació de deutes hipotecaris i de lloguer
(administració autonòmica i municipi). Revisar l’efectivitat d’aquest a tasca a la
ciutat i evitació de duplicitats (ex. Ofideute).

b.

Abans de la reclamació judicial i, reclamat, abans de sentència. Actuació
proactiva de serveis socials (municipal). Coordinació amb els tribunals, segons
normativa vigent, per a evitar que no existeixi alternativa habitacional davant del risc
de desnonament. Cerca de causes social per a endarrerir el desnonament.

c.

Moratòria dels llançaments fins el 2024 a les persones vulnerables, conforme al
RDL 6/2020.
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•

Les mesures terciàries o de reacció

- Mínim d’inembargabilitat (incrementat des del 2011).
- Mecanisme de segona oportunitat després de concurs infructuós (des del 2015).
- Rapid-rehousing (municipi). Evitació de passar la primera nit al carrer. Reforçar la taula
d’emergència de la Generalitat (veure Repte 6). En el seu cas, provisió de refugi i d’ajut
econòmic d’urgència (municipi). Veure Repte 11 sobre augment de l’habitatge
dotacional disponible.
ACTUACIÓ 41: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 41: CALENDARI
•

2022: Coordinar tots els serveis implicats tant a la fase de prevenció, a la de tractament
com a la de reacció: habitatge, serveis socials, urbanisme, oficina del consumidor, entre
d’altres rellevants.

ACTUACIÓ 41: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Les pròpies de cada departament i servei implicat.

ACTUACIÓ 41: GESTIÓ ECONÒMICA
•

No més enllà dels ajuts que corresponguin conforme als Reptes 6 i 11, doncs només cal
organitzar i optimitzar els serveis actualment existents.

ACTUACIÓ 41: RESPONSABLES
•

Es tracta d’estructurar un protocol funcionar per a prevenir, tractar i reaccionar davant
els desnonaments. S’han d’integrar, racionalitzar i optimitzar els serveis que es presten
actualment per a fer-los més efectius i evitar situacions de pèrdua de l’habitatge i
d’exclusió residencial.
Estan implicats diversos serveis municipals (habitatge, serveis socials, urbanisme,
oficina del consumidor, etc.) però també possiblement hi hauran d’intervenir serveis
d’altres administracions, el tercer sector i institucions professionals, que se’ls hauria
d’implicar (veure Repte 16).

ACTUACIÓ 41: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Redisseny del protocol existent, atenent als que hi ha d’intervenir a cadascuna de les
fases, tant organismes municipals com externs; com atenent a les noves realitats que
pugin resultar del COVID-19.

ACTUACIÓ 41: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Aplicació efectiva de les mesures
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ACTUACIÓ 42: ELABORACIÓ D’UN PLA PER A SUPLIR LES MANCANCES
DETECTADES

ACTUACIO 42: DESCRIPCIÓ
Elaboració i aprovació d’un pla per a suplir les mancances detectades a cada fase i posada
en marxa del pla.
ACTUACIÓ 42: BENEFICIARIS
•

Persones en situació (o en risc) d’exclusió residencial.

ACTUACIÓ 42: CALENDARI
•

2021: Recopilar com està actualment el protocol de desnonaments i adaptar-lo a les
necessitats incrementades que neixin arrel de la crisi del COVID-19.

•

2022: Coordinar tots els serveis implicats tant a la fase de prevenció, a la de tractament
com a la de reacció: habitatge, serveis socials, urbanisme, oficina del consumidor, entre
d’altres rellevants.

•

2022: Establir un nou protocol actualitzat i adaptat. Implementar-lo efectivament.

ACTUACIÓ 42: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Les pròpies de cada departament i servei implicat.

ACTUACIÓ 42: GESTIÓ ECONÒMICA
•

No més enllà dels ajuts que corresponguin conforme als Reptes 6 i 11, doncs només cal
organitzar i optimitzar els serveis actualment existents.

ACTUACIÓ 42: RESPONSABLES
•

Es tracta d’estructurar un protocol funcionar per a prevenir, tractar i reaccionar davant
els desnonaments. S’han d’integrar, racionalitzar i optimitzar els serveis que es presten
actualment per a fer-los més efectius i evitar situacions de pèrdua de l’habitatge i
d’exclusió residencial.
Estan implicats diversos serveis municipals (habitatge, serveis socials, urbanisme,
oficina del consumidor, etc.) però també possiblement hi hauran d’intervenir serveis
d’altres administracions, el tercer sector i institucions professionals, que se’ls hauria
d’implicar (veure Repte 16).
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ACTUACIÓ 42: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Redisseny del protocol existent, atenent als que hi ha d’intervenir a cadascuna de les
fases, tant organismes municipals com externs; com atenent a les noves realitats que
pugin resultar del COVID-19.

•

Implementació efectiva del protocol.

ACTUACIÓ 42: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

% d’èxit en la prevenció dels desnonaments.

•

% d’èxit en el tractament dels desnonaments.

•

% d’èxit en la reacció dels desnonaments.
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REPTE 8. SUPORT A LA REHABILITACIÓ
4.5.9 Repte 8. Suport a la rehabilitació
Per a fomentar la rehabilitació del parc edificatori i, en concret, d’habitatges, hi ha diversos ajuts
gestionats per les comunitats autònomes a partir de les polítiques incloses al Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021. A Catalunya podem destacar els ajuts convocats per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, consistents en:
•

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

•

Subvencions per a fer accessibles edificis del parc públic d’habitatge.

•

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones
grans.

Un parc d’habitatges en bon estat de rehabilitació pot contribuir positivament al compliment en la
nostra ciutat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible núm. 11, relatiu a ciutats i
comunitats sostenibles. El 2018 es van concedir a tota Catalunya, exclosa l’àrea metropolitana
de Barcelona, 4868 ajuts a la rehabilitació de les tres categories (millora de l’accessibilitat, obres
d’arranjament per a gent gran i rehabilitació edificatòria). No obstant això, la sol·licitud d’aquests
ajuts requereix de la presentació d’una sèrie de documents que pot arribar a ser dificultós per
a les persones interessades. A títol d’exemple, per a sol·licitar les subvencions per a la
rehabilitació d’edificis, es requereix haver-ho acordat en junta i haver efectuat la Inspecció
Tècnica d’Edificis. O per a les subvencions de rehabilitacions d’habitatges per a persones grans,
a part de documents sobre la titularitat de l’habitatge, caldrà aportar pressupostos de l’obra,
autoritzacions municipals, fotografies, etc.
OBJECTIUS
•

Donar suport als ajuts a la rehabilitació.

Aquestes mesures s’han d’entendre’s com un ajut per als propietaris que per ells mateixos no
poden dur a terme l’obligació que tenen de la conservació dels seus habitatges i edificis, establert,
entre d’altres per la Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2010 (arts. 42 i 197) i la responsabilitat que
se’n pot derivar si causa danys (art. 1907 CC).
Així doncs, es planteja com un suport per part del municipi per a la tramitació d’aquestes
subvencions, així com la informació pertinent amb antelació per a que els interessats puguin
demanar tota la informació. Si bé aproximadament un 77,8% de les comunitats de propietaris
disposen d’administrador de finques (Càtedra UNESCO d’Habitatge i Mutua de Propietarios,
2017), figura que els pot ajudar a sol·licitar aquesta subvenció, les altres comunitats que no
poden contractar-lo o inclús els particulars, com seria el cas dels ajuts a persones grans, poden
requerir d’aquest servei. A més a més, encara podria haver diversos edificis que, tot i estar
obligats a fer la Inspecció Tècnica d’Edificis, no ho haguessin fet (un 54% dels propietaris
desconeix si s’ha passat la ITE; Càtedra UNESCO d’Habitatge i Mutua de Propietarios, 2017).
A part, les subvencions ofertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no cobreixen les
següents situacions:
•

La rehabilitació d’habitatges particulars (excepte els de les persones de la tercera edat,
tot i que amb un pressupost limitat de 3.000€), que és una actuació especialment
rellevant en els casos que no es disposi de la cèdula d’habitabilitat.

•

El cost total de la rehabilitació, doncs demana un cofinançament per part dels particulars
(ex. per les comunitats de propietaris) que en molts casos no es poden assumir, sobretot
en aquelles comunitats de veïns amb diverses famílies en vulnerabilitat.
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Per a cobrir aquesta carència, alguns municipis tenen les seves pròpies línies de rehabilitació,
com l’Ajuntament de Barcelona, que ofereix fins a un màxim de 20.000€ per obres de rehabilitació
interior d’habitatges amb el compromís de posar-los en lloguer a la borsa de mediació per al
lloguer social durant un mínim de cinc anys.
ACTUACIONS
ACTUACIÓ 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
ACTUACIÓ 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
ACTUACIÓ 45: Complementar el cost de la rehabilitació dels ajuts a l’habitatge
convocats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

200

ACTUACIÓ 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

ACTUACIO 43: DESCRIPCIÓ
Creació d’un punt de contacte de suport a la preparació d’ajuts a la rehabilitació, englobant
les següents actuacions:
•

Una campanya proactiva informativa des de Tarragona, amb col·laboració amb el
Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona (Repte 11) i el Col·legi
d’Aparelladors, d’Arquitectes tècnics i d’Enginyers de l’edificació de Tarragona, sobre la
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.

•

Suport en la preparació dels documents necessaris: sol·licitud de la llicència d’obres,
compliment de terminis, etc.

ACTUACIÓ 43: BENEFICIARIS
•

Comunitats de propietaris.

•

Unitats familiars vulnerables amb habitatges que no compleixen les condicions
d’habitabilitat o que no puguin aportar el cofinançament en les seves obres de
rehabilitació.

•

Persones de la tercera edat.

ACTUACIÓ 43: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Creació del punt de contacte de suport a la preparació d’ajuts a la
rehabilitació i redacció i negociació de les bases del cofinançament i les subvencions,
prèvia reunió per a arribar a un acord econòmic i de gestió d’aquest.

ACTUACIÓ 43: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos propis de l’Ajuntament (potser procedents de l’IBI), en combinació amb els
propis propietaris d’habitatges.

ACTUACIÓ 43: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Cost de la licitació del servei d’un administrador de finques col·legiat que presti serveis
de forma estable a l’Ajuntament, junt amb un tècnic municipal.

ACTUACIÓ 43: RESPONSABLES
•

SMHAUSA com a punt de contacte dels ajuts a la rehabilitació de la les subvencions de
l’Ajuntament de Tarragona.

•

Els membres del Consell de l’Habitatge de Tarragona com a col·laboradors en la difusió
dels ajuts.
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ACTUACIÓ 43: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Disseny satisfactori del punt de contacte i de les bases de les subvencions.

•

Nombre de contactes per part de les comunitats de propietaris.

•

Nombre de contactes per part d’unitats familiars que vulguin demanar l’ajut a la
rehabilitació o complementar els que ja hagin estat concedits.

ACTUACIÓ 43: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’expedients i ajuts tramitats.

•

Nombre total de consultes al punt de contacte.
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ACTUACIÓ 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

ACTUACIO 44: DESCRIPCIÓ
La creació d’una subvenció per a la rehabilitació d’habitatges que no disposin de la cèdula
d’habitabilitat o que no compleixin les condicions per a la seva renovació. Aquest ajut
requerirà el compliment de requisits en matèria de:
-

Destinar aquell habitatge a residència habitual del sol·licitant o un compromís de
posar-ho en lloguer d’habitatge a la borsa de mediació posteriorment durant un
període mínim de cinc anys. Això impedirà que la part propietària pugui vendre-ho
a benefici o llogar-ho a preu de mercat durant un temps. Si es contravingués aquesta
disposició, es podria sol·licitar el retorn de la subvenció.

-

Ingressos màxims de la unitat familiar.

-

Visita d’un tècnic del Col·legi d’Aparelladors, d’Arquitectes tècnics i d’Enginyers de
l’edificació de Tarragona que verifiqui les obres necessàries per a complir els
requisits d’habitabilitat. Així com, la factibilitat de la inversió en consideració amb
l'estat general de l'edifici i la seva coordinació amb el planejament urbanístic.

-

Disposar d’un pressupost de l’obra a preu de mercat o inferior.

ACTUACIÓ 44: BENEFICIARIS
•

Comunitats de propietaris.

•

Unitats familiars vulnerables amb habitatges que no compleixen les condicions
d’habitabilitat o que no puguin aportar el cofinançament en les seves obres de
rehabilitació.

•

Persones de la tercera edat.

ACTUACIÓ 44: CALENDARI
•

Període 2022-2023: Disseny de les bases de les subvencions. Inici formal de l’actuació i
obertura de les subvencions. Campanya d’informació a la ciutadania a través dels canals
propis de l’Ajuntament de Tarragona i del Consell de l’Habitatge de Tarragona.

•

Període 2024-2026: Obertura anual de les subvencions i valoració del resultat.

ACTUACIÓ 44: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos propis de l’Ajuntament (potser procedents de l’IBI), en combinació amb els
propis propietaris d’habitatges

ACTUACIÓ 44: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Cost de la licitació del servei d’un administrador de finques col·legiat que presti serveis
de forma estable a l’Ajuntament, junt amb un tècnic municipal.

•

Cost del programa de subvencions, a determinar segons el nombre d’habitatges que es
vulguin rehabilitar.
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ACTUACIÓ 44: RESPONSABLES
•

SMHAUSA com a punt de contacte dels ajuts a la rehabilitació de les subvencions de
l’Ajuntament de Tarragona.

•

Els membres del Consell de l’Habitatge de Tarragona com a col·laboradors en la difusió
dels ajuts.

ACTUACIÓ 44: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Nombre de contactes per part de les comunitats de propietaris.

•

Nombre de contactes per part d’unitats familiars que vulguin demanar l’ajut a la
rehabilitació o complementar els que ja hagin estat concedits.

ACTUACIÓ 44: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre de subvencions a la rehabilitació concedides.

•

Nombre d’edificis que han estat finalment rehabilitats.
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ACTUACIÓ 45: COMPLEMENTAR EL COST DE LA REHABILITACIÓ DELS AJUTS A
L’HABITATGE CONVOCATS PER L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

ACTUACIO 45: DESCRIPCIÓ
Co-finançament per part de l’Ajuntament de Tarragona d’aquelles obres que, ja havent
sol·licitat els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, hagin de ser inicialment cofinançades per famílies en risc d’exclusió (ja sigui en el sí de la comunitat de propietaris, ja
siguin persones de la tercera edat).
ACTUACIÓ 45: BENEFICIARIS
•

Comunitats de propietaris.

•

Persones de la tercera edat.

ACTUACIÓ 45: CALENDARI
•

Període 2022-2023: Disseny de les bases de les subvencions. Inici formal de l’actuació i
obertura de les subvencions. Campanya d’informació a la ciutadania a través dels canals
propis de l’Ajuntament de Tarragona i del Consell de l’Habitatge de Tarragona.

•

Període 2024-2026: Execució de l’actuació, obertura anual de les subvencions i valoració
del resultat.

ACTUACIÓ 45: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos propis de l’Ajuntament (potser procedents de l’IBI), en combinació amb els
propis propietaris d’habitatges

ACTUACIÓ 45: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Cost del programa de subvencions, a determinar segons el nombre d’habitatges que es
vulguin rehabilitar.

ACTUACIÓ 45: RESPONSABLES
•

SMHAUSA com a punt de contacte dels ajuts a la rehabilitació de les subvencions de
l’Ajuntament de Tarragona.

•

Els membres del Consell de l’Habitatge de Tarragona com a col·laboradors en la difusió
dels ajuts.

ACTUACIÓ 45: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Nombre de contactes per part de les comunitats de propietaris.

•

Nombre de contactes per part d’unitats familiars que vulguin demanar l’ajut a la
rehabilitació o complementar els que ja hagin estat concedits.
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ACTUACIÓ 45: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’expedients i ajuts tramitats.

•

Nombre de subvencions a la rehabilitació concedides.

•

Nombre d’edificis que han estat finalment rehabilitats.
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REPTE9. MASOVERIA URBANA PER A AFAVORIR L’HABITATGE
ASSEQUIBLE I LA MILLORA DEL PARC EDIFICATORI
4.5.10 Repte 9. Masoveria urbana per a afavorir l’habitatge assequible i la millora
del parc edificatori
La masoveria urbana és un tipus de lloguer que permet que la part arrendatària d’un habitatge
pugui pagar el lloguer fent obres de rehabilitació o reforma enlloc de diners, i que té com a
objectiu afavorir l’accés a l’habitatge d’aquelles famílies amb uns ingressos limitats però que
tenen habilitats constructives o de rehabilitació. Aquest sector de la població, que en molts casos
no ha aconseguit una feina estable o amb ingressos regulars, podrien amb la masoveria urbana
accedir a un habitatge sense pagar una renda en diners, comprometent-se a rehabilitar
l’immoble llogat.
La masoveria urbana està prevista legalment en relacions privades i com una actuació de les
polítiques públiques d’habitatge. Així, l’art. 17.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans preveu que la
part arrendatària, després d’arribar a un acord amb l’arrendadora, pugui viure a l’habitatge llogat
sense satisfer una renda en diners. A canvi, es compromet a millorar l’estat de l’habitatge fent
obres de rehabilitació o reforma. L’art. 17.5 LAU no exclou, però, que la substitució de la renda
pugui ser “parcial”, de manera que la part arrendatària també es comprometi a satisfer una renda
reduïda depenent de la durada del contracte i de les obres assumides per aquesta. En qualsevol
cas, el lloguer es fa més assequible. Com es veu, aquest contracte no requereix inicialment
d’intervenció o inversió pública, més enllà de la possible promoció i intermediació administrativa.
Per una altra banda, des d’un punt de vista de les polítiques públiques d’habitatge, l’art. 3.k Llei
18/2007 pel Dret a l’habitatge preveu també la possibilitat que les parts pactin que la renda en
diners es substitueixi per obres mitjançant la figura de la masoveria urbana.
Així doncs, aquestes actuacions tindran una doble vessant: per una banda, fer un pla pilot de
masoveria urbana en habitatges municipals o de titularitat privada en zones estratègiques i
degradades de la ciutat i, per l’altra, oferir un acompanyament a les persones propietàries i
llogateres que vulguin fer contractes de masoveria urbana.
Les estadístiques disponibles sobre l’estat del parc de l’habitatge ens indiquen que la falta de
manteniment dels habitatges és una problemàtica a la nostra ciutat. A nivell estatal,
aproximadament el 16% de la població espanyola viu en habitatges amb mancança de les
condiciones d’habitabilitat, amb goteres, humitat, parets o finestres malmeses, etc. (Eurostat,
2018). Un 55% dels edificis espanyols van ser construïts abans de 1980, i un 21% tenen 50 anys
o més, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb xifres de 2011. L'Agència de l'Habitatge
de Catalunya estima que, després de Barcelona, Tarragona és la segona província amb més
habitatge buit a Catalunya, comptant amb aproximadament 5.654 finques en aquest estat, a
causa, entre d'altres, de la manca d'habitabilitat. Introduir indicadors de Tarragona, vistos a les
sessions, etc. A més a més, aquesta problemàtica s’incrementaria en els habitatges de lloguer:
estudis internacionals indiquen que la qualitat dels habitatges de lloguer és inferior a la de
l’habitatge en propietat (Kemp, 2011).
Un dels grans dubtes que tot nucli urbà es planteja és si és preferible expandir la ciutat amb la
construcció de nous habitatges o bé rehabilitar el parc d’habitatges disponibles i que estiguin en
mal estat. Independentment de quina sigui l’opció preferent, s’ha de tenir en consideració que la
presència d'habitatges en mal estat comporta una sèrie de problemàtiques per a la ciutadania i
per a les nostres ciutats:
•

Problemàtiques per a la ciutadania: sense disposar de la cèdula d’habitabilitat, la
ciutadania no pot donar als habitatges una funció residencial, impossibilitant-ne el seu
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lloguer o venda, al menys, de forma legal. Aquesta manca de condicions d’habitabilitat
pot incrementar el lloguer submergit o fins i tot la “okupació”.
•

Així mateix, el mal estat edificatori incrementa la despesa energètica, el que comporta la
pobresa energètica de les famílies al no poder pagar regularment els subministraments
d’electricitat.

•

Problemàtiques per a la ciutat, ja que fa el nostre casc urbà poc atractiu i degradat. Fins
i tot provoca despreniments de façana, caiguda de balcons o ensorraments, com ja ha
succeït en alguns carrers de la nostra ciutat. Al no ser atractiu per residir, el centre de la
ciutat es buida. Aquests edificis solen ser adquirits a baix preu per a ser explotats en
lloguer o lloguer turístic i s'inicien processos de gentrificació (augment de lloguer o del
cost de l’habitatge pels veïns).

Tota aquesta problemàtica pot mitigar-se adoptant mecanismes públics i privats per afrontar el
mal estat edificatori.
La falta de rehabilitació del parc d’habitatge pot comportar conseqüències negatives de Dret
civil com administratives. Per una part, si un edifici en mal estat causa danys a tercers (ex.
despreniments de façana), la part propietària ha de respondre pels danys causats (art. 1907
del Codi civil). Així mateix, si una propietària té llogat l’habitatge i no efectua les obres de
reparació i manteniment, la part arrendatària podria sol·licitar la resolució del contracte per
incompliment (art. 27.3 Llei d’Arrendaments Urbans). Quant a les conseqüències
administratives, no tenir els habitatges en bon estat de manteniment pot comportar les següents
sancions (arts. 122 i ss. Llei pel Dret a l’Habitatge 2008):
•

Vulnerar les normes d’habitabilitat: sanció molt greu, fins a 900.000€.

•

Transmetre, llogar o cedir habitatges sense les condicions d’habitabilitat, fins a 900.000€.

•

Incomplir el deure de conservació, si suposa un risc per a la seguretat de les persones,
fins a 900.000€. Si suposa una afectació greu, fins a 90.000€.

•

Mantenir la desocupació de l’habitatge, després que l’Administració hagi adoptat les
mesures establertes a l’art. 42, apartats 1 a 5, fins a 900.000€.

OBJECTIUS
•

Millorar no només l’estat dels habitatges de la ciutat de Tarragona sinó també fer
l’habitatge a la ciutat més assequible.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 46: Creació d’un pla pilot de masoveria urbana
ACTUACIÓ 47: Pla d’incentius a la celebració de contractes de masoveria urbana entre
els particulars
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ACTUACIÓ 46: CREACIÓ D’UN PLA PILOT DE MASOVERIA URBANA

ACTUACIO 46: DESCRIPCIÓ
En aquesta actuació es proposa la creació d’un pla de masoveria urbana, regulada a l’art.
17.5 Llei d’Arrendaments Urbans i 3.k Llei pel Dret a l’Habitatge, per a millorar no només l’estat
dels habitatges de la ciutat de Tarragona sinó també fer l’habitatge a la ciutat més assequible.
Aquest pla pilot tindrà per objectiu dotar d’allotjament assequible a famílies amb dificultats per
accedir al mercat privat de lloguer i que tinguin algun membre de la família amb habilitats
constructives o amb intenció d’aprendre’n. Les fases d’aquesta actuació seran les següents:
•

Comptant amb la col·laboració del Consell de l’Habitatge de Tarragona, es farà una
anàlisi inicial de quins són els edificis de titularitat pública o privada que podrien optar al
pla pilot. Es seleccionaran uns 6-10 immobles que, per les seves característiques
físiques, requereixin d’obres de rehabilitació per a poder-se destinar a una finalitat
habitacional.

•

Junt amb la col·laboració de diverses entitats clau de la ciutat, com els col·legis
professionals, es farà una valoració de les obres necessàries per a que aquell habitatge
sigui habitable i que, per la seva baixa dificultat, puguin ser realitzades per la part
arrendatària. A més a més, es definirà un pressupost de l’obra i l’equivalent en renda que
aquest constituirà.

•

Se seleccionaran les unitats familiars que puguin accedir als habitatges en règim de
masoveria urbana. Aquestes famílies hauran d’estar inscrites com a demandants
d’habitatge. Es prioritzaran aquelles persones que puguin demostrar experiència en
l’obra o en dur a terme instal·lacions de l’habitatge (electricitat, reparacions, pintura, etc.).

•

Segons l’estat de l’immoble, es podrà optar per una de les següents opcions: o bé fer les
obres abans d’entrar-hi a viure (sobretot, quan l’estat de degradació sigui important) on
bé fer les obres durant l’arrendament. En qualsevol cas, les famílies en règim de
masoveria disposaran de l’assessorament tècnic corresponent, que es podrà prestar pel
propi Ajuntament o bé pels col·legis professionals competents.

ACTUACIÓ 46: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es i arrendadors/es d’immobles residencials a Tarragona.

•

Persones necessitades d’habitatge, en especial, aquelles amb habilitats constructives.

ACTUACIÓ 46: CALENDARI
•

2021: Reunió inicial entre l’Ajuntament de Tarragona i el Consell de l’Habitatge de
Tarragona per a seleccionar els pisos del pla pilot.

•

2022: Selecció de persones beneficiàries del pla pilot de masoveria urbana i inici de les
obres.

•

2023-2026: Execució del pla pilot.
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ACTUACIÓ 46: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
En general, aquesta mesura no requereix d’un finançament directe per part de l’Administració,
més enllà d’aquell assessorament que puguin prestar els col·legis professionals i la valoració de
les obres. No obstant això, es pot fer un conveni amb alguna empresa constructora per adquirir
materials a preu de cost. Es pot fer per exemple un màxim de 400€ per arrendatari, justificant els
materials adquirits.
ACTUACIÓ 46: GESTIÓ ECONÒMICA
•

SMHAUSA: Planificació i supervisió de l’actuació. Difusió i impuls segona fase. Recursos
propis.

•

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. Contacte i reunions amb propietaris.

•

Col. Arquitectes Tècnics de Tarragona. Estudi de les actuacions de rehabilitació.

•

Càtedra UNESCO d’Habitatge URV. Redacció dels contractes i seguiment de la marxa
de la masoveria urbana.

•

Despeses associades a l’acompanyament dels masovers urbans del pla pilot.

ACTUACIÓ 46: RESPONSABLES
•

SMHAUSA

•

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

•

Col·legis Arquitectes Tècnics de Tarragona

•

Càtedra UNESCO d’Habitatge URV

ACTUACIÓ 46: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Existència d’un pla d’actuació concret, incloent cronograma, pressupost i partida
pressupostària aprovada.

•

Número de propietaris que confirmen la seva participació en el programa.

•

Número d’actuacions de rehabilitació acceptades pels propietaris.

•

Número d’actuacions de rehabilitació en marxa/finalitzades.

ACTUACIÓ 46: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Quantitat d’habitatges rehabilitats i al mercat.

•

Grau de satisfacció dels propietaris i dels llogaters del pla pilot.

•

Grau d’assoliment de l’actuació: res, parcialment, completament.
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ACTUACIÓ 47: PLA D’INCENTIUS A LA CELEBRACIÓ DE CONTRACTES DE
MASOVERIA URBANA ENTRE ELS PARTICULARS

ACTUACIO 47: DESCRIPCIÓ
Un cop estiguin formalitzats els contractes de masoveria urbana del pla pilot, es durà a terme un
pla d’incentius a la celebració de contractes de masoveria urbana entre els particulars.
Aquest pla estarà format per algunes de les següents actuacions:
•

Programa d’assessorament en masoveria urbana i difusió de les figures.

•

Inclusió d’habitatges en règim de masoveria urbana a la borsa municipal d’habitatges.

•

Assessorament en beneficis fiscals existents i promoció de noves mesures:
Mesures existents:
-

ICIO: bonificacions: a) del 95% del quota per la reforma de façanes en mal estat o
en edificis afectats per aluminosi; b) per les obres de reutilització aigua (reutilització
d’aigües pluvials, grises, de reg), energia (renovable, solar, biomassa, fotovoltaica,
eòlica, orientació, inèrcia tèrmica, il·luminació natural), materials i sistemes
constructius (aïllament, cobertes, fusteria exterior, divisions interior, acabats,
calefacció, impermeabilització, etiqueta ecològica) i residus (director ambiental
d’obra, ús prefabricats), el percentatge depèn de la casuística de l’obra; c) 95% per
les obres o instal·lacions per l’adequació de l’immoble que hagi de constituir la
residència habitual de persones amb discapacitat; d) 95% per l’establiment
d’ascensor (aplicació del Pla per al foment de a millor de la qualitat dels habitatges i
de les condicions de la vida dels seus ocupants) e) per a l’execució d’obres, per a la
creació de noves activitats econòmiques, que acreditin la contractació d’empreses
radicades a municipi de TGN i segons la mà d’obra directament ocupada i el termini
d’ocupació; és a dir, en funció de l’empresa que realitzi l’obra. f) del 25%, 50% o 75%
limitat a les obres en els edificis de la Part Alta de Tarragona quan afecti a la totalitat
d’un immoble preexistent o que comporti nova execució sobre el solar.

-

IRPF: a) el propietari es pot deduir les despeses per conservació i de reparació de
l’habitatge llogat (no l’ampliació ni la millora) fins a límit de la renda obtinguda (si
excedeix té 4 anys per poder-ho deduir); i sobre el rendiment net hi ha una reducció
del 60% per ser lloguer d’habitatge habitual. b) deducció autonòmica catalana per
rehabilitació de l’habitatge habitual, del 1,5% de les quantitats satisfetes fins el límit
de 9.040 € anuals. d) l’arrendatari es pot deduir fins a 300 € (complint uns requisits)
pel fet que el seu habitatge habitual és en lloguer.

-

L’arrendament no paga ITP perquè ara està exempt.

-

Si són pisos buits i ara es vol fer masoveria urbana, s’estalvien la fiscalitat sobre el
pisos buits: el propietari es pot estalviar l’Impost sobre els habitatges buits (impost
autonòmic propi de Catalunya, per a les persones jurídiques propietàries); i no pagar
el recàrrec de l’IBI que hi ha l’OF 13 de TGN (nou per a l’any 2020).
Proposta de noves mesures:

-

IBI: a) OF 14 no té regulat, però pot crear una bonificació potestativa del 50% de l’IBI
per als bens immobles en que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar (instal·lacions homologades, art. 74.5 LRHL). Per
exemple, Reus ho acaba de fer. b) Es pot crear una bonificació fins el 90% de l’IBI:
per als bens immobles urbans ubicats en àrees o zones del municipi que, conforme

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

211

a la legislació i planejament urbanístic, correspongui a assentaments de població
singularitzada per la seva vinculació o preeminència d’activitats de caràcter agrícola,
ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que tinguin un nivell de serveis de
competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior a l’existent
en les àrees o zones consolidades del municipi (art. 74.1 LHL). Per exemple BCN la
té.
Mesures que han de ser adoptada per les Comunitats Autònomes:
-

Es podrien crear deduccions autonòmiques a l’IRPF per: a) la rehabilitació
d’habitatge en nuclis rurals o anàlegs, per exemple Aragó i Castilla i Lleó ja ho tenen.
b) inversions de millora o rehabilitació energètica de l’habitatge habitual, per exemple
està regulat a les Illes Balears, Canàries, Galicia i València. c) per exemple a
Cantabria i a Madrid existeix una deducció per al foment de l’autoocupació de joves
menors de 35 anys (del tal forma que si realitzés del obres i causés alta a l’IAE es
poden aplicar una deducció). d) per la rehabilitació de bens immobles situats en
centres històrics (Galicia). e) per exemple Murcia i la Rioja tenen una deducció per
inversió en habitatge habitual de nova construcció (o rehabilitació) per joves; f)
Múrcia una altre sobre la inversió en dispositius domèstics d’estalvi d’aigua. Ara bé
la regulació de les deduccions autonòmiques a l’IRPF depèn del legislador català.
Mesures que cal la modificació de la LRHL (normativa estatal):

•

-

un recàrrec sobre l’IBI quan s’incompleixen els deures de conservació i rehabilitació
(per exemple, així ho recull el document de la Diputació de BCN de “Plans local
d’habitatge. Catàleg d’instruments tècnic”).

-

bonificació del 90% de l’IBI del bé immoble mentre duri la masoveria, fins un màxim
de 5 anys. c) reducció de les taxes per les obres de rehabilitació.

Ajuts:
-

Es poden acollir a les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de
tipologia residencial (Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny) amb la finalitat de
fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la
millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. A les subvenciones per al
foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2020
(Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny). I a les subvencions per al foment de la
rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2020 (Resolució TES/1565/2020, de 29 de juny).

-

Subvencions per al pagament de l’ICIO i de les taxes per realització de les obres.

-

Ajuts al pagament del certificat d’eficiència energètica o de la cèdula
d’habitabilitat.

-

Ajuts per a l’adquisició de materials per dur a terme la rehabilitació.

ACTUACIÓ 47: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es i arrendadors/es d’immobles residencials a Tarragona.

•

Persones necessitades d’habitatge, en especial, aquelles amb habilitats constructives.

ACTUACIÓ 47: CALENDARI
•

Període 2022-2023: Disseny del programa d’assessorament en masoveria urbana i dels
ajuts al pagament del certificat d’eficiència energètica, de la cèdula d’habitabilitat, i per a
l’adquisició de materials.
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•

Període 2022-2025: Implementació del pla d’incentius del programa de masoveria
urbana (creació de bonificacions a l’IBI a l’OF i ajuts privades).

ACTUACIÓ 47: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
En general, aquesta mesura no requereix d’un finançament directe per part de l’Administració,
es pot articular a través de beneficis fiscals que impliquen una pèrdua d’ingressos tributaris. No
obstant això, pot arribar a constituir un cost:
•

El programa d’assessorament i difusió de les figures. Caldrà una persona especialista en
la matèria contractada ad hoc per fer aquest assessorament.

•

Ajuts per l’adquisició de materials d’obra, d’igual forma que es preveu en el pla pilot de
masoveria urbana.

ACTUACIÓ 47: GESTIÓ ECONÒMICA
•

SMHAUSA: Planificació i supervisió de l’actuació. Difusió i impuls segona fase. Recursos
propis.

•

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. Contacte i reunions amb propietaris.

•

Col. Arquitectes Tècnics de Tarragona. Estudi de les actuacions de rehabilitació.

ACTUACIÓ 47: RESPONSABLES
•

SMHAUSA

•

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

•

Col·legis Arquitectes Tècnics de Tarragona

ACTUACIÓ 47: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Existència d’un pla de difusió de l’actuació amb pressupost aprovat a la resta de la ciutat,
incloent els pisos rehabilitats a la primera fase com a exemple.

•

Número i identificació dels pisos que participen en aquesta segona fase.

•

La resta, els mateixos elements que a la primera fase.

•

Creació de les nova bonificacions de l’IBI.

•

Creació d’ajuts fiscals per al pagament de tributs.

ACTUACIÓ 47: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Quantitat d’habitatges rehabilitats i al mercat.

•

Grau de satisfacció dels propietaris i dels llogaters.

•

Grau d’assoliment de l’actuació: res, parcialment, completament.

•

Persones que han aplicat la nova bonificació de l’IBI.

•

Ingressos públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI.

•

Número d’ajuts concedits per al pagament de l’ICIO i de les taxes.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

213

REPTE 10. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS I
FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES
4.5.11 Repte 10. Millora de l’eficiència energètica dels edificis i foment de les
energies renovables
L'eficiència energètica implica la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis
energètics, sense disminuir el confort i la qualitat de vida, protegint el medi ambient i fomentant
un comportament sostenible en el seu ús. Un dels principals reptes que hem d’afrontar els éssers
humans és l’esgotament dels recursos energètics tradicionals provinents, per exemple, del
petroli o el carbó i la falta de desenvolupament de les energies renovables. L’ús desproporcionat
de l’energia te un impacte molt negatiu al medi ambient, per això s’ha de buscar un model
energètic més eficient i que produeixi menys emissions.
Al Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS) de la organització de les Nacions Unides
(ONU) la millora de l’eficiència energètica a les ciutats i el foment en l’ús de l’energia
assequible i no contaminant es trobarien reconeguts als objectius 7, 11 i 13.
Al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 les mesures en matèria d'eficiència energètica i
sostenibilitat als habitatges es troba dels arts. 33 a 39 i que tenen per finalitat finançar obres de
millora en aquesta matèria. Entre els beneficiaris d’aquestes mesures, precisament es torben les
comunitats de propietaris.
Tenint en compte les conclusions del Consell Europeu sobre el Pla d’Eficiència Energètica
del 2011, es va destacar que els edificis comercials i residencials representen el 40% del consum
energètic final de la UE i que el 2017 el 41,9% de les persones de la UE vivien en apartaments,
es preveu que els edificis organitzats en règim de propietat horitzontal tinguin un paper
significatiu en l’assoliment d’aquest objectiu, tal com s’estableix expressament a l’art. 19 (1) (a)
de la Directiva UE 2012/27/UE. De manera que les comunitats de propietaris han d’estar més
implicades en assolir els objectius d'eficiència energètica. A Espanya el 66,1% de les persones
viuen en pisos. De fet, Espanya és el segon país d'Europa amb la taxa més alta de persones que
viuen en pisos després de Latvia. L’art. 15 del Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de l’ Edificació és el que preveu les exigències bàsiques per l'estalvi
d’energia als edificis, entre aquests, els habitatges organitzats en règim de propietat horitzontal.
Cal tenir en compte que l’adopció de mesures en matèria d'eficiència energètica a les comunitats
de propietaris s’han de votar a la junta de propietaris (veure arts. 17.1 i 17.5 de la LPH i art. 55325.1c) del CCC). Veure en més profunditat les polítiques en matèria d'eficiència energètica
adoptades a Espanya a l’informe: Energy efficiency upgrades in multi-owner residential buildings.
Review of governance and legal issues in 7EU Member States, 2018, p.42.
Precisament les Directives Europees d'Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d'Eficiència
Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova)
objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d'eficiència energètica. A
Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un
certificat energètic i des de l'1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja
existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d'edificis
que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic
(RD 235/2013). Cal tenir en compte, però, que la certificació energètica d'edificis només té
caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació. El certificat va acompanyat d’un
document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament
energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduir la despesa
energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.
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A Tarragona un terç dels edificis tenen més de 50 anys de manera que això repercuteix
negativament a l’eficiència energètica d’aquests. Veure la normativa que correspon aplicar
segons l’any de construcció dels edificis a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/informacio_ciutada/
El TS considera (veure SST 2238/2015 i 2339/2015) que la competència normativa dels municipis
en matèria d'eficiència energètica i energies renovables troba el seu fonament en títols
competencials com la protecció de l'entorn (article 25.2.f LRBRL) i l'ordenació urbanística
(article 25.2.d LRBRL) i en l'atribució als municipis de la competència per a realitzar activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions (article 28 LRBRL). Veure també en més
profunditat: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mon_local/
D’aquesta manera, des de l’Administració Pública s’han d’adoptar aquelles mesures que
fomentin l’ús de les energies renovables i millorin l’eficiència energètica tant en aquelles
instal·lacions o serveis públics com també en els edificis o habitatges privats. Normalment es
tracta d’infraestructures o instal·lacions que requereixen una gran inversió inicial però que a
llarg termini resulten més eficients i requereixen menys despeses. No obstant, també es
poden incentivar petites actuacions que no requereixen de tanta despesa inicial, però que també
poden tenir un impacte en matèria d'eficiència energètica.
Els ajuntaments poden comptar amb l’assessorament del Programa d’Assessorament
Energètic impulsat pel L'Institut Català d'Energia.

OBJECTIUS
•

Promoure la generalització i millora de certificats d'eficiència energètica als
habitatges per conèixer el seu estat en termes d'eficiència energètica.

•

Promoure l’ús de les energies renovables als habitatges i les comunitats de
propietaris. Per exemple, instal·lació de plaques fotovoltaiques (per produir
electricitat) o de plaques tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària).

•

Promoure actuacions que no impliquen una gran inversió a diferència de les anteriors
per millorar l’aïllament tèrmic a través dels elements presents a la façana, coberta,
finestres, portes, proteccions solars...i aconseguir un estalvi energètic.

•

Augmentar la col·laboració entre els Administradors de Finques i l'Ajuntament en
matèria d'eficiència energètica a les comunitats de propietaris.

•

Sensibilitzar a la ciutadania en matèria d'eficiència energètica, energies renovables
i protecció del medi ambient.
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ACTUACIONS
ACTUACIÓ 48: Co-finançament d’ajuts i subvencions públiques estatals o
autonòmiques per promoure l’eficiència energètica dels edificis
ACTUACIÓ 49: Creació un Programa de Col·laboració amb el Col·legi
d’Administradors de Finques de Tarragona
ACTUACIÓ 50: Creació d'una Guia Pràctica d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora
de l’eficiència energètica dels habitatges i comunitats de propietaris
ACTUACIÓ 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
ACTUACIÓ 52: Adopció d’incentius fiscals per aquelles comunitats de propietaris i
habitatges que hagin adoptat mesures en matèria d’eficiència energètica
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ACTUACIÓ 48: CO-FINANÇAMENT D’AJUTS I SUBVENCIONS PÚBLIQUES ESTATALS
O AUTONÒMIQUES PER PROMOURE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

ACTUACIO 48: DESCRIPCIÓ
Completar per part de l’Ajuntament la part del co-finançament dels d’ajuts i subvencions
públiques estatals o autonòmiques per promoure l’eficiència energètica dels edificis quan les
comunitats de propietaris que no compleixin els requisits econòmics per poder beneficiar-se dels
ajuts
(exemple de l’Ajuntament de Barcelona: https://energia.barcelona/ca/tajudemdesenvolupar-el-teu-projecte-denergia-renovable). Així es promou la generalització i millora de
certificats d'eficiència energètica als habitatges i l’ús de les energies renovables als
habitatges i les comunitats de propietaris.
ACTUACIÓ 48: BENEFICIARIS
•

Persones físiques residents als habitatges, les comunitats de propietaris i el medi
ambient.

ACTUACIÓ 48: CALENDARI
•

2022: Inici campanyes sensibilització a la ciutadania i comunitats de propietaris.

ACTUACIÓ 48: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Programa de Fons Nacional d'Eficiència Energètica (dotat dels recursos de Fons
Europeu de Desenvolupament Regional).

•

Programes provinents del Institut Català d'Energia.

•

EuroPACE:
https://upsocial.org/es/noticia/europace-financiacion-para-mejorar-laeficiencia-energetica-de-edificios

ACTUACIÓ 48: GESTIÓ ECONÒMICA
De conformitat amb l’art. 37 del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 que contempla la quantia de
les ajuts en matèria d’eficiència energètica la quantia màxima de la subvenció total a concedir
per edifici, incloses les intervencions a l'interior dels seus habitatges, que s'aculli als ajuts
d'aquest programa en cap cas podrà superar l'import de multiplicar 8.000 euros per cada
habitatge i 80 euros per cada metre quadrat o de superfície construïda de local comercial o altres
usos compatibles. No podrà superar el 40% de la inversió de l'actuació. A Catalunya, la
Generalitat també ha adoptat ajuts en rehabilitació d'edificis de tipologia residencial (veure, per
exemple, les de l’any 2019: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/agencia-delhabitatge-de-catalunya-ajuts-a-la-rehabilitacio-dedificis-de-tipologia-residencial-/). Quant a les
actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en els edificis de tipologia
residencial col·lectiva, el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros/habitatge
i de 60 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos
compatibles. La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000
euros.
Tenint en compte aquests paràmetres doncs, l’Ajuntament podria assumir la resta de la despesa
no finançada per aquests ajuts o bé assumir una part.
L’import dependrà de les obres o les instal·lacions que s’hagin de fer.
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ACTUACIÓ 48: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

•

EMATSA.

•

Fundació Smart

ACTUACIÓ 48: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Xifra de certificats energètics emesos per parts dels tècnics competents que estiguin
registrats al registre de certificadors.

ACTUACIÓ 48: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Aplicació de les recomanacions que s’estableixen als certificats energètics.
Comunicació feta pels Administradors de Finques i professionals que les realitzin.
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ACTUACIÓ 49: CREACIÓ D’UN PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI
D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA

ACTUACIO 49: DESCRIPCIÓ
Crear un Programa de Col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona perquè aquests professionals puguin actuar com a intermediaris entre les mesures
adoptades per l’Administració Pública en matèria d'eficiència energètica i les comunitats de
propietaris i promoure l’aplicació de les mesures d’eficiència energètica als edificis. En aquest
sentit, els administradors de finques poden donar veu a les mesures adoptades en matèria
d'eficiència energètica, així com també a sensibilitzar i convèncer a les comunitats de propietaris
respecte l’adopció de les mesures en aquest àmbit. Per aquelles comunitats de propietaris que
no comptin amb un administrador de finques col·legiat, cobra importància la possibilitat que el
propi Col·legi professional tingui ofereixi l’opció d'escollir un administrador de finques d'ofici
(veure Repte 2). Els propis administradors de finques poden encarregar-se de vetllar pel
compliment de la normativa a les comunitats. Involucració possible d’altres col·legis com el
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
ACTUACIÓ 49: BENEFICIARIS
•

Persones físiques residents als habitatges, les comunitats de propietaris i el medi
ambient.

ACTUACIÓ 49: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Celebració del Conveni amb el Col·legi dels Administradors de
Finques.

ACTUACIÓ 49: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Sense cost.

ACTUACIÓ 49: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 49: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

•

Col·legi Administradors de Finques de Tarragona.

ACTUACIÓ 49: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Xifra de certificats energètics emesos per parts dels tècnics competents que estiguin
registrats al registre de certificadors.

•

Dades subministrades pels administradors de finques quant a mesures adoptades a les
comunitats de propietaris.
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ACTUACIÓ 49: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Aplicació de les recomanacions que s’estableixen als certificats energètics.
Comunicació feta pels Administradors de Finques i professionals que les realitzin.

•

Consum energètic general i consum provinent d’energies renovables.

•

Xifra d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques o de plaques tèrmiques

•

Xifra de persones i comunitats de propietaris beneficiades dels ajuts.
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ACTUACIÓ 50: CREACIÓ D'UNA GUIA PRÀCTICA D'INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES I COMUNITATS DE
PROPIETARIS

ACTUACIO 50: DESCRIPCIÓ
Creació d'una Guia Pràctica d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora de l’eficiència
energètica dels habitatges i comunitats de propietaris per als ciutadans de Tarragona i els
professionals de l’administració de finques seguint l’exemple de l’Ajuntament de Barcelona
(https://energia.barcelona/sites/default/files/documents/guiaautoconsum.pdf) i de Navarra
(http://www.acpnavarra.com/Administracion/Archivos/Enlaces/Archivos/66/Guia%20de%20ahor
ro%20y%20eficiencia%20energetica%20en%20CC.%20de%20Propietarios.pdf).
ACTUACIÓ 50: BENEFICIARIS
•

Persones físiques residents als habitatges, les comunitats de propietaris i el medi
ambient.

ACTUACIÓ 50: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Elaboració de la Guia d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora de
l’eficiència energètica dels habitatges i comunitats de propietaris de Tarragona.

ACTUACIÓ 50: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Programa de Fons Nacional d'Eficiència Energètica (dotat dels recursos de Fons
Europeu de Desenvolupament Regional).

•

Aportacions d’empreses comercialitzadores de gas o electricitat o EMATSA.

•

Programes provinents del Institut Català d'Energia.

•

Comunitats de propietaris.

•

Tributs municipals.

•

EuroPACE:
https://upsocial.org/es/noticia/europace-financiacion-para-mejorar-laeficiencia-energetica-de-edificios

ACTUACIÓ 50: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 50: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

•

Col·legi Administradors de Finques de Tarragona.

•

EMATSA.

ACTUACIÓ 50: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Xifra de certificats energètics emesos per parts dels tècnics competents que estiguin
registrats al registre de certificadors.
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•

La creació de la Guia d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora de l’eficiència
energètica dels habitatges i comunitats de propietaris de Tarragona.

•

Dades subministrades pels administradors de finques quant a mesures adoptades a les
comunitats de propietaris.

ACTUACIÓ 50: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Aplicació de les recomanacions que s’estableixen als certificats energètics.
Comunicació feta pels Administradors de Finques i professionals que les realitzin.

•

Consum energètic general i consum provinent d’energies renovables.

•

Xifra d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques o de plaques tèrmiques

•

Xifra de persones i comunitats de propietaris beneficiades dels ajuts.
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ACTUACIÓ 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

ACTUACIO 51: DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament i/o les empreses públiques corresponents podrien afegir un percentatge de
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 i
assumir el cost de la mateixa.
Respecte les ajuts: es poden acollir a les subvencions existents per al foment de la rehabilitació
d’edificis de tipologia residencial (Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny) amb la finalitat de
fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la
seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. I a l’accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de
propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per a l’any 2020
(Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny). En canvi, una mesura possible però que depèn de
Catalunya és: als anys 2017 i 2018 Catalunya va donar subvencions per a sistemes
d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques
d’autoconsum per a persones físiques i comunitats de propietaris (Resolucions EMC/1865/2017
i EMC/2935/2018).
ACTUACIÓ 51: BENEFICIARIS
•

Persones físiques residents als habitatges, les comunitats de propietaris i el medi
ambient.

ACTUACIÓ 51: CALENDARI
•

Període 2022-2026: Aprovació dels d'ajuts per l’eficiència energètica en paral·lel amb
els ajuts provinents de l’estat o la Generalitat.

•

Període 2022-2026: Aprovació d’ incentius fiscals i rebaixes a les factures de llum i aigua.

ACTUACIÓ 51: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Programa de Fons Nacional d'Eficiència Energètica (dotat dels recursos de Fons
Europeu de Desenvolupament Regional).

•

Programes provinents del Institut Català d'Energia.

•

Tributs municipals.

•

EuroPACE:
https://upsocial.org/es/noticia/europace-financiacion-para-mejorar-laeficiencia-energetica-de-edificios

ACTUACIÓ 51: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

223

ACTUACIÓ 51: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

•

EMATSA.

•

Empreses de subministrament elèctric. Exemples Endesa i Smartcity Málaga:
https://www.edistribucion.com/es/innovacion-nuevas-tecnologias/smartcity-malagaliving-lab.html i Naturgy: https://www.naturgy.es/comunidad_propietarios.

ACTUACIÓ 51: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Xifra de certificats energètics emesos per parts dels tècnics competents que estiguin
registrats al registre de certificadors.

•

La creació de la Guia d'Instal·lacions d’autoconsum i de millora de l’eficiència
energètica dels habitatges i comunitats de propietaris de Tarragona.

•

Dades subministrades pels administradors de finques quant a mesures adoptades a les
comunitats de propietaris.

ACTUACIÓ 51: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Consum energètic general i consum provinent d’energies renovables.

•

Xifra de persones i comunitats de propietaris beneficiades dels ajuts.
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ACTUACIÓ 52: ADOPCIÓ D’INCENTIUS FISCALS PER AQUELLES COMUNITATS DE
PROPIETARIS I HABITATGES QUE HAGIN ADOPTAT MESURES EN MATÈRIA
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ACTUACIO 52: DESCRIPCIÓ
Els incentius fiscals existents són:
•

•

ICIO: bonificacions: a) 95% del quota per la reforma de façanes en mal estat o en edificis
afectats per aluminosi; b) per les obres de reutilització aigua (reutilització d’aigües
pluvials, grises, de reg), energia (renovable, solar, biomassa, fotovoltaica, eòlica,
orientació, inèrcia tèrmica, il·luminació natural), materials i sistemes constructius
(aïllament, cobertes, fusteria exterior, divisions interior, acabats, calefacció,
impermeabilització, etiqueta ecològica) i residus (director ambiental d’obra, ús
prefabricats), el percentatge depèn de la casuística de l’obra.
IRPF: a) el propietari es pot deduir les despeses per conservació i de reparació de
l’habitatge si està llogat (no l’ampliació ni la millora) fins a límit de la renda obtinguda (si
excedeix té 4 anys per poder-ho deduir); b) sobre el rendiment net hi ha una reducció del
60% si és lloguer d’habitatge habitual (el propietari el pot aplicar). c) el propietari es pot
aplicar la deducció autonòmica per les obres de rehabilitació al seu habitatge habitual:
1,5% de els quantitats satisfetes fins un límit de 9.040 € anuals (el concepte de
rehabilitació és el del Decret 801/2005 i tenen per objecte reconstruir l’habitatge
mitjançant la consolidació́ i tractament d’estructures, façanes i elements anàlegs, sempre
que el cost de l’obra superi el 25% del preu d’adquisició́ si la compra s’ha fet durant els
dos anys anteriors a l’obra o, en altre cas, del valor de mercat en el moment de la
rehabilitació).

Proposta de noves mesures:
•

IBI: l’OF 14 no té regulat, però pot crear una bonificació potestativa del 50% de l’IBI per
als bens immobles en que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar (instal·lacions homologades, art. 74.5 LRHL). Per exemple, Reus ho
acaba de fer.

•

IAE: l’OF 20 no té regulat, però pot crear una bonificació potestativa del 50% per als
subjectes passius que realitzin activitats econòmiques i tributin per quota municipal i
utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables. Per tant, si a la comunitat de veïns hi ha alguna empresa/activitats
econòmica por ser útil que existeixi aquesta bonificació (sempre que es donin els
requisits de l’art. 88.2.c) LRHL).

Altres possible mesures fiscals:
•

Però ha de ser adoptada per les CCAA: es podria regular una deducció autonòmica
de l’IRPF com ja existeix a Galicia per les obres de millora de l’eficiència energètica dels
edificis d’habitatges o en habitatges unifamiliars (ara bé només té competències
legislatives per fer-ho Catalunya, no l’Ajuntament de TGN)

•

Però cal la modificació de la normativa estatal: es podria fer una reducció del 50% la
quota taxa per comunicació prèvia d’obres, per la instal·lació de les plaques solars (per
exemple l’Ajuntament de Palma de Mallorca ja ho fa). Ara bé s’ha complir amb l’art. 18
LTPP (que regula les exempcions i bonificacions de les taxes).

ACTUACIÓ 52: BENEFICIARIS
•

Persones físiques propietàries i residents als habitatges.
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ACTUACIÓ 52: CALENDARI
•

2022: Creació de les noves bonificacions a l’IBI i a l’IAE en les ordenances fiscals.

ACTUACIÓ 52: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos propis, ja que la recaptació del impostos es veurà reduïda per les bonificacions
potestatives.

ACTUACIÓ 52: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona

ACTUACIÓ 52: RESPONSABLES
•

Ajuntament de Tarragona (recaptació)

•

SMHAUSA.

ACTUACIÓ 52: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de la nova bonificació de l’IBI.

•

Creació de la nova bonificació de l’IAE.

ACTUACIÓ 52: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Xifra d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques o de plaques tèrmiques

•

Subjectes passius que han aplicat les noves bonificacions de l’IBI i de l’IAE.

•

Ingressos públics que no es perceben per les bonificacions de l’IBI i de l’IAE.
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REPTE 11. DIVERSIFICACIÓ DE LES TINENCES DE L’HABITATGE.
4.5.12 Repte 11. Diversificació de les tinences de l’habitatge.
Diversos treballs científics i documents d’entitats internacionals identifiquen com a una mesura
adient per a aconseguir la major assequibilitat dels habitatges i evitar el sobreendeutament de
les famílies l’existència d’un conjunt de tinences de l’habitatge (continuum), alternatives entre
elles, de manera que les llars puguin optar per una o una altra depenent de les seva capacitat
econòmica, necessitats i interessos. També contribueix a la mixité dins la ciutat i l’evitació de la
guetificació. Això és especialment important en èpoques de crisi, com la iniciada el 2007 o la de
2020. Així, per exemple:
UNECE (2016): “Reliance on, and disproportionate support to, one tenure model proved to
be unsustainable in the long term, to be insensitive to local housing market volatility, and to be
exposed to national and international financial market fluctuations. The evidence from cities
points to different tenure needs in metropolitan areas, that can better support labour dynamics in
the areas that are key to national economic growth”.
Nov Agenda Urbana (2016): “33. We commit to stimulate the supply of a variety of adequate
housing options that are safe, affordable, and accessible for members of different income
groups of society. 35. We commit to promote, at the appropriate level of government, including
sub-national and local government, increased security of tenure for all, recognizing the
plurality of tenure types, and to develop fit- for-purpose, and age-, gender-, and
environment-responsive solutions within the continuum of land and property rights”.
Quant als professionals de l’àmbit privat que presten serveis en l’àmbit immobiliari, com són els
agents immobiliaris i els administradors de finques, també poden tenir un rol destacat a l’hora
de contribuir a donar efectivitat al dret a accedir i disposar d’un habitatge digne i adequat (art. 47
CE) i descarregar a l’Administració Pública en l’exercici de les funcions per fer efectiu aquest
dret. Els dos professionals són considerats a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge de Catalunya com a “agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris”.
Ambdós solen intervenir en moments diferents, ja que els agents immobiliaris ho fan quan les
persones accedeixen a un habitatge i els administradors de finques en una fase posterior un cop
les persones ja hi viuen si l’edifici està organitzat en règim de propietat horitzontal. Tenint en
compte els moments on intervenen aquests professionals, podríem afirmar que els dos tenen un
rol destacat a l’hora de facilitar l’accés de les persones a un habitatge i la seva adequada gestió
i manteniment.
Per aquest motiu, considerem que podrien exercir més funcions a nivell local i inclús en
determinats barris dins de Tarragona en aquest aspecte o en comunitats de veïns tal i com es
desenvolupa en més profunditat al Repte 13
OBJECTIUS
•

Potenciar la diversificació de formes de tinença de l’habitatge a Tarragona, més
enllà de l’habitatge en propietat, que a la ciutat representa el 78%, segons dades
del cens del 2011.

•

Avaluar en quina mesura la diversificació de les tinences ha contribuït a
l’assequibilitat de l’habitatge a la ciutat.

•

Que els agents immobiliaris tinguin atribuïdes funcions en la intermediació
d’habitatge social i que els administradors de finques s’encarreguin de la gestió
de les xarxes de suport a les comunitats de veïns que es descriu al Repte 13.
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ACTUACIONS
ACTUACIÓ 53: Potenciació de l’habitatge en lloguer
ACTUACIÓ 54: Desenvolupament d’un projecte d’èxit de propietat compartida (PC) i de
propietat temporal (PT)
ACTUACIÓ 55: Potenciació del cooperativisme d’habitatge
ACTUACIÓ 56: Potenciació del cohousing
ACTUACIÓ 57: Descartar formes de sensellarisme ocult i exploració d’altres formes de
tinença
ACTUACIÓ 58: Servei integral de mediació comunitària entre propietaris i comunitats de
propietaris i llogaters residencials i d’habitatge turístic (actuació 67) i “okupes”
(actuació 39)
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ACTUACIÓ 53: POTENCIACIÓ DE L’HABITATGE EN LLOGUER

ACTUACIO 53: DESCRIPCIÓ
És necessària una reforma més profunda del la LAU, això no és competència municipal. Mentre
no es dugui a terme, difícilment els lloguers es convertiran en una alternativa real a la propietat.
A nivell municipal, es poden dur a terme les següents actuacions específiques:
a. Destinar els subsidis públics directes prioritàriament a l’habitatge de lloguer
(veure Repte 6).
b. Impulsar la tinença en lloguer a la bossa d’intermediació immobiliària (veure
Repte 6).
c.

Iniciar/continuar/o completar el sistema d’aval-lloguer per a garantir el pagament
d’almenys 6 mesos de renda del lloguer (veure Repte 6).

d. Potenciar la “regularització” de la situació dels “okupes” a través d’acords
proactius amb els propietaris (veure Repte 3).
e. Potenciació de la masoveria urbana/rehabilitació per renda per a posar en lloguer
habitatge en mal estat (veure Repte 9).
f.

Col·laborar estretament amb els agents immobiliaris i el tercer sector per a
incentivar el contacte per a trobar habitatge adient per a col·lectius concrets, com
els de baix recursos o família nombrosa, atenent als criteris marcats per Nacions
Unides d’”habitatge adequat”: adequació en la tinença, disponibilitat de serveis i
subministres, assequibilitat, habitabilitat, accessibilitat, localització i adequació
cultural. Així, els agents immobiliaris poden intermediar habitatges socials de
Tarragona tal i com es du a terme, per exemple, a Saragossa (amb el programa
“Alegra tu vivienda”),a Barcelona el Col·legi d’APIS té un convenir amb la
Fundació Hàbitat 3 al País Basc amb el programa ASAP (Alokairu Segurua,
Arrazoizko Prezioa), a la Comunitat Valenciana amb el programa “Xarxa lloguer”
i Andalusia el programa PIMA (Programa d’intermediació en el Mercat del
Lloguer). A través d’aquests programes, els intermediaris immobiliaris que
vulguin participar de forma voluntària, s’encarreguen de captar habitatges que
estiguin buits d’aquells propietaris que vulguin formar part del programa per
oferir-les a un preu assequible. Al mateix temps, aquests programes ofereixen
més garanties als propietaris arrendadors. Quant als administradors de
finques, aquests poden tenir un rol destacat a l’hora de gestionar les xarxes de
suport a les comunitats de veïns (veure Repte 2) i aplicar les mesures que tinguin
per finalitat la millora de l’eficiència energètica del edificis (veure Repte 10).

g. Si la renta del lloguer està limitada per una norma jurídica es pot crear una
bonificació de fins el 95% de l’IBI (per al propietari del bé immoble); és una nova
bonificació potestativa de l’art. 74.6 LRHL que TGN avui en dia no la regula i que
es pot introduir a l’OF 13.
ACTUACIÓ 53: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.
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ACTUACIÓ 53: CALENDARI
•

Remissió als respectius Reptes 3, 6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Període 2021-2026: apartat “f”.

ACTUACIÓ 53: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Remissió als respectius Reptes 3,6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Col·laboració amb el Col·legi d’APIS. Cap cost: apartat “f”.

ACTUACIÓ 53: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Remissió als respectius Reptes 3,6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Cap cost: apartat “f”.

ACTUACIÓ 53: RESPONSABLES
•

Remissió als respectius Reptes 3,6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Personal dedicat a continuar aquesta tasca d’intermediació: apartat “f”.

ACTUACIÓ 53: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Remissió als respectius Reptes 3,6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Indicis objectius de creixement de la borsa d’habitatges disponibles adients a cada
família necessitada: apartat “f”

•

creació de la nova bonificació IBI: apartat “g”.

ACTUACIÓ 53: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Remissió als respectius Reptes 3,6 i 9: apartats de l’ “a” al “e”.

•

Creixement de la borsa d’habitatge d’intermediació en quantitat i qualitat
(adequació): apartat “f”.

•

Persones/subjectes passius que han aplicat la nova bonificació de l’IBI. Ingressos
públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI: apartat “g”.
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ACTUACIÓ 54: DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’ÈXIT DE PROPIETAT
COMPARTIDA (PC) I DE PROPIETAT TEMPORAL (PT)

ACTUACIO 54: DESCRIPCIÓ
•

Arrel de la Llei 19/2015, és possible ser propietari d’un habitatge situat a Catalunya
només comprant una part del mateix (ex. un 20%) (PC) o adquirint-lo durant un número
d’anys (entre 10 i 99 anys) (PT). Tant la PC com la PT tenen un marc legal adequat al
Codi civil de Catalunya i s’utilitzen tant per a potenciar l’habitatge social com el lliure.

•

La PC i la PT contribueixen decididament en l’assequibilitat i en l’estabilitat en l’accés a
l’habitatge, doncs permeten les persones ser propietàries (la forma de tinença més
desitjada no només a Espanya, sinó a la resta d’Europa sinó pràcticament a tots els
països, doncs és la que dóna llibertat i seguretat) al temps que evita el seu
sobreendeutament.

•

No obstant, una sèrie de factors han pogut llastrar el seu complet desenvolupament, com
la manca de coneixement entre els agents immobiliaris, la banca i els necessitats
d’habitatge o les preferències d’algunes entitats públiques per formes de tinença no
dominicals i, per tant, més insegures, més precàries i que causen més dependència dels
subsidis.

•

En aquest context, Tarragona té l’oportunitat de liderar un projecte acompanyat de PC i
PT que sigui model d’èxit a seguir a la resta de municipis catalans. Podria consistir en:
a. Promoció-pilot d’alguns pisos en propietat compartida. Cerca de finançament
conjunta Ajuntament-promotor
b. Possible acompanyament legal de la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV en la
redacció dels contractes de compra-venda i finançament.
c.

Eventualment, depenent de les necessitats dels compradors, ajuts municipals al
pagament de la part de lloguer.

ACTUACIÓ 54: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.

ACTUACIÓ 54: CALENDARI
•

2022: Cerca del sòl, del promotor i del finançador. Establiment del perfil dels possibles
compradors.

•

2024: Fi de la promoció i entrega dels habitatges.

•

2024: Publicació dels resultats del programa pilot.

•

Període 2025-2026: Anàlisi de possibles rèpliques.

ACTUACIÓ 54: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Finançament privat per a la promoció i l’adquisició de la part de compra de la PC.

•

Finançament públic amb l’aportació de sòl i eventual finançament de la part de lloguer.
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ACTUACIÓ 54: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La pròpia d’una promoció d’habitatges, del cost del sòl i de la subvenció eventual de la
part de lloguer.

ACTUACIÓ 54: RESPONSABLES
•

S’hauria d’impulsar des d’SMHAUSA amb el possible acompanyament de la Càtedra
UNESCO d’Habitatge URV.

ACTUACIÓ 54: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Que s’aprovi dur a terme la promoció-pilot en PC.

•

Que es concreti el sòl, que es trobi promotor, que s’aprovi el projecte de promoció, que
es trobi finançador

•

Que s’ha dut a terme l’obra i s’han adjudicat els pisos.

ACTUACIÓ 54: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Si la promoció en PC està començada, a mitges o finalitzada.

•

Si els propietaris ja hi viuen. Quantificació i qualificació de les persones beneficiàries.

•

Si s’ha avaluat la seva experiència i se’n treuen resultats.

•

Si l’experiència s’ha replicat amb o sense acompanyament social.
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ACTUACIÓ 55: POTENCIACIÓ DEL COOPERATIVISME D’HABITATGE

ACTUACIO 55: DESCRIPCIÓ
Les situacions cooperatives d’habitatge tenen una sèrie de limitacions: no ser universalitzables
ni fàcilment replicables, difícilment són auto-sustentables i tenen una sèrie de renúncies en la
llibertat individual, com espais privatius més petits, donar habitatge amb suport públic de per vida
a un número limitat de famílies, que la propietat dels habitatges no és del cooperativistes sinó de
la cooperativa (propietat vertical), de manera que els cooperativistes no poden disposar d’ells
lliurement ni inter vivos ni mortis causa.
No obstant, poden ser una opció habitacional per a un número determinat de persones que
vulguin impulsar la creació de la cooperativa d’habitatge. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament pot
posar a disposició un o més sòls i adjudicar-los als projectes més viables, tot i tenint en compte
en la decisió models comparats d’èxit. A més, pot acompanyar els promotors en el procés,
posant-los en contacte amb possibles finançadors, subministradors, etc.
Els Ajuntaments poden realitzar cessions gratuïtes del terreny i drets de superfície.
ACTUACIÓ 55: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.

ACTUACIÓ 55: CALENDARI
•

2022: Treure possibles sòls a desenvolupar i analitzar les propostes rebudes.

•

Període 2023-2024: Donar el suport possible i necessari per a que el/s projecte/s escollits
es finalitzin amb èxit.

•

2026: Possible finalització d’alguna actuació. Anàlisi de resultats. Avaluació de la seva
replicabilitat.

ACTUACIÓ 55: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Usualment comporta aportació de sòl, avals per a obtenir préstecs tous, etc. A canvi,
s’han de trobar contrapartides, com assegurar l’accés de persones vulnerables, retenir
el control dels nous usuaris per part del municipi, etc.

ACTUACIÓ 55: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La pròpia del valor del sòl, dels avals a préstecs, possibles subvencions directes, etc.

ACTUACIÓ 55: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

ACTUACIÓ 55: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Si s’han identificat els sòls i posats a disposició de projectes.

•

Si s’han presentat projectes i algun és viable.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

233

•

Si s’ha trobat finançament suficient.

•

Si les famílies impulsores s’organitzen adequadament i el projecte avança.

ACTUACIÓ 55: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Si s’acaba l’obra en un termini raonable i les famílies hi viuen efectivament. Quantes hi
viuen. De quin perfil.

•

Anàlisi de resultats i possible replicabilitat.
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ACTUACIÓ 56: POTENCIACIÓ DEL COHOUSING

ACTUACIO 56: DESCRIPCIÓ
•

A l’igual que succeeix amb el cooperativisme d’habitatge, el cohousing pot implicar una
sèrie de limitacions privatives en favor d’una vida més compartida.

•

Més enllà de les iniciatives privades que es puguin acompanyar, dues són les àrees que
previsiblement podran desenvolupar-se a través del cohousing:
a. Habitatge dotacional (estades com a màxim fins a 5 anys). Donada l’escassetat
d’habitatge social i assequible a la ciutat, fet que empitjorarà previsiblement amb
la crisi del COVID-19, és important augmentar l’habitatge dotacional comptat
amb els agents que en disposin.
b. Tercera edat. En el marc de l’envelliment actiu i veient les conseqüències
terribles del COVID-19 a les residències de la gent gran a l’ús, és recomanable
progressar en la seva desinstitucionalització, el que es pot fer tant en les
comunitats de propietaris estàndard (a través de xarxes de suport estructurals)
com en iniciatives pròpies de cohousing. Ambdues comporten adaptacions i
possible necessitat d’acompanyament des de l’Administració municipal.
Experiències similars es poden trobar en grups que necessiten ajuda mútua i
serveis de suport in situ, com les persones amb discapacitat psíquica.

ACTUACIÓ 56: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.

ACTUACIÓ 56: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Identificació dels possibles proveïdors d’habitatge habitacional ja
existent; possible valoració dels plans de rehabilitació i adequació necessaris i de les
necessitats per a la posada en marxa; parlar amb plans viables amb els titulars actuals;
possible rol del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16).

•

2023: Realització d’obres d’adaptació.

•

2024: Posada en servei (no obstant, quan més aviat millor). Avaluació de la seva
replicabilitat.

•

Cohousing sènior. Semblant al cooperativisme d’habitatge. L’acompanyament ha
de ser especialment intens, donats els majors riscos (ex. venda de l’habitatge actual
per anar de cohousing; serveis comuns necessaris; xarxes de suport).

ACTUACIÓ 56: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Habitatge dotacional: partenariats públic-privats amb els titulars dels immobles
potencialment adaptables.

•

Habitatge sènior/discapacitats: Co-finançament amb persones/famílies beneficiàries.

ACTUACIÓ 56: GESTIÓ ECONÒMICA
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•

El necessari, primer, per a fer les obres d’adaptació/rehabilitació i, segon, per a la posada
en marxa del servei i el seu manteniment.

•

Habitatge sènior/discapacitats: Co-finançament amb persones/famílies beneficiàries.

ACTUACIÓ 56: RESPONSABLES
•

Habitatge dotacional: SMHAUSA.

•

Habitatge sènior/discapacitats: Usualment a iniciativa dels interessats i les famílies,
però no es descarta una política proactiva municipal a favor de la desinstitucionalització.

ACTUACIÓ 56: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Habitatge dotacional: Si s’han identificat immobles i titulars adients. Si s’ha arribat a un
acord amb alguns d’ells. Si s’han dut a terme efectivament les obres
d’adaptació/rehabilitació. Si s’ha posat en marxa el servei. Si és satisfactori.

•

Habitatge sènior/discapacitats: increment de la quantitat d’habitatge destinat a aquests
col·lectius específics.

ACTUACIÓ 56: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Habitatge dotacional: Nombre de persones que es beneficien dels nous allotjaments i el
seu perfil.

•

Habitatge sènior/discapacitats: Nombre de persones que es beneficien dels nous
allotjaments i el seu perfil.
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ACTUACIÓ 57: DESCARTAR FORMES DE SENSELLARISME OCULT I EXPLORACIÓ
D’ALTRES FORMES DE TINENÇA

ACTUACIO 57: DESCRIPCIÓ
•

Descartar com a “solucions habitacionals” totes les situacions de “sensellarisme ocult” i
d’infrahabitatge (veure Repte 5).

•

Descartar expressament l’“okupació” com a una forma d’accés a l’habitatge, doncs és
una modalitat més de sensellarisme (veure Repte 3).

•

Exploració, a través de la consecució d’algun projecte concret i de projectes de recerca
ad hoc d’altres formes viables de tinença de l’habitatge, inèdites a Espanya, amb la
finalitat de ser pioners i líders en aquesta matèria, com són, per exemple, els Community
Land Trusts o les combinacions de rehabilitació amb tinences intermèdies.

ACTUACIÓ 57: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.

ACTUACIÓ 57: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 57: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

A determinar.

ACTUACIÓ 57: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Finançament de projectes de recerca que aproximin casos d’èxit internacionals a la
realitat de la ciutat per que inspirin noves iniciatives.

ACTUACIÓ 57: RESPONSABLES
•

A nivell de la conselleria encarregada de temes d’habitatge.

ACTUACIÓ 57: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Finançament del projectes de recerca que identifiquin mètodes alternatius d’accés a
l’habitatge que hagin estat funcionals a nivell comparat.

•

Que s’hagi analitzat i discutit la seva viabilitat a Tarragona.

ACTUACIÓ 57: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Que s’hagin identificat un o alguns mètodes alternatius d’accés.

•

Que s’hagi començat a implementar efectivament algun mètode d’accés innovador.
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ACTUACIÓ 58: SERVEI INTEGRAL DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA ENTRE PROPIETARIS
I COMUNITATS DE PROPIETARIS I LLOGATERS RESIDENCIALS I D’HABITATGE
TURÍSTIC (Actuació 67) I “OKUPES” (Actuació 11)

ACTUACIO 58: DESCRIPCIÓ
Cal tenir en compte que la diversificació de les tinences de l’habitatge, el procés de turistificació
en algun barri i el fenomen creixent de l’“okupació” comporten la barreja de persones i famílies
de diferents backgrounds a la ciutat, a les comunitats de propietaris i als barris.
Per a evitar conflictes majors i assegurar una adequada convivència, s’han posar els mitjans
suficients per a potenciar la mediació dels conflictes entre propietaris i veïns i els llogaters
(residencials o turístics) i els okupes.
S’ha de fer una aposta decidida i suficientment dotada, doncs, per la mediació comunitària.
ACTUACIÓ 58: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

•

En particular, col·lectius amb ingressos limitats i amb necessitats especials. Llogaters.
Turistes i empreses turístiques.

•

Les comunitats de propietaris, quan a les xarxes de solidaritat.

ACTUACIÓ 58: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 58: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Conselleria d’habitatge, Serveis Socials i SMHAUSA

ACTUACIÓ 58: GESTIÓ ECONÒMICA
•

El cost d’un servei complert de mediació que cobreixi la major part possible de comunitats
de propietaris i barris, centrant-se en els que potencialment poden generar més
conflictes.

ACTUACIÓ 58: RESPONSABLES
•

Conselleria d’habitatge, Serveis Socials i SMHAUSA

ACTUACIÓ 58: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Coordinació del servei de mediació.

ACTUACIÓ 58: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Queixes formals de la població (propietaris, veïns) i intervencions fetes pel servei de
mediació amb èxit (ex. que s’ha resolt el conflicte, que no s’ha arribat a judicialitzar).
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REPTE 12. MOBILITZACIÓ DEL PARC D’HABITATGE BUIT
4.5.13 Repte 12. Mobilització del parc d’habitatge buit
L’art. 3.d de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, recentment modificat pel Decret Llei 18/2019,
estableix un nou concepte “d’habitatge buit”: “l'habitatge que roman desocupat
permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte,
són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de
dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població
i el fet que la propietat o la possessió de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de
resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge,
llevat del cas que la persona propietària acrediti haver iniciat les accions judicials adequades per
a la recuperació efectiva de la possessió abans de complir-se el termini per considerar l'habitatge
buit”.
Aquesta actuació consisteix en una diagnosi inicial de quants habitatges buits té la ciutat de
Tarragona així com una proposta de mesures per a donar-los un ús atenent als motius pels quals
romanen buits, el qual contribueix al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides núm. 11, sobre ciutats i comunitats sostenibles.
OBJECTIUS
Aquesta actuació té com a objectiu impulsar l’aprofitament d’habitatges que en l’actualitat
estan en desús, ja sigui per un mal estat de manteniment, per decisió del propietari no justificada
en el sentit de l’art. 3.d Llei 18/2007, o per la falta de demanda en la zona en la que està localitzat.
Això permetrà augmentar l’oferta d’habitatges disponibles en propietat, lloguer o altres formes de
tinença, així com evitar la degradació del casc urbà.
En concret, les mesures per mobilitzar el parc d’habitatge buit es poden classificar de la següent
forma:
•

Incentius positius, que tenen com a finalitat desplegar una sèrie d’actuacions que
promoguin que la part propietària posi al mercat un habitatge buit: per exemple, a través
de subvencions, exoneracions d’impostos, etc. Aquestes han de ser prioritàries, doncs
sorgeixen del consens entre la ciutadania i l’administració, prioritzant la informació de les
persones i que prenguin per elles mateixes la millor decisió no només pel seu habitatge,
sinó també pensant en la ciutat en la que volen viure.

•

Incentius negatius, que tenen com a finalitat establir diverses mesures de caràcter
sancionador per a que les persones propietàries evitin deixar el seu habitatge en desús.
Un exemple d’això són les sancions que preveu l’art. 42.6 de la Llei pel Dret a l’Habitatge,
on s’estableix una “multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps
d'un mes mentre romanguin desocupats”, o inclús la possible expropiació forçosa per
incompliment de la funció social d ela propietat (art. 42.7).
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ACTUACIONS
ACTUACIÓ 59: Elaboració d’un cens complert i actualitzable d’habitatges buits a la
ciutat de Tarragona
ACTUACIÓ 60: Elaboració d’un pla de xoc contra els habitatges buits de la ciutat
ACTUACIÓ 61: Incentivar activitats immobiliàries que aprofitin les unitats buides
existents en zones d’alt percentatge d’habitatge buit
ACTUACIÓ 62: Crear una taula de negociació permanent amb entitats financeres
ACTUACIÓ 63: Beneficis fiscals i ajuts que poden acompanyar diverses mesures
relatives a la mobilització del parc buit
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ACTUACIÓ 59: ELABORACIÓ D’UN CENS COMPLERT
D’HABITATGES BUITS A LA CIUTAT DE TARRAGONA

I

ACTUALITZABLE

ACTUACIO 59: DESCRIPCIÓ
Cens complert i actualitzable d’habitatges buits a la ciutat de Tarragona. En aquesta etapa
es localitzaran aquells immobles que en l’actualitat són considerats “habitatges buits”, d’acord
amb l’art. 3.d Llei 18/2007. S’integraran en aquest cens els estudis previs sobre aquesta matèria
que ja s’han realitzat a Tarragona. Per a dur-ho a terme, es tindran en especial consideració:
•

Els habitatges amb un baix consum d’aigua en els dos últims anys.

•

Els habitatges on no hi hagi cap persona empadronada.

•

Es tindrà en consideració el llistat de persones jurídiques amb habitatges buits realitzat
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es localitzaran aquells situats a Tarragona,
així com aquells habitatges buits ja inscrits al Registre d’habitatges buits i habitatges
ocupats sense títol habilitant que provenen d’execucions hipotecàries.

•

Un cop vistos aquests indicadors, es duran a terme visites per comprovar l’estat real
d’ocupació de l’habitatge i per a fer entrevistes amb els veïns per a descartar, si
procedeix, la seva com a consideració d’habitatge buit. També es podrà comptar amb
l’ajut de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona en aquest sentit, que servirà per
a detectar les necessitats de les propietàries.

•

Finalment, s’intentarà contactar amb els propietaris de l’habitatge per veure quina és la
justificació de la falta d’ús d’aquell immoble, verificant en concret les causes enumerades
a l’art. 3.d Llei 18/2007, i s’informarà de les conseqüències negatives que pot comportar
el fet de tenir un habitatge buit.

•

S’elaborarà un mapa on es localitzaran tots els habitatges buits de la ciutat i qualsevol
circumstància que sigui d’interès, com la causa per la qual estan en desús.

ACTUACIÓ 59: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de pisos buits i possibles adquirents de l’immoble.

•

La ciutadania en general.

ACTUACIÓ 59: CALENDARI
•

Període 2021-2022.

ACTUACIÓ 59: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
Per a dur a terme aquesta actuació s’haurà de comptar preferiblement amb la col·laboració de
tots els agents relacionats amb l’habitatge de la ciutat de Tarragona que, a través del conveni de
col·laboració que correspongui, contribuiran a fer efectiva aquesta mesura. Així mateix:
•

Es requerirà de personal que:
-

Comprovi l’estat de subministres dels habitatges de Tarragona.
Comprovi el padró.
Faci les entrevistes a les propietats potencialment buides.
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ACTUACIÓ 59: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Dos tècnics a temps complert per a fer el cens, amb la col·laboració d’EMATSA i de la
secció del padró.

ACTUACIÓ 59: RESPONSABLES
•

En l’elaboració del cens d’habitatge buit, SMHAUSA junt amb el Consell de l’Habitatge
de Tarragona, que aportarà el seu coneixement sobre aquest fenomen.

ACTUACIÓ 59: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Elaboració del cens d’habitatges buits de la ciutat de Tarragona, el que permetrà conèixer
la problemàtica de la ciutat en termes d’habitatges buits.

ACTUACIÓ 59: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’habitatges que estaven inicialment buits i que finalment se’ls ha donat un ús
gràcies a aquesta actuació.
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ACTUACIÓ 60: ELABORACIÓ D’UN PLA DE XOC CONTRA ELS HABITATGES BUITS DE
LA CIUTAT

ACTUACIO 60: DESCRIPCIÓ
Elaboració d’un pla de xoc contra els habitatges buits de la ciutat. Els habitatges poden
estar en desús per diverses causes, com la manca de condicions d’habitabilitat, desconfiança de
la propietat en posar-ho en lloguer, situació de l’immoble en un lloc de baixa demanda, conflictes
entre els propietaris (sobretot, aquells immobles heretats en comunitat ordinària indivisa per
diverses persones), etc. Depenent de quines siguin aquestes causes, es proposarà alguna o
diverses de les següents actuacions:
-

En els habitatges buits per manca de les condicions d’habitabilitat, es podran
proposar mesures de:
a. Masoveria urbana (art. 3.k Llei 18/2007, veure Repte 9).
b. Ajuts a la rehabilitació (veure Repte 8).

-

En els habitatges buits per decisió de la propietat (per exemple, per
desconfiança en llogar un dels pisos disponibles):
a. Contacte amb la part propietària i campanya per incloure els pisos a la
borsa de mediació per al lloguer social, que li comportarà com a
beneficis l’assessorament gratuït, recerca de llogaters, gestió i tramitació
dels contractes i cobertura de l’Avalloguer.
b. D’acord amb la previsió de l’art. 42.4 Llei pel Dret a l’Habitatge, es poden
cedir a l'Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer.
c.

Establir mesures coercitives previstes en la normativa d’habitatge
(sancions, recàrrecs tributaris, expropiacions) de Catalunya i a nivell de
tota Espanya, de verificar-se que es compleixen els requisits i, a més,
que les mesures d’incentivació per a posar-los al mercat, tot i haver estat
suficients, han resultat infructuoses.

-

En els habitatges buits per conflictes entre parts propietàries: servei
d’assessorament en la millor forma de donar sortida a l’immoble. A part de les
tinences més usuals, es valorarà des d’un punt de vista econòmic i jurídic l’ús
d’altres tinences intermèdies, com la propietat compartida i temporal (Repte 11),
o una possible reconversió d’aquell immoble per a que tingui un altre ús (ex.
transformació de locals de negoci en habitatges). També, si resulta adient, es
podrà reconduir a les mesures de promoció de la borsa de mediació o de
masoveria urbana (Repte 9).

-

En els habitatges buits per manca de demanda atenent a la localització, es
farà una recerca proactiva de les persones inscrites com a sol·licitants d’HPO (a
Tarragona hi ha 3.737 inscrits, d’acord amb l’Estadística sobre la demanda
d’habitatge protegit 2019) que vulguin residir en aquella zona, ja sigui per
connexió familiar o laboral, i es podrà valorar la inclusió d’aquell habitatge a la
borsa de mediació.

ACTUACIÓ 60: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de pisos buits i possibles adquirents de l’immoble.

•

La ciutadania en general.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

243

ACTUACIÓ 60: CALENDARI
•

Període 2023-2026.

ACTUACIÓ 60: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
Es podrà comptar amb recursos propis dels que ja es disposen o s’han vist en altres actuacions:
•

La mesura de promoció de la inclusió dels pisos a la borsa de mediació no suposarà
molta més inversió de la que ja s’està duent a terme. Es pot plantejar, però, contractar
alguna persona de reforç per a que contacti amb les possibles propietàries interessades.

•

L’anàlisi de la forma de tinença més adequada es pot dur a terme a través d’un conveni
de col·laboració amb la Càtedra UNESCO d’Habitatge i amb la participació del Consell
de l’Habitatge de Tarragona.

ACTUACIÓ 60: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Un/a tècnic/a a temps complet en el programa de mediació i un per al servei
d’assessorament jurídic i econòmic.

ACTUACIÓ 60: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

ACTUACIÓ 60: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Nombre de propietaris contactats.

•

Nombre de valoracions jurídiques i econòmiques.

•

Increment dels habitatges disponibles a la borsa de mediació.

ACTUACIÓ 60: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’habitatges que estaven inicialment buits i que finalment se’ls ha donat un ús
gràcies a aquesta actuació.

•

Nombre de contactes sobre les conseqüències de tenir un habitatge buit i possibles
solucions.
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ACTUACIÓ 61: INCENTIVAR ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES QUE APROFITIN LES
UNITATS BUIDES EXISTENTS EN ZONES D’ALT PERCENTATGE D’HABITATGE BUIT

ACTUACIO 61: DESCRIPCIÓ
Es poden establir mesures que incentivin activitats immobiliàries que aprofitin les unitats
buides existents en zones d’alt percentatge d’habitatge buit.
ACTUACIÓ 61: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de pisos buits i possibles adquirents de l’immoble.

•

La ciutadania en general.

ACTUACIÓ 61: CALENDARI
•

Període 2023-2026.

ACTUACIÓ 61: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
Es podrà comptar amb recursos propis dels que ja es disposen o s’han vist en altres actuacions:
•

La mesura de promoció de la inclusió dels pisos a la borsa de mediació no suposarà
molta més inversió de la que ja s’està duent a terme. Es pot plantejar, però, contractar
alguna persona de reforç per a que contacti amb les possibles propietàries interessades.

•

L’anàlisi de la forma de tinença més adequada es pot dur a terme a través d’un conveni
de col·laboració amb la Càtedra UNESCO d’Habitatge i amb la participació del Consell
de l’Habitatge de Tarragona.

ACTUACIÓ 61: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 61: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

ACTUACIÓ 61: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Nombre de propietaris contactats.

•

Nombre de valoracions jurídiques i econòmiques.

•

Increment dels habitatges disponibles a la borsa de mediació.

ACTUACIÓ 61: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’habitatges que estaven inicialment buits i que finalment se’ls ha donat un ús
gràcies a aquesta actuació.

•

Nombre de contactes sobre les conseqüències de tenir un habitatge buit i possibles
solucions.
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ACTUACIÓ 62: CREAR UNA TAULA DE NEGOCIACIÓ PERMANENT AMB ENTITATS
FINANCERES

ACTUACIO 62: DESCRIPCIÓ
Crear una taula de negociació permanent amb entitats financeres per a analitzar de forma
contínua el nombre d’habitatges que reben d’execucions hipotecàries i posar-los a disposició de
l’administració per a fomentar habitatge assequible.
ACTUACIÓ 62: BENEFICIARIS
•

Entitats financeres propietàries de pisos buits i possibles adquirents de l’immoble.

•

La ciutadania en general.

ACTUACIÓ 62: CALENDARI
•

Període 2023-2026.

ACTUACIÓ 62: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Per aquesta actuació no caldrà obtenir fonts de finançaments addicionals.

ACTUACIÓ 62: GESTIÓ ECONÒMICA
•

No tindrà un cost econòmic, més enllà de la representació de l’administració en aquesta
taula.

ACTUACIÓ 62: RESPONSABLES
•

SMHAUSA.

ACTUACIÓ 62: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació efectiva de la taula de negociació.

•

Nombre de reunions dutes a terme.

ACTUACIÓ 62: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre d’habitatges que estaven inicialment buits i que finalment se’ls ha donat un ús
gràcies a aquesta actuació.
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ACTUACIÓ 63: BENEFICIS FISCALS I AJUTS QUE PODEN ACOMPANYAR DIVERSES
MESURES RELATIVES A LA MOBILITZACIÓ DEL PARC BUIT

ACTUACIO 63: DESCRIPCIÓ
Quant a la fiscalitat i ajuts, hi ha una sèrie de mesures que són existents i que s’hauria d’informar
a la part propietària sobre la seva existència, i d’altres que es poden crear per a reduir el parc
d’habitatge buit.
•

Mesures fiscals existents:
-

Si es lloguen/donen una utilitat als habitatges s’estalvien al fiscalitat sobre el
pisos buits:
a. el propietari es pot estalviar l’Impost sobre els habitatges
buits (impost autonòmic propi de Catalunya, per a les persones
jurídiques).
b. no pagar el recàrrec del 50% de l’IBI que hi ha l’OF 13 de TGN
(nou per a l’any 2020 àmpliament regulat a l’empara art. 72.4
LRHL).
c.

-

•

el propietari no faria la imputació de rendes al seu IRPF,
declarant de forma anual el 2% o 1,1% del valor cadastral
(perquè està a la seva disposició).

Si el propietari lloga el bé immoble es pot deduir en el seu IRPF una sèrie de
despeses: interessos del préstec, despeses de conservació, tributs, serveis
personals, assegurances, amortització; i fer una reducció del 60% del rendiment
net si és arrendament d’habitatge habitual.

Proposta de noves mesures:
-

Mesura fiscal: si la renta del lloguer està limitada per una norma jurídica es pot
crear una bonificació de fins el 95% de l’IBI (per al propietari del bé immoble);
és una nova bonificació potestativa de l’art. 74.6 LRHL que TGN avui en dia no
la regula i que es pot introduir a l’OF 13.

-

Ajuts:
a. es poden donar subvencions per al pagament de l’IBI de les persones
propietàries d’habitatges buits per a que realitzin un contracte de lloguer social
a través de l’Oficina local de l’habitatge.
b. subvencions per al pagament de l’ICIO i de la taxa per les llicències
urbanístiques quan fan obres de rehabilitació i/o adequació dels habitatges buits
i realitzin un contracte de lloguer social a través de l’Oficina local de l’habitatge.
Per exemple, Alcover fa aquests dues mesures per als pisos buits del seu nucli
antic.

ACTUACIÓ 63: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de pisos buits i possibles adquirents de l’immoble.

•

La ciutadania en general.
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ACTUACIÓ 63: CALENDARI
•

2022: Creació de la nova bonificació IBI en l’ordenança fiscal.

•

Període 2022-2024: Creació d’ajuts per al pagament dels tributs.

ACTUACIÓ 63: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona (a més a més, els ingressos públics per l’IBI
es veuran reduïts per la creació d’una nova bonificació).

ACTUACIÓ 63: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona.

ACTUACIÓ 63: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge i de tributs de l’Ajuntament de Tarragona i
SMHAUSA.

ACTUACIÓ 63: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de la nova bonificació a l’IBI.

•

Creació d’ajuts econòmics per al pagament dels tributs.

ACTUACIÓ 63: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Subjectes passius que han aplicat la nova bonificació de l’IBI.

•

Ingressos públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI.

•

Nombre d’ajuts fiscals atorgades.
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REPTE 13. HABITATGE I TURISME
4.5.14 Repte 13. Habitatge i turisme
L’abundància d’habitatges d’ús turístic (HUT) concentrats en determinades zones de
determinades ciutats s’ha vinculat amb diversos efectes negatius sobre l’habitatge: la seva
assequibilitat (doncs redueix l’oferta d’habitatge en lloguer residencial, al seu el turístic més
lucratiu, i per tant, encareix el lloguer residencial), l’expulsió poblacional d’aquells barris degut a
la gentrificació, problemes de convivència a les comunitats de propietaris, canvis d’hàbits (sorolls,
etc.) i de comerços als barris, etc. Una situació que atempta, a més, contra el Dret a la ciutat i
posa en perill el gaudi igualitari dels espais públics urbans. Una altra qüestió estructural sobre
els HUT és la qualitat dels serveis que presten i les obligacions que se’ls exigeixen en relació,
per exemple, als hotels. De verificar-se efectes com aquests (els estudis estan dividits), això no
estaria conforme amb l’ODS 11.
Les mesures per a controlar els habitatges turístics allà on són un problema estan en relació a
les limitacions en la quantitat d’oferta (a través d’un número de llicències màxim i sancions),
ubicació, tipologia, durada de les estades i tipus de propietari.
Les grans ciutats turístiques han reaccionat de manera diferent, usualment a peticions que
parteixen tant de la societat civil (anti-sistema o famílies de classe mitja, per motius diferents) o
lobby hoteler (per un tercer motiu). Des de les més permissives amb els habitatges d’ús turístic
(com Milà, Praga o Copenhagen), fins a les més restrictives (com Berlín o Nova York), passant
per moltes tonalitats de grisos (París, Amsterdam o Barcelona).
No obstant, amb la crisi del COVID-19 el març de 2020 i amb l’aturada del turisme a nivell
mundial, els països de tradició turística i més afectats, com Espanya i Itàlia, veuen perillar la seva
economia (13% del PIB a Itàlia i del 12,5% a Espanya). Fins el punt que el maig de 2020 Itàlia
regalarà 500 euros a les famílies per a que vagin de vacances al país. Això ha entrat en
contradicció amb l’interès d’alguns ciutadans locals a recuperar poder viure als centres històrics
de Roma o de Venècia (pràcticament impossible fins el moment) o de la millora mediambiental
general degut a la baixada dràstica del turisme.
Tarragona no és una destinació “saturada” per habitatges d’ús turístic (HUT) com ho venien
essent fins al moment altres ciutats a nivell europeu o mundial. No obstant, de recuperar-se el
turisme, té marges de creixement en aquest aspecte pel fet de tenir una certa quantitat
d’apartaments i immobles buits o infrautilitzats en zones amb atractiu turístic, tant al casc urbà
(Part Alta) com a les urbanitzacions del litoral. És doncs, una pressió potencial rellevant la
reutilització d’aquest estoc per finalitats turístiques.
Per tant, es planteja la necessitat de la monitorització periòdica de l’evolució dels habitatges
d’ús turístic a la ciutat, dels seus efectes sobre els preus de lloguer, dels seus efectes sobre
la convivència al barri i a les comunitats de propietaris i els processos de gentrificació
que eventualment puguin causar, especialment la Part Alta, on es concentren la majoria de
monuments Patrimoni de la Humanitat (UNESCO).
Aquesta anàlisi haurà de tenir en compte necessàriament el model de ciutat i de creixement de
la ciutat que es pretén assolir (veure Repte 17).
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OBJECTIUS
•

Gestió i actuació sobre els HUTs a la ciutat de Tarragona

Atenent a la “Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona” (juny 2018):
-

Hi havia 1.011 allotjaments turístics, dels qual el 72.9% tenien llicència HUT, el 15.6%
es comercialitzaven a Airbnb però no tenien llicència HUT i el 11.5% són lloguers no
regulats per la normativa HUT (usualment lloguers d’habitacions)

-

Estan concentrats a la Part Alta, Eixample, Urbanitzacions de Llevant.

-

Del total, el 58,67% estaven a habitatges en edificis plurifamiliars i el 54,58% del total en
mans de persones físiques.

-

Després d’un benchmark amb 8 ciutats turístiques, es va concloure que: “No es viu a
Tarragona cap situació alarmant de ‘saturació’ de les zones residencials per
l’oferta (sobre tot no regulada) d’apartaments per lloguer en zones de la ciutat on això
pugui estar desencadenant processos de ‘buidatge’ de residents del barri”.

A més s’ha de tenir en compte que:
-

Encara que hi ha un potencial de creixement dels HUT, possiblement passarà a ser un
problema menys imminent amb la crisi sanitària mundial provoca pel COVID-19 a partir
de març de 2020.

-

En concret, veure com evoluciona els habitatges d’ús turístic que s’han passat a lloguers
residencials o temporals/per a professionals (si seguirà així o tornarà a convertir-se en
pis turístic).

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 64: Actualització periòdica de número i característiques dels HUT a la
ciutat de Tarragona i anàlisi del seu impacte
ACTUACIÓ 65: Dur a terme inspeccions per detectar habitatges d’ús turístic anunciats
però sense registrar
ACTUACIÓ 66: Controlar el compliment de totes les mesures i requisits de la
normativa turística dels HUT existents
ACTUACIÓ 67: Coordinar un servei de mediació per problemàtiques en barris amb
HUTs i comunitats de propietaris
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ACTUACIÓ 64: ACTUALITZACIÓ PERIÒDICA DE NÚMERO I CARACTERÍSTIQUES DELS
HUT A LA CIUTAT DE TARRAGONA I ANÀLISI DEL SEU IMPACTE

ACTUACIO 64: DESCRIPCIÓ
•

Actualització periòdica (cada 4 anys) de número i característiques dels HUT a la
ciutat de Tarragona i anàlisi del seu impacte a: el preu dels lloguers residencials, la
convivència als barris i a les comunitats de propietaris amb HUTs i processos de
gentrificació. Si es donessin aquests efectes, prendre mesures de control relacionades
amb la qualitat, la ubicació, tipologia, durada de les estades i/o tipus de propietari
autoritzats.

ACTUACIÓ 64: BENEFICIARIS
•

Residents a Tarragona i turistes, especialment a la Part Alta com a barri potencialment
més afectat.

ACTUACIÓ 64: CALENDARI
•

2023: Actualització de l’informe sobre el HUT i ampliació de l’informe de 2018 al seu
impacte real allà on es trobin.

•

2026: Encarregar una nova actualització de l’informe ampliat sobre els HUT i els seus
efectes.

ACTUACIÓ 64: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Municipals. Possibles empreses del sector i oferents dels HUT.

ACTUACIÓ 64: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Encàrrec quadriennal de l’informe extern.

ACTUACIÓ 64: RESPONSABLES
•

Ajuntament (Patronat de Turisme amb combinació amb la conselleria responsable
d’habitatge), possibles estudis externs encarregats. Debatre el model de ciutat a la seu
del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16).

ACTUACIÓ 64: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Estudis quadriennals de diagnosi sobre els Habitatges d’ús turístic a Tarragona i dels
seus efectes.

ACTUACIÓ 64: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Pisos amb registre.

•

Pisos detectats sense registre.
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ACTUACIÓ 65: DUR A TERME INSPECCIONS PER DETECTAR HABITATGES D’ÚS
TURÍSTIC ANUNCIATS PERÒ SENSE REGISTRAR

ACTUACIO 65: DESCRIPCIÓ
•

Dur a terme inspeccions per detectar habitatges d’ús turístic anunciades però sense
registrar. Sancionar si és el cas.

ACTUACIÓ 65: BENEFICIARIS
•

Residents a Tarragona i turistes, especialment a la Part Alta com a barri potencialment
més afectat.

ACTUACIÓ 65: CALENDARI
•

Període 2021-2026: Control dels HUT sense llicència. Control de la qualitat dels serveis
que donen i la seva adequació als requisits legals.

ACTUACIÓ 65: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Municipals. Possibles empreses del sector i oferents dels HUT.

ACTUACIÓ 65: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 65: RESPONSABLES
•

Ajuntament (Patronat de Turisme amb combinació amb la conselleria responsable
d’habitatge), possibles estudis externs encarregats. Debatre el model de ciutat a la seu
del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16).

ACTUACIÓ 65: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Inspeccions de camp d’habitatges no registrats i de la qualitat i del compliment de la
normativa de HUT existents.

ACTUACIÓ 65: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Pisos amb registre.

•

Pisos detectats sense registre.

•

HUT que han millorat la qualitat del servei i que compleixen la normativa com a
conseqüència d’actuacions
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ACTUACIÓ 66: CONTROLAR COMPLIMENT DE TOTES LES MESURES I REQUISITS DE
LA NORMATIVA TURÍSTICA DELS HUT EXISTENTS

ACTUACIO 66: DESCRIPCIÓ
•

Controlar compliment de totes les mesures i requisits de la normativa turística dels
HUT existents.

ACTUACIÓ 66: BENEFICIARIS
•

Residents a Tarragona i turistes, especialment a la Part Alta com a barri potencialment
més afectat.

ACTUACIÓ 66: CALENDARI
•

Període 2021-2026: Control dels HUT sense llicència. Control de la qualitat dels serveis
que donen i la seva adequació als requisits legals.

ACTUACIÓ 66: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Municipals. Possibles empreses del sector i oferents dels HUT.

ACTUACIÓ 66: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 66: RESPONSABLES
•

Ajuntament (Patronat de Turisme amb combinació amb la conselleria responsable
d’habitatge), possibles estudis externs encarregats. Debatre el model de ciutat a la seu
del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16).

ACTUACIÓ 66: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Inspeccions de camp d’habitatges no registrats i de la qualitat i del compliment de la
normativa de HUT existents.

ACTUACIÓ 66: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Pisos amb registre.

•

Pisos detectats sense registre.

•

HUT que han millorat la qualitat del servei i que compleixen la normativa com a
conseqüència d’actuacions
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ACTUACIÓ 67: COORDINAR UN SERVEI DE MEDIACIÓ PER PROBLEMÀTIQUES EN
BARRIS AMB HUTS I COMUNITATS DE PROPIETARIS

ACTUACIO 67: DESCRIPCIÓ
•

Coordinar un servei de mediació per problemàtiques en barris amb HUTs i comunitats
de propietaris (veure Repte 11).

ACTUACIÓ 67: BENEFICIARIS
•

Residents a Tarragona i turistes, especialment a la Part Alta com a barri potencialment
més afectat.

ACTUACIÓ 67: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 67: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Municipals. Possibles empreses del sector i oferents dels HUT.

ACTUACIÓ 67: GESTIÓ ECONÒMICA
•

A determinar.

ACTUACIÓ 67: RESPONSABLES
•

Ajuntament (Patronat de Turisme amb combinació amb la conselleria responsable
d’habitatge), possibles estudis externs encarregats. Debatre el model de ciutat a la seu
del Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16).

ACTUACIÓ 67: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Coordinació del servei de mediació.

ACTUACIÓ 67: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Queixes formals de la població i intervencions fetes pel servei de mediació amb èxit

•

Abast dels processos evitats de gentrificació o pujada de lloguers.
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REPTE 14. CIUTAT DINAMICA I HABITATGE
4.5.15 Repte 14. Ciutat dinàmica i habitatge
A la fase de diagnosi s’ha posat de manifest (“Participant al Focus Group de Professionals”) que
hi ha a Tarragona una baixa demanda de locals de negocis (zones sense comerços, la compra
online ho està fomentant) i una alta demanda d’habitatge sense satisfer (“Participant al Focus
Group de “Interseccional”). Per tant, una possibilitat a l’abast de l’Ajuntament és la conversió
dels locals comercials en habitatges tot incrementant l’oferta d’habitatge al municipi, sempre
que es compleixin una sèrie de condicions de caire civil (veure infra) i tenint en compte el model
de ciutat que es vol tenir (veure Repte 17) i els possibles pros i contres d’aquesta mesura.
Per tant, cal tenir present en primer lloc que el canvi de l’ús del local comercial a residencial
és, des d’un punt de vista civil, factible si es compleixen de manera prèvia amb algunes
condicions. Per exemple, caldrà comprovar que els estatuts no ho prohibeixin expressament i
que, si s’afecten determinats elements comuns (ex. l’obertura de buits i portes a la façana de
l’edifici), es compta amb el consentiment de la comunitat de propietaris (per majoria de 4/5
parts, art. 553-26.2.b) CCC), que es podria oposar si les obres afecten a l'estructura i seguretat
de l'immoble, si poden causar un perjudici a la comunitat o als veïns o si s’altera l'estètica de
l'edifici. S’hauria d’anar, per tant, cas a cas.
A més, serà necessari que la conversió sigui possible des d’un punt de vista urbanístic, és a
dir, si ho permet la qualificació́ urbanística i el planejament vigent. En aquest sentit, caldrà veure
la classificació del sòl (arts. 29 i següents del Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona,
POUM) i les previsions específiques contingudes al POUM respecte a cada zona (Títol Vè i
següents POUM), i s’hauran de complir amb els requisits mínims d’higiene i salubritat de les
edificacions i instal·lacions, així com les previsions sobre estètica (arts. 36 i 37 POUM) i les
específiques sobre les plantes baixes (ex. art. 47 del POUM). Si aquest és el cas, caldrà tramitar
la corresponent llicència d’obres (com requereix per exclusió l’art 2.1.h) de la Ordenança sobre
el règim de comunicació prèvia d’obres de l’Ajuntament de Tarragona 51) i l’obtenció posterior de
la corresponent cèdula d’habitabilitat (Decret 141/2012, de 30 d’octubre).
A més d’aquestes variables, s’ha de tenir en compte el model de ciutat que es vol tenir (veure
Repte 17) i els possibles pros i contres d’aquesta mesura. En aquest sentit, la conversió de locals
comercials en habitatges en una àrea determinada pot significar que passi a funcionar de facto
com una ciutat dormitori, on els veïns facin les activitats diàries (ex. treballar, anar de compres
o al supermercat, etc.) fora del seu barri, a on només hi anirien a dormir. A més, pot tenir lloc una
potencial precarització i estigmatització dels habitatges situats a la planta baixa. En aquest
sentit, estudis han demostrat l’existència d’una segregació vertical a la ciutat d’Atenes (és a dir,
una estratificació social per pis de residència al típic edifici d'apartaments -polykatoikia- que
domina el parc d'habitatges de la ciutat, especialment a la zona més àmplia del centre), el que
comporta que hi hagi una tendència a que les persones que habiten les plantes baixes (que tenen
una superfície inferior a les situades al damunt) siguin immigrants en règim de lloguer amb un
nivell educatiu baix (veure Thomas Maloutas and Stavros N. Spyrellis, “Vertical segregation:
Mapping the vertical social stratification of residents in Athenian apartment buildings”, Journal of
Mediterranean Geography, Vol. 127, 2016, pp. 27-36). A més, tenir els serveis urbans bàsics
(equipaments públics, xarxes de transport públic, activitats comercials de proximitat i espais
verds) a menys de 10 minuts a peu (600m) és un indicador de sostenibilitat urbana y local
(https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-

51

https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/15759.
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politica-de-suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/sistema-municipal-de-indicadores-desostenibilidad-urbana-y-local) i pot ajudar a aconseguir un equilibri entre l'espai residencial i
l’activitat existent (locals comercials, oficines o altres usos), és a dir, a aconseguir l'autocontenció
de la mobilitat: si es donen les característiques físiques perquè un teixit residencial pugui contenir
prou activitat, hi ha més possibilitats que la mobilitat obligada per qüestions de treball es redueixi,
perquè obre la porta que el ciutadà pugui localitzar en un mateix àmbit la seva residència i el seu
lloc de treball.
Finalment, també contribuiria a la dinamització de la ciutat la promoció de les xarxes de suport
i de solidaritat a les comunitats de propietaris gestionades per un Administrador de Finques
(veure Repte 2).
OBJECTIUS
•

Dinamitzar la ciutat mitjançant la conversió de locals comercials en habitatges i el
conseqüent augment de l’oferta d’habitatges al municipi.

•

Fomentar la promoció de les xarxes de suport i de solidaritat a les comunitats de
propietaris.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 68: Conversió de locals comercials en habitatges
ACTUACIÓ 69: Fomentar la promoció de les xarxes de suport i de solidaritat a les
comunitats de propietaris
ACTUACIÓ 70: Incentivació fiscal per a convertir espais comercials en residencials
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ACTUACIÓ 68: CONVERSIÓ DE LOCALS COMERCIALS EN HABITATGES

ACTUACIÓ 68: DESCRIPCIÓ
Anàlisi dels barris o zones del municipi on s’hauria de permetre un canvi d’ús dels espais
comercials en residencials, tot modificant, si s’escau, el POUM per a que això sigui possible i
tenint en compte el model de ciutat que es vol tenir post-COVID-19 (veure Repte 17). La
modificació de l’ús dels locals en habitatges pot tenir lloc per a finalitats privades, per a
incrementar el parc d’habitatge social (veure Repte 6) o per a fomentar tinences alternatives,
com les cooperatives d’habitatge o el cohousing (veure Repte 11)
ACTUACIÓ 68: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de locals comercials a Tarragona i persones que viuen a les comunitats
de propietaris.

ACTUACIÓ 68: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Anàlisi de la potencial conversió de locals comercials en habitatges
al municipi.

•

Període 2023-2026: Execució de l’actuació.

ACTUACIÓ 68: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals.

ACTUACIÓ 68: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Cost de l’estudi sobre conversió dels locals comercials en habitatges.

ACTUACIÓ 68: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA.

ACTUACIÓ 68: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Elaboració de l’informe.

ACTUACIÓ 68: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Informe sobre de la possible conversió de locals comercials en habitatges.
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ACTUACIÓ 69: FOMENTAR LA PROMOCIÓ DE LES XARXES DE SUPORT I DE
SOLIDARITAT A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

ACTUACIÓ 69: DESCRIPCIÓ
Quant a les comunitats de propietaris on es pot fomentar la xarxa de suport a la que es fa
referència al Repte 2 es proposa la identificació, a través dels administradors de finques,
d’aquelles comunitats de propietaris del municipi on resideixen persones vulnerables, persones
grans o amb problemes de mobilitat.
ACTUACIÓ 69: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de locals comercials a Tarragona i persones que viuen a les comunitats
de propietaris.

ACTUACIÓ 69: CALENDARI
•

Període 2021-2022: Impuls a la creació de les xarxes de suport a les comunitats de
propietaris.

•

Període 2023-2026: Supervisió del funcionament de les xarxes de suport constituïdes.
Els administradors de finques haurien d’identificar les comunitats de propietaris on hi
visquin gent vulnerable.

•

2025: Anàlisi de la implementació de l’actuació.

ACTUACIÓ 69: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals.

ACTUACIÓ 69: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La creació de la xarxa no té un cost que s’hagi de finançar.

ACTUACIÓ 69: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA, amb el
recolzament dels administradors de finques.

ACTUACIÓ 69: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de les xarxes de suport a les comunitats de propietaris.

ACTUACIÓ 69: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Número de xarxes de suport constituïdes a les comunitats de propietaris.
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ACTUACIÓ 70: INCENTIVACIÓ FISCAL PER A CONVERTIR ESPAIS COMERCIALS
EN RESIDENCIALS

ACTUACIÓ 70: DESCRIPCIÓ
El municipi pot incentivar la conversió d’espais comercials en residencials mitjançant incentius
fiscals. Alguns ja existeixen, com les bonificacions a l’ICIO:

•

•

-

Del 95% de la quota per la reforma de façanes en mal estat o en edificis afectats
per aluminosi;

-

Bonificació per les obres de reutilització aigua (reutilització d’aigües pluvials, grises,
de reg), energia (renovable, solar, biomassa, fotovoltaica, eòlica, orientació, inèrcia
tèrmica, il·luminació natural), materials i sistemes constructius (aïllament, cobertes,
fusteria exterior, divisions interior, acabats, calefacció, impermeabilització, etiqueta
ecològica) i residus; el percentatge depèn de la casuística de l’obra;

-

Bonificacions específiques per a l’execució d’obres, per a la creació de noves
activitats econòmiques, que acreditin la contractació d’empreses radicades a
municipi de TGN i segons la mà d’obra directament ocupada i el termini d’ocupació;
és a dir, en funció de l’empresa que realitzi l’obra;

-

25%, 50% o 75% limitat a les obres en els edificis de la Part Alta de Tarragona quan
afecti a la totalitat d’un immoble preexistent o que comporti nova execució sobre el
solar.

Proposta de noves mesures:
-

Si la renta del lloguer està limitada per una norma jurídica es pot crear una
bonificació de fins el 95% de l’IBI (per al propietari del bé immoble); és una nova
bonificació potestativa de l’art. 74.6 LRHL que TGN avui en dia no la regula i que es
pot introduir a l’OF 13.

-

Cal la modificació de la LRHL (normativa estatal): bonificació del 90% de l’IBI per
la serva conversió en habitatge.

Creació d’una línia d’ajuts: es poden crear subvencions per al pagament de l’ICIO i de
les taxes per realització de les obres de la conversió de locals en habitatges (veure
Repte 9).

ACTUACIÓ 70: BENEFICIARIS
•

Propietaris/es de locals comercials a Tarragona i persones que viuen a les comunitats
de propietaris.

ACTUACIÓ 70: CALENDARI
•

2022: Creació de la nova bonificació IBI en l’ordenança fiscal

•

Període 2022-2024: Creació d’ajuts fiscals.

ACTUACIÓ 70: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, a més a més els ingressos públics per l’IBI es veuran reduïts per
la creació d’una nova bonificació.
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ACTUACIÓ 70: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Ajuntament de Tarragona

ACTUACIÓ 70: RESPONSABLES
•

Conselleria responsable d’habitatge i de tributs de l’Ajuntament de Tarragona i
SMHAUSA.

ACTUACIÓ 70: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Creació de la nova bonificació de l’IBI.

•

Creació d’ajuts fiscals per al pagament de tributs.

ACTUACIÓ 70: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Número total de locals comercials convertits en habitatges (públic o privat; tipus de
tinença, etc.).

•

Persones/subjectes passius que han aplicat la nova bonificació de l’IBI.

•

Ingressos públics que no es perceben per la bonificació de l’IBI.

•

Número d’ajuts donades per al pagament de l’ICIO i de les taxes.
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REPTE 15. HABITATGE I ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
4.5.16 Repte 15. Habitatges i estudiants universitaris
La Universitat Rovira i Virgili té un total de 11.448 estudiants. Tot i que la URV està deslocalitzada
en diversos campus (Tarragona, Reus, el Vendrell, Tortosa…), molts d’ells estan concentrats en
els campus de Tarragona (Sescelades, a Sant Pere i Sant Pau, i el Campus Catalunya, a l’Av.
Catalunya). Un total d’ells no resideix a Tarragona, però d’altres sí, de manera que cada curs
acadèmic busquen una solució habitacional temporal pels mesos de setembre a juny. Aquest
procés de captació d’universitaris i de localització de la Universitat en la província de Tarragona
és clau per a que la nostra regió esdevingui una “Regió del Coneixement”, prioritzant la formació
avançada de la ciutadania, la promoció d’un ambient jove i dinàmic i la captació de talent i experts
internacionals en les matèries necessàries pel desenvolupament de la regió (veure informe
Catalunya sud 2040 – Regió Europea del Coneixement, p. 21). Això també contribuiria a reforçar
els Objectius de Desenvolupaments Sostenible 2030 núm. 4 (educació de qualitat), 8 (treball
decent i creixement econòmic) i 10 (reducció de les desigualtats) de les Nacions Unides.
En l’actualitat, la URV té un conveni de col·laboració amb la Residència Sant Jordi, que ofereix
175 places, i la Residència Tarragona Mediterrani, amb 160 places, sumant-hi altres residències
de menys aforament. Atesos els nombrosos serveis que ofereixen (allotjament, pensió complerta,
bugaderia, etc.) el preu de cada plaça parteix dels 450€, preu que molts estudiants en risc
d’exclusió no podran assumir. Altres estudiants opten per llogar un pis completament i compartirlo entre diverses persones, de manera que la renda que han de pagar, exclosos serveis, arribaria
als 200€ mensuals. Si bé és una opció, això faria que molts dels habitatges de la ciutat siguin
ocupats pels estudiants i, per tant, s’incrementi la demanda de lloguer.
Alhora, alguns habitatges amb diverses habitacions de Tarragona estarien ocupats per persones
de la tercera edat que viuen soles, de manera que es podria combinar, en una sola mesura,
l’acompanyament de persones grans amb la necessitat d’habitatge assequible dels estudiants
d’educació superior.
OBJECTIUS
Aquesta actuació proposa la creació d’un programa d’habitatge inter-generacional per
estudiants d’educació superior, amb la finalitat que puguin accedir a un allotjament assequible
compartint-lo amb persones de la tercera edat que tinguin necessitat d’acompanyament, tot
fomentant que els estudiants de la província i inclús d’altres zones de Catalunya vinguin a aportar
el seu coneixement al nostre territori, i evitant la soledat i abandonament de persones de la
tercera edat. Aquests tipus de programes ja han estat vistos en altres ciutats i inclús es va iniciar
una iniciativa a Tarragona, que seria convenient reactivar-la i reformular-la.
•

El programa Viure i Conviure de l’Ajuntament de Barcelona, destinada, per una banda, a
persones de més de 65 anys que visquin soles i a estudiants de fins a 30 anys (35 en
casos de postgraus, màsters i doctorats), que estiguin matriculats en una universitat i
que puguin establir una convivència d’un curs com a mínim.

•

El programa “Vive y Convive” de Zaragoza Vivienda, que a aconseguit formar 23 parelles
de convivència entre persones de més de 65 anys i estudiants.

•

El programa Viure i Conviure de la Fundació La Pedrera amb la Universitat Rovira i Virgili
(https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/bolsa-vivienda/viureiconviure/),
destinada, per una banda, a persones de més de 65 anys que visquin soles i a estudiants
de fins a 30 anys (35 en casos de postgraus, màsters i doctorats), que estiguin
matriculats a la URV.
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ACTUACIONS
ACTUACIÓ 71: Creació d’un programa d’habitatge inter-generacional per estudiants
d’educació superior
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ACTUACIÓ 71: CREACIÓ D’UN PROGRAMA D’HABITATGE INTER-GENERACIONAL
PER ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ SUPERIOR

ACTUACIO 71: DESCRIPCIÓ
L’actuació es desenvoluparà en 3 fases:
•

Fase 1: Diagnosi i disseny de les bases del programa. Anàlisi de les necessitats
habitacions dels estudiants de la URV ii d’altres centres universitaris a la ciutat.
Exploració de programes similars en altres ciutats per a veure les oportunitats que
ofereixen i disseny de les bases del programa.

•

Fase 2: Creació d’un procediment per dur a terme la gestió del programa:

-

Preparació de formularis de sol·licitud de dos tipus: per a estudiants i per a gent gran.

-

Visita dels habitatges de les persones interessades per a fer un informe/anunci sobre el
pis i sobre la persona de la tercera edat que hi viu.

-

Realització d’una Fitxa de l’estudiant, sobre les seves dades, aficions, temps ocupat en
l’estudi i en altres tasques (ex. si treballa), etc.

-

Valoració de la compatibilitat entre la persona estudiant i la de la tercera edat, des d’un
punt de vista de les necessitats d’ambdues parts, i concertació d’una entrevista entre les
dues parts. Es comptarà si és possible amb el col·legi de psicòlegs per dur a terme
aquesta tasca.

-

Negociació dels termes del contracte: durada, despeses assumides per l’estudiant (per
exemple, subministraments), temps destinat per part de l’estudiant a l’acompanyament
de la persona necessitada, etc.

-

Conclusió del contracte.

•

Fase 3: Elaboració d’una campanya de difusió a la població, especialment amb la
col·laboració dels casals de gent gran de la ciutat, l’oficina d’informació de la gent gran,
els canals de comunicació propis de la Universitat Rovira i Virgili i dels centres d’educació
superior localitzats a Tarragona, així com de la Cambra de la Propietat Urbana per la
seva difusió entre els/les propietaris/propietàries. Posada en funcionament del programa.
Treballar conjuntament amb el Servei d’Habitatge de la URV per a impulsar el programa
entre els estudiants i els futurs estudiants.

També es podrà canalitzar aquesta convivència inter-generacional a través de les xarxes de
suport del Repte 2
ACTUACIÓ 71: BENEFICIARIS
•

Estudiants d’educació superior a Tarragona i persones de la tercera edat que
visquin soles i que tinguin habitacions disponibles per a ser ocupades per una
persona matriculada en estudis superiors.

ACTUACIÓ 71: CALENDARI
•

Període 2021-2023: elaboració de la fase 1, relativa a les bases de la convocatòria.

•

Període 2023-2026: implementació del procediment de la fase 2 i inici de la fase 3, fentne difusió a la població.
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ACTUACIÓ 71: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Mitjançant un conveni entre l’Ajuntament, la URV i d’altres centres d’estudis superiors.
Es podrien dedicar dues o tres persones amb beca de col·laboració, dirigits per un tècnic
de l’Ajuntament per a dur a terme les tasques relacionades amb la captació de persones,
valoració de perfils, organització de les entrevistes, etc. Junt amb la col·laboració del
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona es podria, així mateix, cobrir
el procediment de negociació i conclusió dels contractes.

ACTUACIÓ 71: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Cost d’una persona a temps complet dedicada a aquest programa durant els cinc anys.

•

Despeses de la campanya de difusió a la població.

ACTUACIÓ 71: RESPONSABLES
•

Gestió conjunta per part de SMHAUSA, la URV i d’altres centres d’estudis superiors que
vulguin incorporar el programa.

ACTUACIÓ 71: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Finalització del disseny de les bases del programa i publicació.

•

Nombre d’atenció de consultes i persones que hagin manifestat el seu interès.

•

Nombre d’entrevistes realitzades.

ACTUACIÓ 71: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre total d’estudiants que han pogut accedir a un habitatge inter-generacional.
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REPTE 16. EL CONSELL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA
4.5.17 Repte 16. El Consell de l’habitatge de Tarragona
A Tarragona li manca un lloc on poder-se trobar tots aquells que tenen a veure amb el món de
l’habitatge a la ciutat.
Per una banda, la Llei 18/2007, d’habitatge, estableix el Consell Assessor de l’Habitatge de
Catalunya al seu art. 9 i el configura com a “organisme consultiu i assessor de la Generalitat en
matèria d'habitatge”.
Per una altra, és necessària l’existència d’un organisme consultiu que conegui de l’evolució
d’aquest PLH i que n’avaluï els resultats.

OBJECTIUS
•

Crear un Consell consultiu permanent en matèria d’habitatge a la ciutat de
Tarragona, amb finalitat consultiva, que pugui elaborar propostes constructives
que guiïn la política d’habitatge de a ciutat.

•

Que en aquest Consell s’hi vegin representades totes les institucions que tenen a
veure amb el món de l’habitatge a la ciutat.

•

Que aquest PLH tingui un òrgan de supervisió de la marxa del mateix i de
l’avaluació dels seus resultats.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 72: Creació del “Consell de l’Habitatge de Tarragona”
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ACTUACIÓ 72: CREACIÓ DEL “CONSELL DE L’HABITATGE DE TARRAGONA”

ACTUACIÓ 72: 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.

ACTUACIÓ 72: BENEFICIARIS
•

Tota la ciutadania.

ACTUACIÓ 72: 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.

ACTUACIÓ 72: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Finançament intern.
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ACTUACIÓ 72: GESTIÓ ECONÒMICA
•

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

ACTUACIÓ 72: RESPONSABLES
•

Comporta l’aprovació de la creació del Consell i del seu reglament intern el 2021.

•

Comporta la convocatòria de les reunions anualment.

•

Comporta el seguiment de les actuacions que es consideri s’han de dur a terme després
de les decisions del Consell.

ACTUACIÓ 72: 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.

ACTUACIÓ 72: 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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REPTE 17. INTEGRACIÓ DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA I GARANTIR EL
DRET A LA CIUTAT
4.5.18 Repte 17. Integració de la ciutat construïda i garantir el dret a la ciutat
Com s’ha comentat amb anterioritat, durant el procés participatiu va sorgir la importància de
disposar d’una ciutat cohesionada. Per aquest motiu, tot i que és un element que supera l’àmbit
de referència d’un PLH, s’ha creat un repte per a poder-ho treballar des de la perspectiva de
l’habitatge.

OBJECTIUS
•

Integrar la ciutat construïda.
-

Les dades sòcio-econòmiques recollides per aquest PLH són evidents: l’existència de
de dues ciutats, llevant i ponent, que haurien de tendir a una major integració i relació.

-

Garantir el “dret a la ciutat”.

Aquests objectiu escapa al que és un Pla Local d’Habitatge, que ve definit a l’art. 14 Llei 18/2007,
d’habitatge que indica que “Els plans locals d'habitatge determinen les propostes i els
compromisos municipals en política d'habitatge i són la proposta marc per a concertar
polítiques d'habitatge amb l’Administració́ de la Generalitat”. No obstant, farem una referència
genèrica als mateixos a les següents actuacions.

Com s’ha comentat a l’apartat relatiu a planejament, a la finalització de la redacció del present
PLH s’ha conegut la sentència del Tribunal Suprem núm. 1.402/2020 de data 26/10/2020 on
s’avalava la sentència del TSJC, que fallava el POUM vigent. En aquest sentit, es mantenen
totes les actuacions que en fan referència donat que no impliquen un POUM concret, sinó que el
POUM vigent les tingui en compte.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 73: Superació de barreres físiques naturals i artificials
ACTUACIÓ 74: Superació de les barreres de separació psicològica de la ciutat
ACTUACIÓ 75: Mixticitat social, residencial i econòmica
ACTUACIÓ 76: Garantir el dret universal a la ciutat
ACTUACIÓ 77: Avaluació de la relació de Tarragona amb el seu territori. La capitalitat
de Tarragona
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ACTUACIÓ 73: SUPERACIÓ DE BARRERES FÍSIQUES NATURALS I ARTIFICIALS

ACTUACIÓ 73: DESCRIPCIÓ
La superació de barreres físiques naturals (riu Francolí) i artificials (indústria al costat del
Francolí)
ACTUACIÓ 73: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 73: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 73: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 73: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar.

ACTUACIÓ 73: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Taula de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16)

ACTUACIÓ 73: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Passos efectius que s’han donat per a superar les barres naturals entre Llevant i Ponent.

•

Verificar una autèntica distribució de l’habitatge públic i social en pepperpoting.

•

Elaboració d’estudis de moviment i interacció poblacionals entre barris.

ACTUACIÓ 73: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure si s’han superat les barreres, on s’ha localitzat l’habitatge social i si es fan
regularment els moviments poblacionals entre barris.
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ACTUACIÓ 74: SUPERACIÓ DE LES BARRERES DE SEPARACIÓ PSICOLÒGICA DE LA
CIUTAT

ACTUACIÓ 74: DESCRIPCIÓ
La superació de les barreres de separació psicològica de la ciutat (ex. separació entre centre
i barris). La distribució en pepperpotting de l’habitatge públic i social té un rol important a
desenvolupar (actuació hard). També hi té un rol l’actuació soft, és a dir, promoure motius de
comunicació i de desplaçament poblacionals entre ambdues bandes de manera regular.
Per exemple, la infraestructura dels Jocs del Mediterrani al barri de Bonavista hauria de dotarse d’un pla per a impactar a la zona i atreure ciutadans d’altres parts de la ciutat. El mateix el
Rambla Science, que s’explica més avall pot convertir-se un pol d’atracció familiar. Fins i tot,
descentralitzar efectivament actes lúdics, com festes majors, Setmana Santa, carnaval, etc.
ACTUACIÓ 74: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 74: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 74: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 74: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar.

ACTUACIÓ 74: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Taula de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16).

ACTUACIÓ 74: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Passos efectius que s’han donat per a superar les barres naturals entre Llevant i Ponent.

•

Verificar una autèntica distribució de l’habitatge públic i social en pepperpoting.

•

Elaboració d’estudis de moviment i interacció poblacionals entre barris.

ACTUACIÓ 74: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure si s’han superat les barreres, on s’ha localitzat l’habitatge social i si es fan
regularment els moviments poblacionals entre barris.
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ACTUACIÓ 75: MIXTICITAT SOCIAL, RESIDENCIAL I ECONÒMICA

ACTUACIÓ 75: DESCRIPCIÓ
En concret, cal potenciar tres tipus de mixticitat:
•

Mixticitat social: cal que es promoguin mesures encaminades a aconseguir un teixit
social diversificat, que encoratgin la convivència en un mateix territori de diferents grups
ètnics, classes socials i generacions. Això influirà en la disminució de el nivell de
segregació, gentrificació i exclusió social, a més de suposar millors equipaments
municipals pel que fa a la seva accessibilitat i mobilitat pensats per a un col·lectiu divers.

•

Mixticitat residencial: una forma d'aconseguir integració social és a través de la
diversificació de la forma d'accés i tinença de l'habitatge (Repte 11), arrendament,
habitatges econòmics per a la venda, la propietat compartida, la propietat temporal, la
cessió d'ús o altres mitjans aplicats en un mateix espai, així com amb programes
d'habitatge social (Repte 6). La mixticitat residencial complementa, a més, la mixticitat
d'usos urbans, que s'acobla a les activitats residencials, terciàries i industrials per oferir
proximitat urbana i evitar els barris monofuncionals.

•

Mixticitat econòmica: La diversitat social i residencial fins i tot pot considerar-se com
eficient a nivell econòmic per la dinamització que suposa en l'economia, permetent una
ciutat equilibrada i propera que s'allunya tant de el model de ciutat gentrificada com de
el model de ciutat dormitori, el que es pot traduir com qualitat de vida dels ciutadans
que poden viure, treballar i gaudir de la cultural i recreació en un mateix espai i sense
estigmatismes.

No obstant, cal advertir que la integració pot arribar a comportar un amuntegament de la
població. Així, la ciutat la compon la comunitat i com més gran és aquesta, més espai requereix
comportant una fragmentació. És una situació que s'ha volgut solucionar a través de la propietat
horitzontal, però que al seu torn ha generat problemes de compactació urbana que també han
derivat en fragmentació, l'amuntegament i superpoblació tant en espais privats com públics. Les
conseqüències anteriors són capaços de fer inhabitables les ciutats, de manera que els POUMS
també han d'abastar solucions al respecte molt més profundes que la delimitació de la població
per hectàrea. La delimitació de la densitat, ha de tenir en compte, a més, les necessitats
temporals i per a això es poden tenir en compte els sòls dotacionals, que poden donar lloc als
refugis que s’han esmentat com a solucions habitacionals transitòries per alguns col·lectius en
aquest PLH.
ACTUACIÓ 75: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 75: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 75: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 75: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar.
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ACTUACIÓ 75: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Taula de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16).

ACTUACIÓ 75: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Passos efectius que s’han donat per a superar les barres naturals entre Llevant i Ponent.

•

Verificar una autèntica distribució de l’habitatge públic i social en pepperpoting.

•

Elaboració d’estudis de moviment i interacció poblacionals entre barris.

ACTUACIÓ 75: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Verificar quin grau de mixtura social s’ha assolit, tant de moviment poblacional com
d’assentament de l’habitatge.
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ACTUACIÓ 76: GARANTIR EL DRET UNIVERSAL A LA CIUTAT

ACTUACIÓ 76: DESCRIPCIÓ
Cal garantir el dret universal a la ciutat. Des de mitjans dels anys 60, amb les aportacions de
Lefebvre, ha quedat molt clar que el dret a la ciutat no s'ha de confondre amb un simple dret de
visita a el centre urbà. De tal manera, tant els plans d'habitatge com els urbanístics han de partir
de la diversificació perquè les ciutats puguin acollir tot tipus de classes socials, oferir
oportunitats sense preferències o discriminacions (ex. per mobilitat limitada, Repte 2),
promoure la coexistència de diferents alternatives d'accés a l'habitatge, i fins i tot prevenir
que el turisme no interfereixi amb el residencial (Repte 13). El dret a ciutat es veu amenaçat
per la gentrificació i la desintegració social urbana, per la qual cosa cal aplicar les garanties
de mixticitat i integració anteriorment assenyalades, especialment en ciutats amb àmplia riquesa
arquitectònica i social. En aquesta mateixa línia, dins de el dret a la ciutat han de garantir-se, els
següents punts:
•

Espais públics: que s'han d'entendre amb molta més profunditat que els terrenys o
zones referides en la Llei d'urbanisme quan es parla d'espais lliures públics, ja que són
aquells espais disponibles per a tota la ciutadania dels quals no es pot sostreure l'ús.
Tota ordenació urbanística a la qual s'ha d'alinear el pla d'habitatge, ha de garantir l'ús
eficient d'aquests espais, ja que a aquests no es pot accedir per mitjans propis.

•

Accessibilitat relativa a la connectivitat: més enllà de la composició dels espais
urbans, les ciutats han d’estar connectades i ser de fàcil accés. Per a això, sens dubte,
el sistema de transport juga un paper preponderant, per tant, cal apostar per respondre
a la nova realitat i idear aquesta connectivitat de manera sostenible i integral amb el pla
de Pla de Mobilitat Urbana. La crisi del COVID-19 pot alterar els usos de mobilitat (ex.
menys disponibilitat/ús del transport públic), així com també

•

Empatia vers els sensesostre: la ciutat s'ha convertit en l'alberg natural dels sense
sostre, i tot i que la manca de sostre no suposa un tracte diferenciat en relació al dret
col·lectiu de la ciutat, almenys s'ha d'evitar l'arquitectura urbana hostil o la indiferència
cap a aquestes necessitats (Repte 4). L'anterior, no vol dir que la ciutat com a tal ha de
respondre als problemes del sensellarisme, ja que això és propi de les polítiques
d'habitatge, sinó que s'han d'evitar les pràctiques que els exclou de l'ús dels espais
públics o el de trobar en aquests una alternativa accidental.

ACTUACIÓ 76: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 76: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 76: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 76: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar.
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ACTUACIÓ 76: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Consell Municipal de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16).

ACTUACIÓ 76: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Passos efectius que s’han donat per a superar les barres naturals entre Llevant i Ponent.

•

Verificar una autèntica distribució de l’habitatge públic i social en pepperpoting.

•

Elaboració d’estudis de moviment i interacció poblacionals entre barris.

ACTUACIÓ 76: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Veure si s’han superat les barreres, on s’ha localitzat l’habitatge social i si es fan
regularment els moviments poblacionals entre barris.

•

Verificar quin grau de mixtura social s’ha assolit, tant de moviment poblacional com
d’assentament de l’habitatge.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

274

ACTUACIÓ 77: INTEGRACIÓ DEL POUM AMB AQUEST PLH

ACTUACIÓ 77: DESCRIPCIÓ
Integració amb el POUM. Una ciutat moderna ha de reinventar-se, tenint en compte fins i tot
situacions que fins el 2020 eren impensables a les darreres dècades, com les pandèmies. Des
del punt de vista urbanístic, sens dubte aquesta modernització haurà d'estar relacionada amb
la gestió dels espais públics, la mobilitat, accessibilitat i sostenibilitat de la ciutat. Les
ciutats sostenibles de el futur, han de veure’s lliures de discriminació tant d'accessibilitat i
mobilitat com d'integració social. La ciutat que es construeix ha de pensar també des de la
cohesió social, de tal manera que les mesures contingudes en el seu pla de desenvolupament
s'han d'entendre inclusives (veure Llei d'urbanisme de Catalunya 1/2010, art. 57.6). De tal
manera el POUM de Tarragona ha d'anar en harmonia amb el pla d'habitatge, el pla de
mobilitat, els plans especials i totes les mesures relatives a l'organització o planificació de la
ciutat, ja que això permetrà assolir el model de societat que s'impulsa.
ACTUACIÓ 77: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 77: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 77: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Sense cost afegit.

ACTUACIÓ 77: GESTIÓ ECONÒMICA
•

No cal.

ACTUACIÓ 77: RESPONSABLES
•

Qui estigui encarregat de desenvolupar el POUM i el PLH.

ACTUACIÓ 77: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Que el POUM tingui en compte les actuacions habitacionals recomanades en aquest
PLH.

ACTUACIÓ 77: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

L’avaluació del grau d’integració i de coordinació entre POUM i PLH.
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REPTE 18. CAPITALITAT. BARCELONA
4.5.19 Repte 18. Capitalitat. Barcelona
Quan parlem del municipi de Tarragona, no podem deixar de banda la relació amb el seu territori
(capitalitat i cohesió territorial) ni la seva relació amb Barcelona, ambdós aspectes tenen
implicacions en l’habitatge.

OBJECTIUS
•

Capitalitat. Barcelona.
-

Tarragona és formalment la capital de la província que duu el seu nom, un territori
d’uns 800.000 habitants, dels quals només alguns més de 130.000 viuen a la ciutat.
El que implica, l’existència de municipis amb pes específic al territori, com Reus
(+100.000), El Vendrell (+37.000), Tortosa (+33.000) o Cambrils (+33.000). El que
sovint ha despertat debats com la “co-capitalitat” o la fracció de la província en
“vegueries”. Tant per motius històrics, com geogràfics o sòcio-econòmics Tarragona
no té una capitalitat clara en el seu territori.

-

Tarragona ha de decidir què vol d’aquí uns anys (per exemple el 2050), què hauria
d’haver assolit en X anys (per exemple quan acabi aquest PLH el 2025) o què ha de
començar a fer des de ja per a assolit la fita (el mateix 2020/2021). Sens perjudici que
això sigui tema de debat al Consell de l’Habitatge de Tarragona (Repte 16) i a d’altres
fòrums, els sectors del procés participatiu d’aquest PLH el 2020 han aportat
informació que està recollida a l’annex relatiu al procés participatiu.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 78: Avaluació de la relació de Tarragona amb el seu territori. La capitalitat
de Tarragona
ACTUACIÓ 79: La relació amb Barcelona
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ACTUACIÓ 78: AVALUACIÓ DE LA RELACIÓ DE TARRAGONA AMB EL SEU TERRITORI.
LA CAPITALITAT DE TARRAGONA

ACTUACIÓ 78: DESCRIPCIÓ
És necessari avaluar amb rigor quina relació vol tenir Tarragona amb el seu territori. En
concret: vol seguir incrementant el pol d’atracció de població i de creació d’oportunitats per als
municipis que l’envolten? Vol crear una “àrea metropolitana” formal que impliqui una major
integració? Vol ser capital cultural/comercial/econòmica/poblacional? O vol ser co-generadora
d’oportunitats a d’altres municipis? Finalment, no s’ha de menystenir el possible efecte COVID19 amb possible tornada al món rural, gràcies la teletreball i a la renda mínima vital. Aquestes
decisions poden afectar a l’habitatge a la ciutat: demanda o no, tipologia, tipus de tinences, etc.,
tractats als respectius reptes. Quant a ser motor provincial d’innovació ha d’involucrar-se
activament i proactiva en el projecte “Catalunya Sud 2040-Regió del Coneixement”.
ACTUACIÓ 78: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 78: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 78: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 78: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar.

ACTUACIÓ 78: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Taula de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16).

ACTUACIÓ 78: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Prendre una decisió consensuada del què vol ser Tarragona: si capital i motor(de quin
tipus?), si un contrapès a Barcelona o ciutat dormitori.

•

Prendre les decisions en consonància en relació a les comunicacions i el transport, les
relacions socials, polítiques i culturals amb el territori, etc.

ACTUACIÓ 78: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Tarragona es troba on ens havíem plantejat o, almenys, més a prop.
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ACTUACIÓ 79: LA RELACIÓ AMB BARCELONA

ACTUACIÓ 79: DESCRIPCIÓ
La relació amb Barcelona, com a pol d’atracció de talent i d’oportunitats també és important.
Cal decidir si Tarragona i la Catalunya Sud es volen convertir en un contrapoder o estem d’acord
en convertir-nos en un satèl·lit residencial de la capital catalana. En això també a veure les
comunicacions amb ella: per una banda, poden permetre que els tarragonins segueixin vivint a
la ciutat però que treballin, inclús més, a Barcelona i a barcelonins, atrets per l’assequibilitat
relatiu del nostre habitatge, vinguin a viure aquí però segueixin treballant i generant riquesa i llocs
de treball de qualitat allà. En qualsevol cas, hi pot haver un risc de conversió en ciutat-dormitori,
com succeeix en molts casos del cinturó de Barcelona i més enllà, en poblacions del nord de la
província de Tarragona. L’abast de l’avaluació i les actuacions que se’n derivin han de fer-se a
curt, mig i llarg termini.
ACTUACIÓ 79: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 79: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 79: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Recursos municipals, supramunicipals i del sector privat.

ACTUACIÓ 79: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Al ser objectius estratègics que van més enllà d’un PLH, amb cert impacte en l’habitatge,
s’hauria de decidir i prioritzar en cada moment quants recursos destinar

ACTUACIÓ 79: RESPONSABLES
•

Les conselleries de l’Ajuntament de Tarragona, ens supramunicipals, agents públics i
privats i URV i Instituts de recerca relatius a cada punt (ex. IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV).
És a dir, 4 hèlix i Taula de l’Habitatge de Tarragona (veure Repte 16)

ACTUACIÓ 79: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Prendre una decisió consensuada del què vol ser Tarragona: si capital i motor (de quin
tipus?), si un contrapès a Barcelona o ciutat dormitori.

•

Prendre les decisions en consonància en relació a les comunicacions i el transport, les
relacions socials, polítiques i culturals amb el territori, etc.

ACTUACIÓ 79: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Tarragona es troba on ens havíem plantejat o, almenys, més a prop.

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA 2021 – 2026

278

REPTE 19. MODERNITAT, INNOVACIO I LANDMARKS
4.5.20 Repte 19. Modernitat, innovació i landmaks
La modernitat és un element important en l’àmbit de l’habitatge. Per tant, creativitat i innovació
poden anar de la mà de solucions habitacionals per al municipi de Tarragona.

OBJECTIUS
•

Modernitat, innovació i landmarks.
-

Les ciutats que a les darreres dècades s’han constituït com a ciutats creatives
(clarament és el cas de Barcelona des del 1992) han estat capaces d’atreure població
i talent d’alt nivell tant nacional com internacional i han tingut una presència i un
creixement importants.

-

Una de les qüestions clau són els senyals de modernitat, és a dir, intentar tenir
elements únics (més enllà del seu llegat i patrimoni històrics) per atreure població
innovadora nacional i internacional i retenir talent de les nostres comarques. El
projecte Rambla Science (denominació original) a la Rambla Nova té aquesta
finalitat.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 80: Innovació social, científica i tecnològica a la ciutat
ACTUACIÓ 81: Landmarks
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ACTUACIÓ 80: INNOVACIÓ SOCIAL, CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA A LA CIUTAT

ACTUACIÓ 80: DESCRIPCIÓ
Per a poder seguir amb la línia iniciada pel projecte Rambla Science (2019) i seguir duent a terme
projectes innovadors, convertint-se així en una ciutat innovadora de referència no només
nacional sinó també internacional (més enllà del llegat romà), la ciutat hauria d’apostar per la
presentació de projectes europeus relacionats amb la millora i innovació a la ciutat, els
barris, els edificis o les persones i que impliquin elements innovadors i creadors d’oportunitats
per als joves i atracció de talent.
En la mateixa línia innovadora, Tarragona hauria de començar a considerar la nova realitat del
“robot com a nou ciutadà”, és a dir, no només la cada vegada major presència a la ciutat de
dispositius dotats d’intel·ligència artificial profunda (deep AI), sinó també considerar la seva utilitat
per a fer realitat el “dret a la ciutat” dels exclosos per qualsevol motiu, especialment de les
persones grans i els discapacitats (veure Repte 2).
ACTUACIÓ 80: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 80: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 80: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Especialment fons europeus i recursos privats.

ACTUACIÓ 80: GESTIÓ ECONÒMICA
•

Com a exemple, el Rambla Science ha estat possible gràcies a l’obtenció d’un fons
FEDER de pràcticament 2 milions d’euros d’un pressupost total de 4 milions d’euros.
Cada landmark tindrà el seu pressupost.

ACTUACIÓ 80: RESPONSABLES
•

Conselleria d’Habitatge, SMHAUSA amb la col·laboració de la URV i els Instituts de
Recerca relacionats i de la Càtedra UNESCO d’Habitatge.

ACTUACIÓ 80: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Aprovació d’un pla per a marcar prioritats per a preparar projectes europeus per a
impulsar la innovació social, científica i tecnològica a la ciutat.

•

Redactar-los en 4-hèlix.

•

Presentar-los efectivament amb possibilitats de guanyar.
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ACTUACIÓ 80: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

El Rambla Science s’haurà posat en marxa al setembre de 2021 i d’altres edificis o barris
s’han remodelat i posat en ús amb finançament europeu o que no depengui
exclusivament del pressupost municipal ordinari.

•

Grau d’innovació social, científica i tecnològica de la ciutat en relació amb els municipis
del seu entorn
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ACTUACIÓ 81: LANDMARKS

ACTUACIÓ 81: DESCRIPCIÓ
Landmarks. Quant els físics, la ciutat podria incentivar l’establiment de comerços o edificis
residencials emblemàtics o “peculiars” (per exemple per a l’ús de les noves tecnologies, com
els robots: https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/9225903/06/18/Creator-el-robotcapaz-de-cocinar-hamburguesas-de-principio-a-fin-.html) o que impliquessin una rehabilitació
especial. Això augmentaria la vitalitat de la ciutat i la dinamitzaria. Però, el fet de convertir-se
en una ciutat sostenible, seguint les actuacions proposades en aquet Pla d’Habitatge, ja
constituiria per se un excel·lent punt de referència (landmark). A nivell mundial, coneixem
ciutats o regions geogràfiques que han destacat per una determinada activitat econòmica o estil
de vida i que aconsegueixen atreure ingressos i talent d'arreu de món (per exemple, Amsterdam
o Berlín).
Finalment, cal esmentar que es podrien crear beneficis fiscals a nivell autonòmic relacionats
amb aquesta actuació. Per exemple, Galícia té una deducció de l’IRPF per les despeses per a
l’ús de noves tecnologies: quan el contribuent contracti la línia d’alta velocitat pot deduir el 30%
de la inversió (límit màxim de 100€). I La Rioja sobre les despeses per accés a Internet per a
joves emancipats (el 30% de les despeses).
ACTUACIÓ 81: BENEFICIARIS
•

La ciutadania de Tarragona i de la resta del territori.

ACTUACIÓ 81: CALENDARI
•

Període 2021-2026.

ACTUACIÓ 81: POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT
•

Especialment fons europeus i recursos privats.

ACTUACIÓ 81: GESTIÓ ECONÒMICA
•

La necessària depenent de cada tipus de projecte que es decideixi impulsar.

ACTUACIÓ 81: RESPONSABLES
•

Conselleries d’Urbanisme, d’Habitatge i Ciutadania i d’altres que eventualment
poguessin estar implicades

ACTUACIÓ 81: INDICADORS DE CONTROL DEL PROCÉS
•

Aprovació d’un pla per a marcar prioritats per a preparar projectes europeus per a
impulsar landmarks i elements de tecnologia i modernitat a la ciutat.

•

Redactar-los en 4-hèlix.

•

Presentar-los efectivament amb possibilitats de guanyar.

ACTUACIÓ 81: INDICADORS DE CONTROL DEL RESULTAT
•

Nombre de nous comerços o edificis residencials emblemàtics, tecnològics o “peculiars”.
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