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Què és un Pla Local d´Habitatge?

Document tècnic que defineix, per un període de 6 anys, les estratègies i propostes a
desenvolupar des del govern local amb l´objecte de fomentar l´assoliment del dret de la
ciutadania a gaudir d´un habitatge digne en condicions assequibles.
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Procés de participació

Enquesta

 Presentació del Pla Local d’Habitatge 
de Gavà
9 març 2021

Trobada ciutadana

Entre el 25 febrer i el 14 de març 

ACCIONS

 Punt 1. Mercagavà
27 febrer 2021

 Punt 2. Centre
6 març 2021

Gavà participa, Gavà decideix
www.participa.gavaciutat.cat



 Atendre i prevenir la pèrdua de l’habitatge

 Facilitar el manteniment de les persones residents al casc urbà

 Acompanyar la rehabilitació dels entorns envellits

 Desenvolupar el planejament vigent al servei del municipi i amb visió metropolitana

 Generar habitatge assequible distribuït pel municipi

 Adquirir capacitat de gestió del parc d’habitatge assequible i social

Reptes

Mecanismes
→ Reforç de l’equip municipal d’habitatge

→ Creació de mecanismes estables de coordinació dels equips que treballen entorn a l’habitatge

→ Reforç de les sinergies amb els agents externs per reforçar la política d’habitatge



Eixos i línies d’actuació
 Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i la població

̶ Atenció i prevenció de la pèrdua d’habitatge
̶ Protecció de les persones residents

 Millorar els habitatges existents
̶ Suport als entorns envellits
̶ Reforç dels ajuts existents

 Ampliar el parc d’habitatge assequible i social
̶ Desenvolupament del planejament
̶ Ampliació del parc d’habitatge assequible

 Gestionar el parc d’habitatge assequible i social
̶ Creació d’habitatge social
̶ Atenció als habitatges del parc públic

 Reforçar la política municipal d’habitatge
̶ Creació equip tècnic per impulsar i gestionar les polítiques municipals d’habitatge
̶ Millora de la participació
̶ Millora de la difusió



A1. Atenció i prevenció de la 
pèrdua d’habitatge

A2. Protecció de les persones 
residents

A1.1 Suport per evitar la pèrdua de 
l’habitatge

A2.1 Regulació de l’habitatge d’ús turístic
- Evitar els efectes negatius sobre el casc urbà.
- Establir límits a la implantació a Gavà Mar 5% dels 

habitatges de cada illa).

A1.2 Atenció a la pobresa energètica

- Difusió dels ajuts supralocals al pagament del lloguer.
- Ajuts municipals al manteniment habitatge.
- Servei d’Orientació jurídica.
- Reforçar Servei de mediació per atendre a particulars.

- Informació i assessorament energètic per facilitar la 
reducció del consum.

- Ajuts a llars vulnerables:
• Pagament de subministraments.
• Bonificacions taxes.
• Realització del BRIE (Butlletí de Reconeixment

d’Instal·lacions elèctriques).
- Auditories energètiques (Diputació de Barcelona).

A1.3 Atenció a la pèrdua de l’habitatge

- Millora de la informació en relació a desnonaments: 
Establiment d’un conveni Col·legi Procuradors.

- Acompanyament a la UC afectada.
- Dotació d’allotjaments temporals (A2.1).

Actuacions | A. Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i la població



B1. Suport als entorns envellits

B2. Reforç dels ajuts existents

B1.0 Identificació d’entorns vulnerables

B2.1 Reforç dels ajuts del CMH

B2.2 Reforç dels ajuts municipals

- Oferir suport tècnic tramitació dels ajuts.
- Campanya de difusió dels ajuts existents.
- Mediació i formació a les comunitats.

B1.1 Mesures actives de rehabilitació
- Delimitació d’Àrees de conservació i rehabilitació.
- Establiment de convenis de rehabilitació.
- Reforç de l’acompanyament i suport a les comunitats.

- Incrementar l’import per habitatge per detonar la 
introducció d’ascensors.

- Entorns a analitzar: Roger de Flor, Habitatges Congrés, Can 
Tintorer – Can Pere Bori – Can Trias.

- Objectius: delimitar àrees de rehabilitació prioritària, 
necessitat d’estudis per implantar ascensors.

B1.2 Atenció a l’envelliment i dependència 
de la població

- Impulsar els ajuts a l’arranjament per a la millora de 
l’accessibilitat. 

- Impulsar serveis a les persones per poder mantenir-se a 
l’habitatge.

- Allotjaments dotacionals per gent gran (C2.1)

Actuacions | B. Millorar els habitatges existents



C1. Desenvolupament del 
planejament

C2. Ampliació del parc 
d’habitatge assequible

C2.1 Promoció d’habitatge públic i 
allotjaments

C1.1 Control del ritme de desenvolupament

C2.2 Promoció per operadors privats i 
socials

C3.2 Captació amb destí a lloguer assequible 
i social

C1.2 Generació d’habitatge en SUC

- Impuls promoció GTI i altres públics
- Promoció d’HPO, amb priorització del lloguer
- Promoció d’allotjaments

- Identificació sòls
- Identificació tipus operador i règim tinença
- Elaboració d’estudis de viabilitat
- Establiment del model de cessió de sòl
- Adjudicació del sòl

- Generar HPO i allotjaments en plantes baixes
- Generar HPO en remuntes

- Reforç de la borsa de lloguer:
• Bonificació IBI
• Prima per destinar habitatges a la Borsa.
• Ajuts a l’arranjament

- Campanya activa de captació
• Materials i sessions de difusió
• Reunions amb persones propietàries

C1.0 Impuls de la coordinació de la política 
de sòl per HPO a l’AMB

Actuacions | C. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social



D1. Creació d’habitatge social

D2. Atenció als habitatges del 
parc públic

D1.1 Coordinació amb les entitats socials 
que gestionen habitatge

D2.2 Establiment d’un servei de mediació en 
habitatges públics

- Anàlisi de la situació de la convivència a les comunitats. 
- Implantació d’un servei d’acompanyament amb l’AHC.

D1.2 Creació d’un fons social de lloguer

- Impulsar ajuts per reduir el preu del lloguer i generar 
habitatge social (fons de lloguer social).

- Coordinar el seguiment per evitar desnonaments.
- Impulsar la creació d’habitatges d’inclusió.

D2.3 Gestió dels habitatges municipals

- Disposar d’un equip que pugui gestionar els habitatges 
municipals.

- Coordinació amb entitats socials que facin el seguiment 
dels habitatges de lloguer social.

- Establir ajuts per transformar habitatge assequible en 
social.

- Seguiment habitatge social (contracte social).

D2.1 Definició dels criteris d’adjudicació 

- Establir criteris d’adjudicació de l’HPO que potenciïn l’accés 
de la població municipal.

• Criteris HPO del contingent especial.
• Criteris HPO del contingent general.

Actuacions | D. Gestionar el parc d’habitatge assequible i social



E1. Creació equip tècnic per 
impulsar i gestionar les 
polítiques municipals 
d’habitatge

E2. Millora de la participació

E2.1 Reactivació de la Taula Local 
d’Habitatge

E2.2 Reforç de la coordinació interna i 
externa

- Crear un espai de treball conjunt amb la ciutadania, entitats 
i administracions.

- Seguiment del PLH.

E1.1 Creació d’una nova estructura tècnica 
vinculada a l’habitatge

- Reforç de la coordinació interna.
- Establir sinergies amb agents externs

- Visió estratègica per impulsar actuacions pròpies.
- Creació del Servei d’Habitatge (GTI)
- Incorporar nous perfils (gestió, legal, arquitectura).
- Punt d’Informació d’Habitatge (antiga OLH)
- Obrir a la ciutadania.

E3.2 Difusió dels serveis i ajuts existents per 
xarxes municipals

- Millora de la difusió a través de:
• Xarxes socials
• Ràdio local
• Butlletí municipal

E3. Millora de la difusió

E3.1 Apartat específic al web municipal - Incorporar al web municipal la política d’habitatge
- Informació sobre serveis i ajuts oferts.

E3.3 Desenvolupament de campanyes 
específiques entorn l’habitatge

- Campanya inicial nou web habitatge.
- Impuls captació d’habitatges.
- Realitzar campanyes específiques.

Actuacions | E. Reforçar la política municipal d’habitatge



GTI

SERVEI D’HABITATGE MUNICIPAL

PUNT D’INFORMACIÓ D’HABITATGE

SERVEIS SOCIALS
(inclou EQUIP DE MEDIACIÓ)

+
SUPORTS EXTERNS
• Agència de l’Habitatge de Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Àrea Metropolitana de Barcelona

PUNT ASSESORAMENT ENERGÈTIC

SERVEI DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ATENCIÓ CIUTADANA

ALTRES EQUIPS IMPLICATS

SERVEIS GENERALS

EQUIP HABITATGE
GTI / Àmbit Territori, Medi ambient i Transició ecològica

COORDINACIÓ TÈCNICA I 
EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA LOCAL 

D’HABITATGE

Actuacions | E. Reforçar la política municipal d’habitatge



Objectius | A. Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i la població
B. Millorar els habitatges existents

A. PREVENIR EL RISC DE PÈRDUA DE L’HABITATGE I LA POBLACIÓ número import habitatges data

Ajuts supramunicipals al pagament de l'habitatge 2.400
Suport municipal al pagament de l'habitatge 600.000€
Implantació d'un Punt d'Assessorament Energètic 2022
Regulació de la implantació d'habitatges d'ús turístic 2021

B. MILLORAR ELS HABITATGES EXISTENTS número import habitatges data
Identificació d’entorns vulnerables per impulsar la rehabilitació 2021
Ajuts a la rehabilitació concedits pel CMH concedits 180
Implantació ajuts municipals llars vulnerables complementaris CMH 18 2022
Ajuts municipals a la rehabilitació concedits 90



Objectius | C. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social
D. Gestionar el parc d’habitatge assequible i social
E. Reforçar la política municipal d’habitatge

C. AMPLIAR EL PARC D'HABITATGE ASSEQUIBLE I SOCIAL número import habitatges data

Habitatges amb protecció oficial de lloguer promoguts 400
Promoguts per entitats públiques 250

Promoguts per agents externs 150

Habitatges amb protecció oficial en dret de superfície promoguts 300
Promoguts per entitats públiques 150

Promoguts per agents externs 150
Allotjaments dotacionals promoguts 20
Habitatges captats 100
Ajuts a la millora d'habitatges per la seva captació 24

D. GESTIONAR EL PARC D'HABITATGE ASSEQUIBLE I SOCIAL número import habitatges data
Creació del Fons Social de lloguer 2023
Habitatges inclosos al Fons de lloguer social 10
Habitatges gestionats per GTI 100

E. REFORÇAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D'HABITATGE número import habitatges data

Creació d'un Servei d'Habitatge Municipal 2021
Activació de la Taula Local d’Habitatge 2021



Pressupost

1r any 2n any 3r any 4rt any 5è any 6è any Total

A. PREVENIR EL RISC DE PÈRDUA DE L'HABITATGE I POBLACIÓ 130.000€ 130.000€ 130.000€ 130.000€ 130.000€ 130.000€ 780.000€

B. MILLORAR ELS HABITATGES EXISTENTS 95.000€ 165.000€ 165.000€ 165.000€ 165.000€ 165.000€ 920.000€

C. AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE I SOCIAL 50.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€ 130.000€

D. GESTIONAR EL PARC D'HABITATGE ASSEQUIBLE I SOCIAL 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 100.000€

E. REFORÇAR LA POLÍTICA MUNICIPAL D'HABITATGE 205.000€ 335.000€ 335.000 € 335.000€ 335.000€ 335.000€ 1.880.000€

REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PLH 430.000€ 680.000€ 675.000€ 675.000€ 675.000€ 675.000€ 3.810.000€
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