22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008
Document de Síntesi

ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ ..............................................................................................................................2
1. SÍNTESI DEL PLH ........................................................................................................................2
1.1 FINALITAT AMB LA QUE S’ELABORA EL PLA...........................................................................................................2
1.2. ESTRATÈGIES DEL PLH ......................................................................................................................................3
1.3. NECESSITATS D’HABITATGE DETECTADES. ..........................................................................................................4
1.4. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA ....................................................................................................................5
1.5. ACTUACIONS PREVISTES.....................................................................................................................................5
1.6. VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PLH. .............................................................................................................................6
1.7. SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ.................................................................................................................................6
QUADRES RESUM

..............................................................................................................7

SITUACIÓ DE LES ACTUACIONS
FITXES DE

..........................................................................................10

LES ACTUACIONS PREVISTES .........................................................................................12

1

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

0. INTRODUCCIÓ
Al mes d’abril del 2006 es van iniciar els treballs de redacció, d’acord amb la metodologia i el cronograma
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1. SÍNTESI DEL PLH

1.1 FINALITAT AMB LA QUE S’ELABORA EL PLA.

elaborats per la DSHUA.
En data 24 de maig de 2007 l’equip redactor va lliurar el document d’Avanç del PLH, (document amb el contingut

Millorar les condicions d’accessibilitat a l’habitatge dels ciutadans i ciutadanes de Torelló, per tal de
contribuir a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

d’anàlisi i diagnosi, fixació d’objectius tècnics i una primera relació de propostes d’actuació) que va ser informat
per la tècnica gestora amb data 22 de juny de 2007. L’informe donava conformitat al document, a l’espera

-

Aconseguir una oferta significativa d’habitatge amb protecció oficial, en les seves diferents modalitats,
amb una distribució equilibrada en el sòl urbà municipal i adaptada a la realitat de Torelló i a les persones

d’incorporar els criteris de l’ajuntament en el lliurament definitiu del Pla.

susceptibles d’acollir-s’hi, amb especial atenció als col·lectius exclosos o amb risc d’exclusió en l’accés al
D’acord amb això, en data 23 d’octubre de 2007 es va convocar una reunió amb l’assistència de l’Ajuntament,

mercat, per raons de caràcter estructural o conjuntural.

l’equip redactor, el Director de la DSHUA i el tècnic gestor i, conforme al resultat d’aquesta, es va continuar amb
el procés de redacció del Pla.

-

Fer una política local d’habitatge que doni coherència a les actuacions públiques i privades de
promoció d’habitatge i les polítiques de desenvolupament econòmic, social i urbanístic.

En data 10 de desembre de 2007 l’equip redactor va lliurar a la DSHUA el document de pre-lliurament del Pla
Local d’Habitatge de Torelló.

-

Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge, establint mesures d’acció positiva en favor de col·lectius
vulnerables, promovent l’eliminació d’obstacles i restriccions en l’exercici del dret a l’habitatge.

En data 12 de febrer de 2008 es fa la reunió d’adaptació del PLH a la nova Llei del Dret a l’Habitatge, i al juliol de
2008 es presenta el document d’avanç d’adaptació, a l’espera de les esmenes per part de l’Ajuntament, i la

-

tipologia plurihabitatge, sense concentrar actuacions excessivament grans que puguin produir guetos socials.

definició de la data del procés de participació del PLH, en aquest cas Audiència Pública.
Després de fetes les esmenes marcades per la tècnica gestora i per l’Ajuntament, es decideix fer l’Audiència
pública el 21 d’octubre de 2008, a les 20:00h.

Distribuir d’una manera homogènia l’habitatge amb protecció per la totalitat de la trama urbana amb

-

Promoure una política activa d’habitatge amb protecció que permeti equilibrar els preus generals del
mercat lliure – promoció d’habitatges amb protecció de lloguer.

Objectius concrets
Millorar les condicions d’accés a l’habitatge a aquells col·lectius amb més dificultats al municipi:
Parelles joves que volen accedir al primer habitatge
Famílies monoparentals o en procés de reestructuració que de manera temporal o indefinida necessiten
accedir a un habitatge
Persones grans que necessiten un habitatge adequat a les seves condicions de mobilitat i accessibilitat
Immigrants que es volen establir al municipi

Cal esmentar que l’Ajuntament de Torelló ha fet una feina molt activa pel que fa a la gestió d’habitatges amb
protecció, de tal manera que gran part de les actuacions plantejades en el present PLH sorgeixen de convenis
signats amb diferents ens supramunicipals, i dels contactes establerts amb els propietaris dels sectors que resten
pendents de tramitar el seu planejament derivat. La feina principal del present PLH és per tant la de definir les
necessitats exactes de la població de Torelló, i donar resposta a aquestes amb una correcta distribució dels
habitatges amb protecció previstos.

2

22/05 Pla Local d’Habitatge de Torelló

Octubre 2008
Document de Síntesi

S’ha detectat la necessitat d’augmentar el lloguer en el municipi, i per tant es proposa augmentar el pes de
1.2. ESTRATÈGIES DEL PLH

l’habitatge amb protecció amb aquest règim.

A. Actuacions organitzatives i de gestió

Presència alta dels habitatges en règim de lloguer en les diferents actuacions, tal i com queda reflectit en els

Formació d’un organisme local d’habitatge que gestioni les necessitats i les actuacions en matèria d’habitatge i

objectius concrets del PLH.

especialment d’habitatge amb protecció, estretament coordinat amb els Serveis Territorials (Urbanisme) i Serveis
Socials.
B. Actuacions de redistribució dels habitatges amb protecció previstos pel planejament vigent.
Les reserves d’habitatge amb protecció previstes pel planejament vigent donen sortida a la totalitat de la demanda
exclosa d’habitatge per als propers sis anys de vigència del Pla Local d’Habitatge. Les estratègies que es
plantegen estan més encaminades a aconseguir una distribució més equilibrada d’aquests habitatges per
la trama urbana, i en concret a les àrees centrals de Torelló.
Per tal de poder aconseguir aquest objectiu es preveu:
-

Utilització del 10% de cessió d’aprofitament de part dels sectors de sòl urbanitzable residencial per
obtenir finques residencials amb més centralitat on ubicar noves actuacions de protecció. Les
possibles àrees on adquirir solars o parcel·les subedificades segons els paràmetres marcats pel planejament
vigent, on poder invertir els recursos abans esmentats. Són les següents:
A la trama urbana situada al nord de l’estació de RENFE, on encara resten moltes edificacions
unihabitatges que poden transformar-se a plurihabitatge segons PGOU.
Al nucli antic, on tot i la seva consolidació s’hi poden trobar edificacions unihabitatge en mal estat.
Potenciació i millora de l’habitatge al nucli antic de Torelló mitjançant una actuació decidida d’inversió en
aquesta àrea, tant de substitució com de rehabilitació.

-

Modificacions en el planejament vigent:
Transformació de les àrees industrials inserides en la trama urbana residencial a usos residencials.
Consideració com a sòl urbà no consolidat promovent un tipus d’actuació amb una reserva elevada
d’habitatge amb protecció, a part del 10% d’aprofitament. A més de comportar una millor distribució de
l’habitatge amb protecció, millora les condicions d’aquestes àrees, que actualment presenten una
excessiva barreja d’usos.
PE del Ges Centre: Es tracta d’una àrea amb una forta centralitat i amb una reserva d’espais lliures molt
alta. Aquests espais lliures, si no s’acompanyen urbanísticament d’habitatge, passaran a ser buits urbans,
sense vida urbana. Es proposa transformar en sòl urbà no consolidat, canviant la tipologia prevista,
permetent plurihabitatge de baixa alçada i augment de l’aprofitament que faci més viable l’actuació i
permeti la cessió del 10% d’aprofitament i una reserva més alta d’habitatge amb protecció.
PE Espona: Aquest PE preveu únicament usos d’equipament, i disposa d’una centralitat urbana que pot
ser aprofitada per a la ubicació d’habitatge amb protecció. Per mitjà d’una modificació del PGOU o de la
seva revisió, preveure la transformació d’aquest sector per ubicar habitatge amb protecció o habitatge
dotacional públic. Amb tot, pel que fa a aquesta segona opció, es considera que és un sector
excessivament proper a l’actuació de “La Carrera”, on es preveu ja habitatge dotacional públic.

C. Foment del lloguer.
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-

1.3. NECESSITATS D’HABITATGE DETECTADES.

La situació econòmica-financera de l’Ajuntament de Torelló és òptima per afrontar qualsevol repte,
naturalment adaptat a la grandària del municipi i a les seves necessitats urbanístiques

-

Segons les dades aportades per l’Ajuntament l’any 2006 el municipi té una població de 13.269 habitants, i un
nombre total de llars de 4.932, amb una ràtio de persones per llar de 2’69.

-

L’estudi de projeccions demogràfiques, estableix una necessitat de 663 habitatges en els propers 6 anys de
desenvolupament del PLH, equivalents a 110 noves /llars anuals.
Distribució de la demanda de l'habitatge de 1a residència

-

Un 20% de la demanda actual d’habitatge és per millorar la qualitat residencial, per tant 22 llars de les 110
anuals seran resultat de la millora d’habitatge, quedant la resta de la demanda per primer habitatge en 88 llars
2,7%

anuals.
-

HP Lloguer
Dotacional

D’aquestes 88 llars anuals, es xifra la demanda exclosa en un 68%, equivalent a una necessitat de 60
habitatges de protecció a l’any (360 en el període de vigència del PLH).

-

21,1%

HP Lloguer

El potencial total de nou habitatge, d’acord amb el planejament vigent municipal, es xifra en 2.899 nous

10,2%
Exclosa

68%

habitatges.
Solvent

-

L’habitatge amb protecció previst i pendent d’adjudicar és de 385 habitatges.

-

Aproximació inicial a la distribució del tipus d’habitatge amb protecció segons les necessitats detectades:

HP Règim
Especial
HP Règim
General
HP Concertat

30,6%

3,4%

Solvent

Repartiment de l'habitatge amb protecció
% respecte el
total 1a
residència
solvent

32,0%
5,0%

18

HPO règim general

30,6%

45,0%

162

HPO règim especial

10,2%

15,0%

54

HPO lloguer

21,1%

31,0%

112

2,7%

4,0%

14

100,0%

100,0%

360

HPO lloguer dotacional
TOTAL

32,0%

nombre
d'habitatges
respecte 360
HPO

3,4%

HPO concertat

-

Proposta de
distribució

32%

És factible transformar part de les reserves d’equipaments a sistema d’habitatges dotacionals públics, sense
que això suposi una problemàtica per a les futures demandes. Amb tot, no es considera adequat utilitzar per a
aquest fi les peces que encara queden per consolidar dins el nucli urbà, donat que es situen en àrees amb
una certa mancança en aquesta matèria. En aquest sentit es pot preveure allò establert a l’article 66.1.c del
Reglament d’Urbanisme (DL305/06), pel qual es poden transformar peces d’equipaments a dotacional públic,
sempre que no es superi el 5% de les reserves totals del municipi, que en el cas de Torelló equival a una
superfície d’unes 1,26 Hes.
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1.4. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA

1.5. ACTUACIONS PREVISTES

El càlcul de l’objectiu de solidaritat urbana s’obté de la suma de:

-

Actuacions bàsiques per l’assoliment dels objectius bàsics establerts pel PLH:

La part proporcional del dèficit històric, entenent com a tal la diferència entre el 15% dels habitatges principals
existents en l’any d’inici del pla i el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials quantificats en aquest any.
En els 6 anys d’aplicació del PLH s’haurà d’assolir la 6/20 part d’aquest dèficit.

HPO
Nº
a c tu a c ió

Habitatges principals existents

À m b it

4.932 hab.

Déficit històric 15%
Part de l'objectiu
imputable del déficit
històric

N o m a c tu a c ió

740 hab.

HPO
c o n c e rta t

HPO
c o m p ra
re g im
g e n e ra l

HPO
c o m p ra
re g im
e s p e c ia l

H P O llo g u e r

H a b ita tg e
d o ta c io n a l

TOTAL

2

L a C re u I

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

0 hab.

24 hab.

3

C a s te ll I - fin c a 1 8 4

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

4

C a s te ll I - fin c a 1 7 9

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

Total habitatges destinats a polítiques
socials *

300 hab.

Déficit històric a l'inici del PLH

440 hab.

5

C a s te ll I - fin c a 1 8 1

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

24 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

Part proporcional del déficit històric
imputable al PLH (6/20)

132 hab.

6

L a C re u II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

18 hab.

34 hab.

27 hab.

48 hab.

0 hab.

127 hab.

7

L a C a m p a n e ria II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

29 hab.

19 hab.

28 hab.

0 hab.

76 hab.

8

E l C a s te ll II

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

17 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

17 hab.

9

L a C a rre ra

3 - P ro m o c ió d 'h a b ita tg e
(o b ra n o v a i re h a b ilita c ió )

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

24 hab.

24 hab.

10

M a s le s V in y e s III

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

10 hab.

8 hab.

12 hab.

0 hab.

30 hab.

11

PE Espona

1 - P la n e ja m e n t i g e s tió
u rb a n ís tic a

0 hab.

0 hab.

0 hab.

0 hab.

15 hab.

15 hab.

18 hab.

162 hab.

54 hab.

112 hab.

39 hab.

385 hab.

* Dades actualitzades s/ inventari del Pacte Nacional per a l'Habitatge Novembre 2008

La part de l’objectiu imputable al creixement en el sexenni, o sigui el 15% de l’increment d’habitatges principals
previst per el PLH en aquest període.

Increment d'habitatges principals
Part de l'objectiu
imputable al creixement
en el sexeni
15% de l'increment

663 hab.

TO TALS

99 hab.

Per tant el còmput total d’habitatges per complir amb el objectiu de solidaritat urbana és de 231 habitatges.

Actuacions que, tot i no ser necessàries per arribar als mínims establerts a la memòria, es consideren
importants per millorar la distribució dels HPO pel nucli urbà.
12. Can Basses

Per a la quantificació dels habitatges destinats a polítiques socials que es preveu que hi haurà al final del
sexenni es considera una reducció del 0’7% dels habitatges privats de lloguer en pròrroga forçosa, segons la
taxa de reducció anual mitja a Catalunya en el quinquenni 2001-2006, per tant s’hauran de considerar:

13. PE Ges Centre
14. Formació del registre municipal de solars.

Habitatges privats de lloguer de
prórroga forçosa

Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

212

211

209

208

206

205

203

15. Actuacions en àrees subedificades, a reformar o en solars buits de la trama urbana.
16. Actuacions per millorar l’accessibilitat als habitatges, especialment les que tenen com destí la dotació
d’ascensors en aquelles edificacions en que sigui necessari.

Per tant, tenint en compte les actuacions previstes pel present PLH (385 habitatges destinats a polítiques socials),
i el fet que disminueixi el nombre d’habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa en 9 habitatges, resultarà un
total d’habitatges dedicats a polítiques socials al final del sexenni equivalent a 676 habitatges.
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1.7. SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ.

El Pla Local d’Habitatge de Torelló tindrà un període de vigència de sis anys a partit de la data la seva aprovació.
A partir de l’acabament 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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