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INTRODUCCIÓ
El Pla Local d’Habitatge (PLH) és 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, etc.), defineix, per un període de sis 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.
Torelló aborda la redacció del seu segon Pla Local d’Habitatge, 13 anys després de l’aprovació del
primer Pla Local d’Habitatge 2008 - 2013, amb la voluntat d’establir una política municipal que
abordi la problemàtica de l’habitatge de forma transversal. Aquests darrers anys han implicat un
fort canvi, tant en les necessitats i problemàtiques vinculades a l’habitatge, com en els instruments
disponibles per fer-hi front, i en la legislació d’habitatge existent.
Procés de redacció

L’elaboració de l’anàlisi i la diagnosi s’ha desenvolupat a partir de les següents tasques:
1. Recull de la informació necessària.
2. Anàlisi de la realitat del municipi en matèria d’habitatge per tal d’identificar les principals
problemàtiques.
3. Elaboració de gràfics i plànols que expliquin les principals dades analitzades.
4. Incorporació de les aportacions de l’equip municipal a l’anàlisi i elaboració de la diagnosi
conjuntament.
Per a la redacció d’aquest Pla, a banda del treball a partir de la informació estadística existent, els
arxius administratius i cadastre, entre d’altres, s’ha partit dels següents elements clau:
Entrevistes a equips tècnics i col·lectius i entitats. S’han realitzat entre els mesos de març i abril
de 2021, que ha permès entrevistar els principals agents del municipi en relació a l’habitatge,
així com fer treball de camp per conèixer la realitat del parc construït.
Les entrevistes realitzades es poden organitzar en 2 grans blocs, aquelles realitzades amb els
serveis municipals, i aquelles realitzades a col·lectius i entitats.
Entrevistes a responsables de serveis municipals:
— Serveis socials, 23 de març de 2021
— Urbanisme i territori, 23 de març de 2021
— Joventut, 21 d’abril de 2021
— Policia local, 21 d’abril de 2021
— Oficina Local d’Habitatge, 23 de març de 2021
— Vincle, 26 de març de 2021
Entrevistes a col·lectius i entitats:
— Promotores i agents immobiliaris, 22 d’abril de 2021
— Càritas Torelló, 21 d’abril de 2021
Sessions de treball conjunt amb l’equip motor del Pla i amb representants de diferents
departaments amb qui s’han realitzat entrevistes.
— Sessió inicial, 12 de febrer de 2021
— Sessió de treball sobre el document Anàlisi, 9 d’abril de 2021
— Sessió de treball sobre la Diagnosi, 6 de maig de 2021
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El procés de participació ciutadana s’iniciarà una vegada tancada aquesta fase per compartir la
diagnosi realitzada i ampliar-la si és necessari i treballar les propostes i la seva priorització.
Marc legal

El marc legal de la política municipal d’habitatge és ampli i ha estat molt canviant durant els darrers
anys, fruit d’un ampli esforç tant per part de les entitats socials, com de les administracions, per fer
possible l’adaptació normativa a la necessitat d’atendre a l’emergència habitacional viscuda i que
continuem vivint. Alhora aquest marc normatiu ha topat amb una forta oposició per part d’alguns
sectors socials, fet que ha conduït a la suspensió cautelar de diferents preceptes. No obstant,
actualment la normativa descrita és tota ella vigent.
En qualsevol cas convé destacar que les principals lleis que determinen el marc actual són:
Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Decret llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries urgents per a la mobilització
dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
Llei 4/2016 de 23 de desembre, de mesures per a la protecció del dret a l'habitatge de les
persones en risc d'exclusió residencial.
Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures per millorar l’accés a l’habitatge.
Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció
d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.
El decret Llei 17/2019, modifica diferents articles de les lleis anteriorment citades per tal
d’incrementar i donar suport a la creació d’habitatge de protecció pública i habitatge de lloguer, en
un context on el parc destinat a polítiques socials no arriba al 2% del parc d’habitatge existent a
Catalunya, i per tant, molt lluny dels estàndards europeus.
La Llei s’estructura entorn a 4 seccions, que permeten identificar clarament els seus objectius:
1.
2.
3.
4.

Mesures davant la desocupació permanent d’habitatges.
Mesures per resoldre situacions d’emergència social.
Mesures per articular un nou model d’habitatge amb protecció oficial.
Mesures per propiciar una moderació dels preus del lloguer d’habitatges lliures.

Marc legal dels plans locals d’habitatge

Els plans locals d’habitatge es troben definits a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. L’article 11 de
la mateixa llei estableix que els instruments de planificació i actuació d’habitatge són:
Pla Territorial Sectorial d’habitatge i els seus instruments de desenvolupament. Actualment
es troba en la fase final de redacció.
Programes supramunicipals d’habitatge. Torelló no es troba inclòs en cap àmbit que compti
amb un programa supramunicipal d’habitatge.
Plans locals d’habitatge
Els plans locals d’habitatge es troben regulats a l’article 14 de la mateixa llei, on s’estableix:
1.

8

Els ajuntaments amb plans locals d'habitatge aprovats o amb un programa d'actuació urbanística
municipal amb un contingut equiparable han de tenir un tracte preferent a l'hora de concertar
polítiques d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat quan comportin que aquesta aporti
recursos econòmics.
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2.

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'Administració de la
Generalitat.

3.

Els plans locals d'habitatge han de contenir els apartats següents:
a) L'anàlisi i la diagnosi de la situació de l'habitatge al municipi.
b) Els objectius, els programes i les estratègies d'actuació.
c) L'avaluació economicofinancera de les actuacions.

4.

Els plans locals d'habitatge tenen una vigència de sis anys, sens perjudici que es pugui ampliar l'anàlisi
i plantejar actuacions amb un termini més llarg. Un cop transcorreguts els sis anys, el pla s'ha de
revisar.

5.

La tramitació i l'aprovació dels plans locals d'habitatge s'han d'ajustar al que la legislació de règim
local estableix respecte al règim de funcionament i d'adopció d'acords. La tramitació ha d'incloure un
període d'exposició pública i mecanismes de participació ciutadana. L'aprovació correspon al ple de
l'ajuntament.

ANÀLISI
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PLANEJAMENT SECTORIAL I ESTRATÈGIC, EN RELACIÓ AMB
L’HABITATGE

Actualment el municipi compta amb diferents plans estratègics que defineixen el marc de la política
d’habitatge i ja estableixen compromisos en relació a objectius a assolir. A continuació es fa un
repàs d’aquests plans i dels seus principals compromisos en relació amb l’habitatge.
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC)
Plans estratègics municipals:
— Pla local d’habitatge 2008 – 2013
— Pla local de joventut 2017 – 2021
— Projecte d’intervenció integral al Nucli antic de Torelló 2012 – 2019
— IV Pla d’igualtat de gènere de Torelló 2021 – 2025
— Torelló, vila amiga de les persones grans
PLA TERRITORIAL SECTORIAL D´HABITATGE DE CATALUNYA1

1.1

És un instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d´habitatge en el
territori d’àmbit català i actualment es troba en fase d’aprovació inicial.

1.1.1

OBJECTIUS DEL PTSHC

L´objectiu principal del Pla es garantir que totes les noves llars que es formaran durant els 15 anys
posteriors a la seva entrada en vigor podran accedir a un habitatge digne i adequat. A banda
d’aquest s’estableixen 3 objectius clau:
1- Ampliar el parc d’habitatge de lloguer social fins a què representi com a mínim el 5% del
parc principal. Inclourà: habitatges dotacionals; habitatges protegits de lloguer; habitatges
d’inclusió; habitatges de la xarxa de mediació; altres habitatges de lloguer de preu
assequible impulsats directament o indirecta pel sector públic.
2- Promoure un ús més eficient i social del parc d’habitatges existents. Mitjançant:
a. L’adquisició de la propietat d’habitatges provinents de bancs i grans tenidors per a
destinar-los a lloguer social.
b. L’adquisició de l’ús d’habitatges provinents de bancs i grans tenidors per a destinarlos a lloguer social.
c. La mobilització del parc buit cap el lloguer social mitjançant mesures com, per
exemple, la mediació.
d. L’adquisició d’habitatges en el parc existent també per destinar-los a lloguer social,
amb instruments com la delimitació d’àrees de tanteig i retracte.
3- Ampliar l’oferta de lloguer
De manera que el 55% de la demanda exclosa resideixi en habitatges de lloguer en els
propers 15 anys.

1

Actualment es troba en fase de tramitació.
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PROPOSTES DEL PTSHC

Torelló es delimita com una àrea d’intervenció complementària, pel que no haurà de complir
l’Objectiu de Solidaritat Urbana. 2 Malgrat això, en tant que àrea d’intervenció complementària, li
seran d’aplicació les mesures següents:
El dret de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la Generalitat de les transmissions
d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o
pagament de deute amb garantia a hipotecària d’acord amb el Decret Llei 1/2015, de 24 de
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària.
L’impost sobre habitatges buits de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
Les mesures recollides en la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
Aquelles altres mesures que puguin preveure els plans d’habitatge de l’Administració de la
Generalitat o la normativa sectorial sobre habitatge que, directa o indirectament, tenen com
objectiu fer efectiu el dret d’accedir a un habitatge digne i adequat.
Finalment, el PTSHC estableix zones de rehabilitació prioritària. Torelló no s’inclou entre els
municipis amb necessitats de rehabilitació prioritària.

1.2

1.2.1

PLANS MUNICIPALS

PLA LOCAL D’HABITATGE 2008 – 2013

Situació en relació a l’habitatge

A partir de l’anàlisi elaborada es defineixen les següents necessitats d’habitatge:
Creixement de 110 llars al any, de les quals 60 amb necessitat d’habitatge assequible.
El potencial del planejament vigent és de 2.899 habitatges.
Previsió de 385 habitatges amb protecció oficial.
No es preveu transformar solars d’equipaments en reserves d’habitatge dotacional.
Línies estratègiques

El Pla Local d’Habitatge defineix els següents objectius:
Millorar les condicions d’accessibilitat a l’habitatge de la població de Torelló, per tal de
contribuir a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.
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 susceptibles d’acollir-s’hi, amb especial atenció als col·lectius exclosos
o amb risc d’exclusió en l’accés al mercat, per raons de caràcter estructural o conjuntural.
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.

2

D’acord amb l’article 73 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, els municipis inclosos en àrees declarades pel Pla territorial sectorial
d'habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada han de disposar, en el termini de vint anys, d'un parc mín im
d'habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d'habitatges principals existents.
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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.
Distribuir d’una manera homogènia l’habitatge amb protecció per la totalitat de la trama
urbana amb tipologia plurihabitatge, sense concentrar actuacions excessivament grans que
puguin produir guetos socials.
Promoure una política activa d’habitatge amb protecció que permeti equilibrar els preus
generals del mercat lliure – promoció d’habitatges amb protecció de lloguer.
Millorar les condicions d’accés a l’habitatge a aquells col·lectius amb més dificultats al
municipi (joves, famílies monomarentals, persones grans i persones migrades).
Programes previstos

El Pla Local d’Habitatge 2008 – 2013 definia tres línies estratègiques d’actuació:
Actuacions organitzatives i de gestió
Actuacions de redistribució dels habitatges amb protecció previstos pel planejament vigent
Foment del lloguer

AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE 2008 - 2013
Actuacions
A. Actuacions organitzatives i de gestió
A.1 Formació d’un organisme local d’habitatge
B. Actuacions de redistribució dels habitatges
amb protecció previstos del planejament
vigent
B.1 Permuta del 10% de cessió d’aprofitament
per finques a la trama central

B.2 Modificacions en el planejament vigent

C. Foment del lloguer
C.1 Promoció d’habitatge amb protecció oficial
de lloguer

Objectiu

Accions a 2020

Avaluació

Creació d’un organisme

Oficina Local d’Habitatge

100%

4 HPO

100 %

15 habitatges dotacionals

100 %

112 HPO de lloguer

82 %

Adquisició de solars i
parcel·les
Adquisició i millora del
nucli antic
Transformació de les
Àrees Industrials
PE del Ges Centre
incrementar reserves
HPO
PE Estepona amb reserva
dotacional
Promoció d’HPO de
lloguer

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Local d’Habitatge 2008 – 2013 i les dades facilitades per l’Ajuntament.

1.2.2

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017 - 2021

Situació de la població jove en relació a l’habitatge

A partir de l’anàlisi elaborada de la realitat juvenil i del treball de camp es recullen les següents
dificultats dels i les joves en relació amb l’habitatge:
Poca oferta d’habitatge de lloguer.
L’Oficina Local d’Habitatge atén les demandes de les persones joves, no de forma específica.
Línies estratègiques

Entorn a l’habitatge es planteja acompanyar en el projecte d’emancipació juvenil.
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Programes previstos

El Pla Local de Joventut 2017 – 2021 no defineix cap acció específica vinculada a l’habitatge i a
l’emancipació i es deriva als programes d’habitatge assequible de l’Oficina Local d’Habitatge.

1.2.3

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC DE TORELLÓ

El Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic de Torelló es va impulsar a partir de l’any 2012 en el
marc de la Llei de Barris promoguda per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de facilitar la
regeneració urbana i la rehabilitació dels barris de Catalunya.
Programes previstos

Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral
de col·lectius amb dificultats d’inserció.
— Dispositiu d’inserció sociolaboral Preparats, llestos i a treballar!
Programes de qualificació professional.
— Formació integrada Atenció a les persones i suport a la llar.
Programes d’experienciació.
— Projecte Per un Nucli Antic Sostenible.
— Projecte Viu i conviu al Nucli Antic.
— Projecte Suport i dinamització de les persones grans.
Programes de desenvolupament local (AODL).
— Projecte ocupacional.
Projectes d’espai públic i equipaments
— Condicionament del carrer Rocaprevera amb un import de 204.490€.
— Rehabilitació d’elements comuns dels edificis amb un import de 600.000€.
— Oficina d’habitatge i Pla Integral de Barris.
— Hotel d’entitats a l’antic CAP.
— Ludoteca.
— Sala polivalent.
— Millora de la il·luminació a l’espai públic.
— Millora de l’atenció a les persones grans amb un import de 240.000€.
— Millora de la convivència: Tots som carrer amb un import de 150.000€.

1.2.4

TORELLÓ, VILA AMIGA DE LES PERSONES GRANS

En el marc de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les persones grans es redacta aquest pla
municipal per incorporar aquesta perspectiva en la política municipal i facilitar l’envelliment en la
pròpia comunitat.
Situació de la població gran en relació a l’habitatge

A partir de l’anàlisi elaborada de la realitat de les persones grans es recullen les següents dificultats
en relació amb l’habitatge:
Accessibilitat econòmica a l’habitatge. Risc d’expulsió de persones grans vulnerables dels
seus habitatges per l’augment del lloguer. Manca de disponibilitat d’habitatges accessibles.
Necessitat d’ampliar els serveis a domicili per facilitar l’envelliment a casa i les cures.
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Disseny de l’habitatge i modificacions. Dificultats d’introducció d’ascensors en molts edificis.
Necessitat d’ampliar els ajuts als arranjaments en habitatges que només donen cobertura a
4-5 habitatges/any.
Entorn de l’habitatge i convivència. L’habitatge ha de ser un entorn segur, tranquil, de confort
i per sobre de tot accessible.
Opcions d’habitatge per al procés d’envelliment. La convivència de persones joves en els HPO
per gent gran que es van construir generen conflictes. Manca d’habitatges compartits entre
persones grans.
Residència. Manca de places a la residència (65) amb llarga llista d’espera i sovint no
accessible econòmicament per algunes persones grans, especialment les dones.
Informació. Desconeixement general dels programes destinats a envellir bé i dels criteris
d’accés als ajuts existents.
Línies estratègiques i actuacions

Millorar l’adequació dels habitatges per la gent gran.
— 2.1.1. Promoció d’allotjaments col·lectius protegits.
— 2.1.2. Donar assessorament sobre les permutes d’habitatge.
— 2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del programa d’arranjaments d’habitatges a
les necessitats de la persona perquè pugui envellir a la seva llar.
Treballar per una bona convivència als habitatges de protecció oficial.
— 2.2.1. Mantenir el suport a les comunitats de veïnes per la resolució de conflictes
comunitaris.
Ampliar les places de residència.
— 2.3.1. Iniciar el projecte d’una nova residència per persones amb dependència
sobrevinguda per l’edat, per discapacitat o altra situació.
Potenciar el SAD.
— 7.3.1. Potenciar la vessant social-educativa del SAD social i tractar de traslladar-la al
funcionament del SAD dependència.
— 7.3.2. Adaptar el SAD a les necessitats de la persona usuària per vetllar que la persona
pugui envellir a la seva llar.

1.2.5

IV PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DE TORELLÓ (2021-2025)

Una de les principals mesures de la Llei 3/2007 i Llei 17/2015 per a l’igualtat efectiva de dones i
homes és el principi de la transversalitat i la incorporació de la perspectiva de gènere en els
principals àmbits socials com l’habitatge.
Línies estratègiques

Línia 1- Transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
— Garantir que totes les polítiques públiques incloguin la perspectiva de gènere en totes
les seves fases de planificació estratègica, implementació i avaluació.
— Consolidar els recursos existents que fomenten la igualtat i avançar en la creació de
nous serveis que articulin les polítiques d’igualtat de gènere.
— Promoure que totes les memòries i estudis de l’Ajuntament es realitzin amb les dades
desagregades per sexe.
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Línia 2- Reforçar i generar nous mecanismes i accions per prevenir i eradicar la violència
masclista.
— Millorar l’accés a recursos d’habitatge a les dones en situació de violència masclista i
exclusió social.
Línia 3- Coeducació i models igualitaris per a la millora de la qualitat de vida.
— Incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions i programes de salut i disseny
de la ciutat.
— Assegurar que tots els projectes urbanístics municipals preveuen espais que potenciïn
la coeducació veïnal.
— Tenir en compte la vida quotidiana de les persones en la regeneració i rehabilitació
urbana: mobilitat, accessibilitat.
Línia 4- Persecució de l’equitat en el món laboral i promoció de la conscienciació i la
coresponsabilitat en els usos del temps.
Línia 5- Participació política i social i apoderament personal i comunitaris de les dones
— Vetllar per l’acompliment de la paritat en els òrgans de participació política i social.
— Promoure l’apoderament de les dones en tots els aspectes de la vida.
Línia 6- Visibilització del col·lectiu femení i comunicació no sexista

Programes previstos

El IV Pla d’Igualtat de gènere no defineix cap acció específica vinculada a l’habitatge i es vetlla per
la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

15

ANÀLISI

2

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TORELLÓ

EMMARCAMENT TERRITORIAL I SITUACIÓ DE L’HABITATGE

Torelló té una extensió de 13,48km² i es situa al nord de la comarca d’Osona, a la capçalera de la
Vall del Ges, en l’eix entre Vic i Olot. Té una població de 14.400 habitants (2020) i una densitat de
1.068,2hab/km². Limita al nord, amb Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a l’est, amb
l’Esquirol, al sud, amb Manlleu i Sant Hipòlit de Voltregà i a l’oest amb Orís.
És un municipi de petita extensió marcat per la confluència del riu Ter, el riu Ges i els seus afluents
en el nucli urbà. Comprèn el nucli (antigament emmurallat) a l’entorn dels dos rius, la incorporació
de nous nuclis a l’entorn de les colònies tèxtils (Matabosch, Can Tarrés, Coromina) i les noves
estructures d’Eixample i l’extensió al marge nord del riu Ges. La zona agrícola del municipi s’ha
transformat en els darrers 50 anys amb la implantació de nuclis agrícoles-industrials amb alguns
assentaments dispersos vinculats a l’activitat.
SITUACIÓ DE TORELLÓ

Font: Mapa topogràfic 100:000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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ESTRUCTURA URBANA

Torelló es caracteritza per un nucli urbà continu a banda i banda del riu Ges. El municipi es troba en
una nova fase d’extensió i creixement amb el desenvolupament de nous creixements ja urbanitzats,
Castell I i II al nord i Creu I al sud.
Casc antic (nord i sud): Es situa al marge nord i sud del riu Ges, es caracteritza per una
estructura compacte d’habitatges entremitgeres PB+3 anteriors a 1950.
Montserrat: Extensió del municipi entre el riu Ges i el riu Ter entre els anys 60 i 70 impulsat
per la cooperativa amb la construcció principalment d’habitatges unifamiliars en filera.
Estació: Eixample d’habitatges amb patis al nord de l’estació de tren de Torelló de la R3 de
Rodalies Renfe.
Caçada - Malianta – Puigbacó: Barri d’habitatges unifamiliars aïllats a l’est del nucli limita
amb les vies de tren de Rodalies i el polígon industrial Puigbacó.
Joanot Martorell – Cabanya - Sant Roc: Eixample al sud del nucli que s’estén al llarg del
carrer Manlleu fins a les vies del tren direcció Vic.
Castell: Nou barri al nord del municipi que s’estén fins a Sant Vicenç de Torelló. Es troba ja
urbanitzat i s’han desenvolupat els primers habitatges amb protecció oficial tant en règim
de lloguer com compravenda (65 habitatges).
BARRIS DE TORELLÓ

Font: Pla de Mobilitat de Torelló.
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LES PERSONES

3.1

DINÀMICA DEMOGRÀFICA I RESIDENCIAL

A tancament de 2020 Torelló comptava amb 14.400 habitants. El municipi va experimentar un
creixement notable entre el 1998 i 2010, de quasi el 16% i un guany de 1.900 habitants. La crisi del
2009 va afectar el creixement de la població, i en alguns anys hi ha pèrdua de població (2011, 2012,
2015 i 2016) i en d’altres, l’augment és feble (2013 i 2014). En els dos anys següents (2018 – 2019)
torna a augmentar el ritme, però torna a decaure el 2020, si bé segueix sent positiu.
Entre el 1998 i el 2020 ha guanyat 2.369 habitants, un augment relatiu del 20%, i en els 4 anys de
creixement negatiu en va perdre 133.
EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT DE POBLACIÓ, 1998 - 2020
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Font: IDESCAT, padró municipal d’habitants i elaboració pròpia.

Malgrat això, l’índex de creixement anual de Torelló ha estat menor al d’Osona en quasi tots els
anys de la sèrie.
VARIACIÓ INTERANUAL DE POBLACIÓ, 1998 - 2020
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Torelló
Font: IDESCAT, padró municipal d’habitants i elaboració pròpia.
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LES COMPONENTS DE CREIXEMENT

En el guany de població el creixement natural i les migracions han jugat un paper diferent.
El creixement natural

En el cas de Torelló, el creixement natural ha estat en quasi tots els anys positiu però minvant.
Natalitat descendent tot i que amb fluctuacions, destacant el període 2004 a 2011 en què
torna a augmentar.
Mortalitat irregularment ascendent, destacant el salt que es produeix a partir del 2002 en
què es supera regularment el centenar de defuncions, fins aleshores ocasionals.
Creixement natural extraordinàriament feble des del 2012, amb 3 anys negatius (2012.
2015 i 2019) i 2 zero o quasi zero (2014 i 2016).
EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT NATURAL, 1975 – 2019
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Font: IDESCAT, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE i elaboració pròpia.

Les migracions internes

Les migracions internes han estat irregulars. S’han combinat saldos positius exigus, algun any amb
saldos negatius i de manera molt ocasional saldos àmpliament positius.
EVOLUCIÓ DE LES MIGRACIONS INTERNES, 1988 - 2020
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Font: IDESCAT, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració pròpia.
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En els anys compresos entre el 1994 i 2002 i el 2011 el saldo és negatiu, amb 0,9 immigrants
per 1 emigrant, el primer coincidint en part amb la crisi dels anys 90 i el 2011 amb la del
2008-2009.
Recuperació entre el 2003 i 2009 i 2012-2017, amb un saldo força semblant en tots dos.
Nova caiguda a partir del 2018.
Destaca l’augment del volum total de canvis de residència, tant d’altes com de baixes, a partir del
2002. Aquests s’han mantingut inclús en èpoques de crisi.

Les migracions externes

Les migracions externes han aportat una part important del creixement de la població des del
2000. Entre el 2008 i el 2016, els anys de la crisi, es redueix el nombre de persones immigrades i
augmenta el de les emigrants.
Saldo negatiu entre el 2010 i 2015.
Recuperació molt feble el 2016.
Des del 2017 es produeix una recuperació del saldo per l’augment del nombre de persones
immigrants i la reducció de les emigrants (més el segon que el primer) tot i no assolir el volum dels
primers anys a causa del nombre més gran d’emigrants.
EVOLUCIÓ DE LES MIGRACIONS EXTERNES, 2005 - 2019
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Font: IDESCAT, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració pròpia.

Si es posen de costat els 2 components de creixement, natural i migratori i es distingeix el
creixement migratori intern i extern, es veu més clarament que el guany ha estat a causa d’un saldo
migratori extern relativament ampli acompanyat pel creixement natural positiu i el migratori intern
també positiu, mentre que la reducció del creixement i pèrdua de població ha estat pels saldos
negatius en l’extern que no sempre han pogut compensar els altres o que el reforçava el saldo
negatiu intern.
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EVOLUCIÓ DELS SALDOS NATURAL I MIGRATORI INTERN I EXTERN. 2005 - 2019
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Font: IDESCAT, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració pròpia.

ESTRUCTURA D’EDATS

3.1.2

Si comparem l’estructura d’edats de la població de Torelló dels anys 2001 i 2020 es dibuixa un
procés de maduració. Convé destacar:
L’edat mitjana passa de 40,1 anys el 2001 als 42,9 el 2020.
Pèrdua d’efectius en els grups de 15 a 29 anys.
El grup de 30 a 39 anys quasi no en guanyen.
L’augment més significatiu es produeix en:
Els grups d’edat adults, de 40 a 69 anys.
Els menors de 15 anys.
Els de 85 i més anys.
PIRÀMIDE D'EDATS PER SEXE, SUPERPOSICIÓ 2001 I 2020
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Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

El guany en la població infantil es tradueix en l’augment de l’índex de dependència infantil fins al
26%, quatre punts percentuals més, i el de la població gran fins al 31%, 4,4 punts percentuals més.
La població en edat activa, de 16 a 64 anys, tot i guanyar efectius perd pes, perquè l’índex
de dependència global augmenta en 8,5 punts percentuals.
Tot i ser més gran l’augment relatiu de la població infantil (31,3%) que el de la població senil
(29,4%) el pes dels segons en l’estructura d’edat és més gran.

DEPENDÈNCIA INFANTIL I SENIL, 2001 I 2020
2001

2020

2001-2020

Dependència infantil

22,3%

26,3%

4,0%

Dependència senil

26,7%

31,1%

4,4%

Dependència global

49,0%

57,4%

8,5%

40,1

42,9

2,8

Edat mitjana població
Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

La diferència en l’augment fa que l’índex d’envelliment es redueixi en 2,8 punts percentuals i passi
a 118,3 el 2020, alt encara (per cada menor de 16 anys hi ha 1,18 persones grans). Mentrestant,
l’índex de sobreenvelliment guanya 13,5 punts percentuals i passa al 18,4%, un augment molt
notable.
ENVELLIMENT I SOBREENVELLIMENT, 2001 I 2020
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Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

Torelló té una població més gran que la mitjana de la comarca malgrat tenir una mica més de
persones menors de 15 anys. Força més pes de:
La dependència senil.
L’índex d’envelliment.
L’índex de sobreenvelliment.
Edat mitjana de la població 2 anys més gran.
ÍNDEXS DE DEPENDÈNCIA, ENVELLIMENT I SOBREENVELLIMENT TORELLÓ I OSONA, 2020
Torelló

Osona

Municipi - comarca
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0,4%
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22,1%
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118,3%

85,4%

32,9%
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18,4%

4,0%

14,4%

42,9

41,7

1,1

Edat mitjana població
Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.
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En definitiva, destaca el procés de maduració i envelliment de la població i la reducció de la
població jove en edat d’emancipar-se, entre 20 i 35 anys. Per aquest motiu Torelló ha definit un
pla d’actuació per facilitar l’envelliment de la gent gran al municipi amb el programa Vila amiga de
la gent gran (veure apartat 1.2.4).

3.1.3

LLOC DE NAIXEMENT

La població de Torelló ha nascut majoritàriament a la comarca d’Osona. No obstant, com s’ha
assenyalat el procés de creixement ha fet que el pes de la població nascuda a la comarca s’hagi
reduït en favor de les persones nascudes a l’estranger i en menor mesura a altres comarques
catalanes.
La pèrdua de pes de la població amb origen a la comarca d’Osona es deu a que el creixement
d’aquestes persones ha estat menor que el de la població provinent d’altres orígens.
Els nascuts a la resta de l’estat han perdut efectius en tots els anys de la sèrie.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LLOC DE NAIXEMENT, 2000 - 2020
Mateixa comarca

Altra comarca

Resta d'Espanya

Estranger

2000

68,5%

10,2%

18,4%

2,9%

2001

67,8%

10,2%

18,1%

3,9%

2002

66,8%

10,0%

17,8%

5,4%

2003

66,1%

9,9%

17,4%

6,6%

2004

65,4%

10,1%

16,9%

7,6%

2005

64,7%

10,2%

16,4%

8,7%

2006

63,8%

10,3%

16,0%

9,9%

2007

63,1%

10,8%

15,6%

10,4%

2008

62,7%

10,8%

15,0%

11,5%

2009

62,6%

10,7%

14,5%

12,2%

2010

62,7%

10,6%

14,3%

12,4%

2011

63,1%

10,8%

14,0%

12,2%

2012

63,4%

10,6%

13,9%

12,2%

2013

63,6%

10,8%

13,7%

11,9%

2014

63,9%

11,0%

13,4%

11,8%

2015

64,2%

11,2%

13,1%

11,5%

2016

64,0%

11,4%

12,9%

11,8%

2017

63,5%

11,5%

12,6%

12,5%

2018

63,1%

11,4%

12,4%

13,1%

2019

62,5%

11,4%

11,9%

14,1%

2020

62,1%

11,6%

11,7%

14,6%

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

El pes de la població nascuda a l’estranger és superior que la de nacionalitat estrangera. Aquest fet
es deu a molt diferents motius difícil de quantificar (no totes les persones nascudes a l’estranger
són de nacionalitat estrangera, descendents de persones nascudes a l’estranger que han pogut
optar a la nacionalitat espanyola o processos de nacionalització, entre d’altres).
Si el comparem, la seva evolució, en quasi tots els anys han estat més nombroses les persones
nascudes a l’estranger que aquelles amb nacionalitat estrangera, si bé:
Segueixen la mateixa corba d’ascens i descens.
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Entre el 2005 i el 2010 hi havia una mica més de persones de nacionalitat estrangera que
nascuts a l’estranger.
A partir del 2014 la diferència entre ambdós augmenta.
EVOLUCIÓ DE LES PERSONES NASCUDES A L'ESTRANGER I LES DE NACIONALITAT ESTRANGERA,
2000 - 2020
16,0

14,0
12,0

10,0
8,0

6,0
4,0

2,0

Nascudes a l'estranger

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,0

Nacionalitat estrangera

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

3.1.4

NACIONALITAT

La població de nacionalitat estrangera té un pes relativament baix, del 13,1% el 2020, tot i que
amb una incidència important en els grups de 25 a 39 anys i de 0 a 4, de vora la quarta part dels
seus efectius.
El 2000 eren el 2,5% de la població del municipi i el 2010 va assolir el màxim pes, amb el
13%, després d’augmentar-lo anualment.
Igual que a la majoria de municipis, amb la crisi es produeix una pèrdua d’efectius i el 2015
arriba al mínim del 10,1%.
A partir del 2011 es reverteix la tendència i tot i que no assoleix els índexs de creixement
anteriors, el 2020 ja ha recuperat el pes que tenia el 2010.
El pes de la nacionalitat estrangera és més baix a Torelló que a Osona i Catalunya, i tot i que els
tres àmbits han seguit les mateixes pautes en l’evolució.
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EVOLUCIÓ DE LA POBACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA, 2000 - 2020
18.0
16.0
14.0

12.0
10.0
8.0
6.0

4.0
2.0

Torelló

Osona

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0.0

Catalunya

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

La incidència de la població estrangera en l’estructura d’edats del municipi és important segons els
grups d’edat:
Pràcticament una quarta part de les persones menors de cinc anys són de nacionalitat
estrangera.
La mateixa proporció la tenen aquelles de25 a 29 anys, de 30 a 34 anys, i de 35 a 39 anys.
Una mica menys d’una cinquena part de les persones de 20 a 24 anys són de nacionalitat
estrangera.
PIRÀMIDE D’EDATS SEGONS NACIONALITAT, 2020
85 i més
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0,0

2,0
Estrangera

4,0

6,0

8,0

Espanyola

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

Per orígens destaquen les persones que provenen de:
Àfrica amb una mica menys dels dos terços de la població de nacionalitat estrangera.
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Aquelles que provenen de la resta de la Unió europea, amb el 14,3%.

POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA. PES I ÍNDEX DE MASCULINITAT, 2020
Nombre

Pes

Índex masculinitat

Resta UE

271

14,3%

1,13

Resta Europa

55

2,9%

0,53

1.202

63,5%

1,53

Amèrica del nord i central

75

4,0%

0,56

Amèrica de sud

160

8,5%

0,62

Àsia i Oceania

129

6,8%

1,05

1.892

100,0%

0,99

Àfrica

Total

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l'INE i elaboració pròpia.

Per sexe:
Les persones que provenen d’Àfrica i la resta de la UE són sobretot homes, amb un índex
de masculinitat de l’1,53 i 1,13 respectivament.
En canvi, en relació a aquelles que provenen d’Àsia i Oceania quasi s’igualen ambdós sexes
tot i haver una mica més d’homes que de dones.
Contràriament, entre aquelles que provenen d’Amèrica (nord, central i del sud) i de la resta
d’Europa, hi ha més dones que homes, destacant aquelles que provenen del continent
americà, amb la proporció de 0,56 i 0,62.
Malgrat el desequilibri segons orígens, en el conjunt quasi no hi ha diferència, només un
0,1 més de dones que homes.
Pel que fa a les persones de nacionalitat espanyola hi ha una mica més de dones que
d’homes, amb un índex del 0,96.

3.2

LES LLARS

Segons el cens de 2011 a Torelló hi havia 5.363 llars, un 24,7% més que el 2001. Per la seva banda,
segons el padró municipal d’habitants, el gener del 2021 els domicilis havien augmentat fins a
situar-se en els 5.680 domicilis, un 6% més que al 2011. Un augment molt reduït en relació amb el
fort augment de la dècada anterior. De la comparació de les variacions de població, llars i habitatges
dels darrers 3 anys censals és ressenyable:
S’ha produït un augment del nombre de llars superior a l’augment de la població.
S’ha produït un major augment del nombre d’habitatges que de llars.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ, LLARS I HABITATGES. 1991, 2001 I 2011
Variació total

Variació relativa

Variació anual

1991

2001

2011

1991-2001

2001-2011

1991-2001

2001-2011

1991-2001

2001-2011

Població

11.460

12.286

13.857

826

1.571

7,2%

12,8%

0,7%

1,2%

Llars

3.563

4.299

5.363

736

1.064

20,7%

24,7%

1,9%

2,2%

Habitatges

4.331

5.250

6.603

919

1.353

21,2%

25,8%

1,9%

2,3%

Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE i elaboració pròpia.
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Així doncs, les diferències de magnituds en els augments de població i llars s’han degut a que
menys persones han necessitat més habitatges (per exemple per dissolucions de la llar, per
augment de les persones que opten per viure soles, etc.).
Així mateix, l’estoc d’habitatge va augmentar quasi en la mateixa proporció que les llars, tot i que
una part dels habitatges es destinen a usos diferents a la primera residència. En aquest sentit, es
pot apuntar que la producció, va donar resposta a diferents finalitats:
Es va generar habitatge destinat a segona residència
Es va generar habitatge destinat a altres usos, com poden ser oficines.
Es va generar habitatge per sobre de la demanda potencial i que finalment s’ha consolidat.

3.2.1

DIMENSIÓ I TIPUS DE LA LLAR

La maduració i envelliment en l’estructura d’edats comporta canvis significatius en les llars, de
manera que se’n redueix la dimensió, amb un increment de les llars d’una i dues persones.
Reducció de la dimensió mitjana de la llar que passa de les 3,2 persones/llar del 1991 a les
2,84 el 2001 i a les 2,58 el 2011.
La dimensió de la llar a Torelló se situa entre la situació de Catalunya (2,54 persones per
llar) i Osona (2,64 persones per llar), si bé molt més propera a la mitjana catalana.
Al 2001 ja es denota aquest canvi, amb l’augment de les llars de dues persones que ja
superen les de tres (augment del 34%). Alhora destaca el fort augment de les llars
unipersonals (increment del 95%).
El cens del 2011 mostra com s’accentua la reducció de la mida de la llar, i la suma de les
llars de dues persones i les unipersonals superen més de la meitat del total de llars.
EVOLUCIÓ DE LA GRANDÀRIA DE LA LLAR. 2001 I 2011

2021

24,9

2011

23,4

2001

29,0

29,8

16,2

1991

10,0
0%

1 persona

20%

2 persones

40%

3 persones

50%

4 persones

3,0 3,5

23,2

26,2
60%

5,1 3,5

16,6

24,0

23,8
30%

17,1

23,6

27,8

25,0
10%

20,4

70%

5 persones

6,3 2,6

9,4
80%

90%

5,6
100%

6 i més persones

Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE i elaboració pròpia.

Aquesta tendència a la reducció de la mida de la llar, i el creixement de les llars unipersonals es
manté entre el 2011 i 2021, amb alguns ajustos:
Es produeix un nou augment del nombre de domicilis unipersonals, i si bé els de dues
persones redueixen el seu pes a causa d’un increment més gran en els de cinc i més
persones, segueixen sent els dominants al municipi.
Els domicilis de tres persones són els únics que redueixen el nombre (-8,2%).
A la secció censal 01-001 els domicilis unipersonals estan per damunt la mitjana, amb el
30,8%.
A la secció 03-003, els domicilis de dues persones se situen per damunt la mitjana (33,6%).
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Respecte a Osona i Catalunya:
A Torelló les llars de dues, tres i quatre persones tenen menys pes.
Amb tot, les diferències no són substancials amb la resta de la comarca i Catalunya.
LES LLARS SEGONS PERSONES. TORELLÓ, OSONA I CATALUNYA. 2011

Catalunya

23,3

Osona

31,7

21,5

Torelló

30,3

23,4
0%

21,4

22,2

29,8

10%

20%
1

30%
2

3

18,5

23,6

40%
4

17,4

50%

5 i més

60%

6,1

7,5

16,6
70%

80%

6,5
90%

100%

Dimensió mitjana llar

Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE i elaboració pròpia.

Els canvis en l’estructura d’edats (punt 3.1.2) tenen reflex en l’evolució de les llars segons tipus
de nuclis, si analitzem l’evolució entre 2001 i 2011. Les implicacions més significatives són les
següents:
Reducció de les llars formades per parelles amb fills, que pateixen una disminució del 4%
entre 2001 i 2011, tot i que segueixen sent les més nombroses. No obstant, passen de
representar un 46,6% de les llars l’any 2001 a representar un 35,9% l’any 2011.
Augment de les llars unipersonals, anteriorment esmentat, i de les llars monoparentals, que
han duplicat el volum, que suposen el 13% del total de llars.
LES LLARS SEGONS TIPUS DE NUCLIS, 2001 I 2011
Sense nucli*

Amb nucli

Unipersonal

Dues persones
o més

Parella
sense fills

Parella amb
fills

Pare o mare
amb fills

Dos nuclis
o més

Total

2001

695

121

1.034

2.005

343

101

4.299

2011

1.257

-

1.202

1.926

704

-

5.363

2001

16,2%

2,8%

24,1%

46,6%

8,0%

2,3%

100,0%

2011

23,4%

-

22,4%

35,9%

13,1%

-

94,9%

562

-

168

-79

361

-

1.064

80,9%

-

16,2%

-3,9%

105,2%

-

24,7%

Pes

Augment total
2001-2011
Augment relatiu (%)
2001-2011

Nota: Sense nucli: llars en que les persones que hi conviuen no tenen cap relació familiar o de parentiu
Sense dades: sense dades a causa bé de baixa fiabilitat bé a causa de no estar disponible.
Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE i elaboració pròpia.
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Torelló és un municipi envellit, fet que s’evidencia pel pes de les llars en què tots els seus membres
són majors de 65 anys (llars grans), que el 2011 era del 19,7%, un punt i mig percentual més
respecte a Osona, 2,8 més que a Catalunya.
Entorn el 54% de la població de 65 i més anys de Torelló viu en llars grans, és a dir en llars
en que tots els membres tenen 65 anys o més).
Les llars unipersonals dominen amb gairebé el 59%, amb més pes respecte a Osona i
Catalunya.
Les llars unipersonals integrades per persones de més de 65 anys suposaven gairebé la
meitat de les llars unipersonals, amb una mica més de pes respecte a Osona (45%) i
Catalunya (41%).

LLARS SEGONS NOMBRE DE PERSONES. TORELLÓ, VALLÈS OCCIDENATL I CATALUNYA (%). 2011
Torelló

1
58,9%

2
41,0%

3
0,1%

% total llars
19,7%

Osona

53,0%

45,7%

1,3%

18,2%

Catalunya

53,1%

45,7%

1,1%

17,9%

Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE i elaboració pròpia.

En resum, els censos de població i el padró municipal d’habitants evidencien les transformacions
en l’estructura d’edats amb l’augment en cada dècada de les llars d’una i dues persones i la
reducció de la resta. Malgrat que les llars formades per parelles amb fills segueixen sent les més
nombroses a Torelló, han reduït el nombre i pes en els dos anys censals. Així mateix, l’envelliment
de la població és reflecteix en l’important pes de les llars unipersonals grans respecte al total de
llars unipersonals.

3.3

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ I LLARS

Les projeccions de població municipal elaborades per l’Idescat, que s'han d'interpretar com a
tendències poblacionals sota unes hipòtesi preestablertes d'evolució dels components del
creixement demogràfic, consten de dos escenaris:
Escenari mitjà, la piràmide de partida és la població estimada a 1 de gener de 2018,
calculada a partir de la informació del Cens de població 2011 i del moviment demogràfic
2011–2017.
Escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de gener
de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la xifra
de naixements (font. Idescat).

3.3.1

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Segons aquestes projeccions, Torelló seguirà guanyant habitants en els dos escenaris de
creixement, el mitjà i padronal, tot i que amb un índex anual més moderat.
En l’escenari mitjà el guany de població és reduït, inclús si es compara amb el del període
que inclou la crisi, del 2009 al 2019, ja que a un creixement natural negatiu se li suma un
saldo migratori positiu, però no tan ampli com en els anys anteriors a la crisi.
En l’escenari padronal, el creixement de població previst és més ampli, ja que tot i que es
considera que el creixement natural serà igualment negatiu, es preveu que el creixement
migratori augmentarà respecte als darrers tres o quatre anys.
PROJECCIONS DE POBLACIÓ, 2027
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Mitjà

Padronal
14.400

2020
2027

14.740

14.990

Total

340

590

Relativa

2,4

4,1

Variació 2020-2027

Δ anual
1999-2009

1,3

2009-2019

0,4

2020-2027

0,18

0,31

Font: IDESCAT.

Implicacions en l’estructura d’edats

El creixement previst tindrà una traducció pel que fa a les implicacions en els diferents grups d’edat.
En aquest sentit,
El grup de persones de més de 64 anys ja suposarà entre el 22,1% i 22,3% de la població
segons escenari (mitjà i padronal).
Les persones menors de 16 anys s’hauran reduït fins al 14,7-14,8%
La població en edat activa (16 a 64 anys) també es reduirà fins a representar el 63-63,2%
del conjunt de la població.
Tot i que no es disposa de dades, es pot pressuposar que el sobreenvelliment també
augmentarà molt.
Així doncs, Torelló podria tenir el 2027 entre 14.740 i 14.990 habitants, un augment de 340 a 590
persones.

3.3.2

ESTIMACIONS DE LLARS

Per establir les projeccions de llars3 es parteix dels següents elements clau:
Segons el cens del 2011 la mitjana era de 2,58 persones / llar.
Les projeccions de població apunten a un creixement feble en l’escenari mitjà i una mica
més ampli en el padronal però també menor al del 2009-2019.
Les projeccions per grans grups d’edat assenyalen a un augment de la població gran i
reducció de la resta de grans grups d’edat, amb les seves conseqüents implicacions en
relació a l’evolució de les llars, ja que com mes persones grans hi hagi en la població, més
petita serà la dimensió mitjana de la llar.
Per aquestes raons s’opta per considerar que la dimensió seguirà reduint-se i s’apunta que podria
arribar a ser de 2,48 persones per llar.
Torelló podria guanyar més llars que habitants, seguint la tendència dels darrers decennis.
En els dos escenaris superarà la dinàmica de la darrera dècada, del 0,6%.
En cap dels dos s’assolirà la dinàmica de creixement del nombre de llars que es va viure
entre els anys 2001-2011, tot i que l’escenari mitjà s’hi acostarà.

3

S’aplica el mètode de dimensió mitjana de la llar, que en aquest cas té en compte quina ha estat l’evolució de les llars els
darrers anys i es complementa amb unes hipòtesi de disminució o augment.
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ESTIMACIONS DE LLARS, 2027
Mitjà

Padronal
5.680

2021
2027

5.940

6.050

Total

260

370

Relativa

4,6

6,5

Variació 2021-2027

Δ anual
2001-2011

2,2

2011-2021

0,6

2021-2027

0,7

1,1

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

Així doncs, Torelló podria tenir el 2027 entre 5.940 i 6.050 llars, un augment de 260 a 370 noves
llars.
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SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA

EVOLUCIÓ DE L’ATUR

L’evolució de l’atur a Torelló ha portat a importants augments i disminucions relacionats amb les
crisis econòmiques i els períodes de recuperació que han afectat a tot el país.
Situació a Torelló

Al 2008 la taxa d’atur se situava en el 8,3% i a l’any 2009 va pujar fins al 17,2%, gairebé 9
punts percentuals més.
El 2013 arriba al màxim amb el 20,2% i passat aquest pic es redueix anualment.
Des del 2013 canvia la tendència amb una important baixada, fins que l’any 2019 se situà
en el 9,4%, tot i que encara es troba per sobre de la taxa d’atur del 2008.
Al 2020 la tendència torna a canviar i la taxa d’atur torna a augmentar si bé es manté
estable entorn l’11,4- 11,5%.
La situació de pandèmia sanitària viscuda i les seves conseqüències econòmiques encara
no es poden concretar, tot i que l’augment de l’atur durant el 2021 està sent molt moderat.
Situació en relació a la comarca d’Osona.

Torelló i el conjunt d’Osona tenen una proporció quasi igual d’atur. A més la seva evolució ha
seguit la mateixa pauta:
Gran augment el 2009, més a Torelló que a Osona.
Reducció constant a partir de 2013, més moderat a Osona.
Nou augment el març del 2020, coincidint amb el confinament estricte a causa de la Covid19, aquest augment es dona de manera molt més acusada a Torelló que a la resta de la
comarca.
El 2021 hi torna a haver un nou augment de l’atur, però en aquesta ocasió a Torelló és molt
lleuger, mentre a la resta de la comarca, fins i tot augmenta la tendència en relació al 2020.

TAXA D'ATUR REGISTRAL, 2008 - 2021
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Torelló

Osona

Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades que provenen del Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de
Empleo Estatal de Barcelona. Inscrits a l’atur a 31 de març Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia.
Nota: mes de març en cada any.

Després de l’augment de la taxa d’atur a causa de la crisi del 2008-2009, quan s’assoleix la màxima
taxa d’atur amb el 20,3% de la població activa l’any 2013, la taxa es va anar reduint gradualment
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fins al 2019, tot i seguir sent una mica més alta que el 2008. Arrel de la pandèmia de la Covid-19
torna a augmentar, fins a l’11,4% el març del 2021, i caldrà veure l’evolució i si es manté la
tendència a l’alça.

3.4.2

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE

Si es pren Catalunya com índex de referència (índex 100), la població de Torelló hauria tingut entre
2010 i 2017 una capacitat econòmica mitjana inferior a la catalana i una mica més gran que la
comarcal. No obstant, l’any 2017 supera lleument la catalana, en 0,2 dècimes.
Parteix d’un índex de 93,2 el 2010 (93,4 a Osona) i anualment augmenta (també a Osona).
Aquest augment de l´índex de renda familiar disponible, no es deu a un augment de la
capacitat econòmica, sinó a un descens major de la capacitat econòmica mitjana catalana
que la del municipi i comarca entre els anys 2011 i 2013.
A partir del 2014 es produeix una recuperació més gran a Torelló i Osona que a Catalunya.

ÍNDEX DE LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA. BASE 2010 (CATALUNYA = 100)

102,0
100,0
98,0
96,0

94,0
92,0
90,0
88,0
2010

2011

2012

Torelló

2013

Osona

2014

2015

2016

2017

Catalunya

Nota: Any 2017, valors provisionals
Font: Web de l’IDESCAT.

3.4.3

DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA DE LES LLARS (UNITATS DE CONSUM) 4

El municipi de Torelló té tres districtes i vuit seccions censals. La distribució de la renda és
relativament homogènia entre seccions si bé destaquen dos extrems:
Les seccions 02-001 i 01-002, de més capacitat, amb un 8% i 5,7% més gran que la mitjana
municipal en la renda de la llar.

4

Per a elaborar aquest capítol s’ha utilitzat la informació recollida en l’“Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH)”,
Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas, INE. Les fonts d’informació i la metodologia són diferents de les que serveixen
de base per a la renda familiar disponible bruta que publica l’Idescat, sent la principal l’emprada per l’INE que és la renda neta (exclosos
impostos i cotitzacions), per què hi ha discrepàncies entre elles. El detall per seccions censals de la de l’INE permet detectar diferències
al mateix municipi, en cas de tenir més d’una secció.
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La secció 03-002, la de menor capacitat, un 13,5% inferior a la mitjana municipal i un 1819% menys que les dues de més capacitat.
RENDA MITJANA PER PERSONA I LLAR (€), 2017
Persona

Torelló =100

% variació

Llar

Torelló = 100

% variació

Torelló

13.075

Districte 1

13.039

100

-0,3

34.316

101

1,1

01-001

12.383

95

-5,3

31.722

93

-6,6

01-002

13.759

105

5,2

35.878

106

5,7

01-004

12.650

97

-3,3

34.005

100

0,1

Districte 2

13.569

104

3,8

35.493

105

4,5

02-001

13.708

105

4,8

36.681

108

8,0

02-002

13.376

102

2,3

33.934

100

-0,1

Districte 3

12.804

98

-2,1

32.689

96

-3,7

03-001

12.657

97

-3,2

34.382

101

1,2

03-002

12.147

93

-7,1

29.385

87

-13,5

03-003

13.389

102

2,4

33.743

99

-0,6

33.958

Font. Pàgina web de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) i elaboració pròpia.

RENDA MITJANA PER SECCIÓ CENSAL PER LLAR, 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH).

Si es compara amb la renda mitjana dels municipis veïns, la població de Torelló té una capacitat
econòmica similar a la de Sant Pere de Torelló (+1,7%), més bona que la de Manlleu (+6,6%) i
menor respecte a la de Sant Vicenç de Torelló (-7%), tant si és en relació amb les llars com a les
persones, si bé en aquest darrer cas la diferència amb Manlleu s’eixampla força, fins al 16,5%.
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RENDA MITJANA PER PERSONA I LLAR (€), 2017
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Torelló

Sant Pere de Torelló
Renda mitjana per persona

Sant Vicenç de Torelló

Manlleu

Renda mitjana per llar

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH).

Això no obstant, la proporció de població amb ingressos per unitat de consum per sota dels 10.000
€5 evidencia desigualtats dins d’algunes seccions censals:
Secció 02-001. Es la secció amb més capacitat econòmica del municipi. No obstant
concentra el percentatge més gran, de llars amb ingressos per sota dels 10.000 €: 24,9% el
2017. Així doncs, és la secció amb més diferències entre la seva població.
Secció 01-001. És la segona secció amb menor capacitat econòmica del municipi i una
cinquena part de la població viuria en llars amb ingressos per sota els 10.000 €.
Secció 03-002. És la secció amb menys capacitat econòmica del municipi. El percentatge de
llars amb ingressos inferiors als 10.000€ era del 15,6%.
Si es mira el llindar pobresa extrema, ingressos de les llars inferiors als 5.000 €, al municipi afecta el
3,8% de la població destacant:
La secció 01-001 té el 6,8% amb ingressos < 5.000 €.

5

L’INE estableix 3 llindars, < 5.000, < 7.500 i < 10.000 €. Ofereix les dades acumulades.
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PERCENTATGE DE PERSONES AMB LLARS AMB RENDA INFERIOR A 10.000€.
PER SECCIONS CENSALS, 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH).

En resum, Torelló és un municipi en què la seva població té una capacitat econòmica propera o
més gran que els municipis del seu entorn, tot i que hi ha diferències prou importants entre
algunes de les seves seccions censals.

3.4.4

LLINDAR D’ESFORÇ RECOMANAT EN EL LLOGUER

Es recomana que la part dels ingressos nets per llar que s’haurien de destinar al pagament de
l’habitatge (idealment hauria d’incloure tant el pagament de la renda de lloguer o hipoteca com els
subministraments bàsics) no superi el 30% d’aquests. La renda mitjana de lloguer era de 451,1 € el
2020 i l’IPREM6 en aquell any era de 564,90 € mensuals.
Tenint en compte els preus del lloguer al municipi, l’esforç econòmic de les famílies per al
pagament del lloguer és inferior al recomanat en tots els trams d’IPREM, llevat en el de 2,5
vegades l’IPREM (1.412,25 €), que els suposaria el 32% de la renda la qual el 2017 era de 2.425,6
€ distribuïts en catorze mensualitats.

6

Indicador públic de renda a efectes múltiples. Índex emprat com a referència per a la concessió d’ajuts, subvencions o el subsidi de
l’atur. Va ser aprovat el 2004 pel govern d’Espanya (RDL 3/2004, de 25 de juny) per a substituir el salari mínim interprofessional com a
referència als ajuts.
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LLINDAR D’ESFORÇ ECONÒMIC RECOMANAT EN EL LLOGUER (2020)
40%
35%
30%
25%

20%
15%
10%
5%
0%
2,5 IPREM (1.331
€/mes)

3,5 IPREM (1.863
€/mes)

4,5 IPREM (2.396
€/mes)

5,5 IPREM
(2.928€/mes)

6,5 IPREM
(3.461€/mes)

Osona

Torelló

Sant Per de Torelló

Sant Vicenç de Torelló

Manlleu

Llindar d'esforç recomanat

Font. Valors IPREM pàgina web IPREM. Renda mitjana mensual de lloguer (tercer trimestre de 2019) web del Departament de territori i Sostenibilitat a
partir de dades d’INCASÒL

No obstant, la realitat dels ingressos familiars a Torelló fan que el 2017 el 15,3% de la població vivia
en llars amb uns ingressos inferiors als 10.000€, percentatge que en alguna secció superava el
20% (vegeu punt 3.4.4). Per tant, les llars que poden tenir dificultats per al pagament de l’habitatge
poden ser significatives, més si tenim en compte que, en termes generals, són les llars amb menors
ingressos aquelles que resideixen en habitatges de lloguer.

3.5

PROBLEMÀTIQUES
L’HABITATGE

EN

RELACIÓ

A

L’ACCÉS

I

MANTENIMENT

DE

Són diverses les problemàtiques en relació a l’habitatge que s’identifiquen a Torelló i que impliquen
situacions d’exclusió residencial 7. Si tenim en compte aquelles més relacionades amb l’accés i el
manteniment, i deixem de banda aquelles vinculades a l’envelliment de la població i a l’estat de
conservació dels propis habitatges, ja que tot i trobar-se en molts casos íntimament relacionades
tenen lògiques de tractament diferents, podem identificar 5 grans problemàtiques:
Dificultats d’accés a l’habitatge.
Dificultats de pagament de l’habitatge.
Pèrdua de l’habitatge.
Ocupació.
Sensellarisme.

7

D’acord amb la classificació ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) les persones en situació d’exclu sió
residencial es poden agrupar en 4 grans situacions:
Sense sostre: viure a l’espai públic o intempèrie; i pernoctar en un alberg, però passar la resta del dia a l’espai públic.
Sense habitatge: viure a albergs, refugis de dones, allotjaments temporals reservats a immigrants i demandants d’asil, en una institució
residencial, o a un allotjament per a persones sense llar.
Habitatge insegur: viure en un pis sense títol habilitant, sota l’amenaça de desnonament o sota l’amenaça de violència per part de la
pròpia família o parella.
Habitatge inadequat: viure en estructures temporals o no convencionals, habitatge no apropiat segons legislació o habitatge massificat.
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DIFICULTATS D’ACCÉS A L’HABITATGE

Per identificar les dificultats d’accés a l’habitatge i les unitats de convivència amb majors dificultats
per fer-hi front, s’ha analitzat la demanda registrada al Registre de sol·licitants de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
A finals del mes de febrer de 2020 constaven inscrites 603 persones, el 90% de les quals
empadronades a Torelló, un 4,5% de municipis d’Osona i la resta del Bages, Vallès Oriental, Ripollès,
etc.
El 8,6% de les persones demandants d’HPO de Torelló disposa d’habitatge propi (en principi
persones grans que demanden un habitatge per problemes d’accessibilitat amb l’habitatge
de propietat, llars amb habitatges petits per les persones que l’integren, o altres
problemàtiques específiques).
Segons tipus de tinença, el 80,9% es decanta pel lloguer i el 15,5% per lloguer amb opció
de compra. Únicament el 3,6% opta per la compra.
RÈGIM DE TINENÇA. TIPOLOGIA SOL·LICITADA (%), 2020

15,5

3,6

80,9
Propietat

Lloguer

Lloguer amb opció de compra

Font. Registre de Sol·licitats d’habitatge amb Protecció, AHC. Any 2020.
Nota: les persones inscrites poden escollir més d’una tipologia, raó per la qual el nombre total de sol·licituds és 1,5 vegades més grans que
la de persones inscrites.

El 80% opta per habitatge usat.
El 26% sol·licita lloguer jove i el 14% lloguer gran.
En relació amb el nombre de persones de les unitats de convivència (UC), dominen les
unipersonals, amb quasi el 49,6% dels inscrits, seguit per les de dues persones amb
gairebé una cinquena part dels inscrits. La proporció es redueix a mesura que augmenta el
nombre de membres i les UC de 5 o més persones no arribaven al 8% dels inscrits.
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NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (%), 2020
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Sense dades

Font. Registre de Sol·licitats d’habitatge amb Protecció, AHC. Any 2020.

Segons grups d’edat, la població adulta, de 36 a 64 anys suposen una mica menys de dos
terços dels inscrits mentre que els joves voregen la cinquena part.
PERSONES INSCRITES PER GRANS GRUPS D’EDAT (%), 2020

14,3

2,7
19,9

63,2
fins 35

36-64

> 64

sd

Font. Registre de Sol·licitats d’habitatge amb Protecció, AHC. Any 2020.

La capacitat econòmica de les unitats de convivència és, en general, força limitada, tant
d’aquelles que resideixen a Torelló com de les de la resta de Catalunya. El nombre de
persones inscrites al registre de sol·licitants per 1.000 habitants a Torelló en relació Osona
ha estat més gran en tots els anys mentre que respecte a Catalunya ha estat més gran entre
el 2014 i 2017.
— El 2018 hi ha una gran reducció a Torelló mentre que a Catalunya segueix
augmentant el nombre.
— En els dos anys següent augmenta el nombre i el torna a acostar a la mitjana
catalana.
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PERSONES INSCRITES AL RSHPO VIGENTS (PER 1.000 HABITANTS), 2012 - 2020
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Font. Departament de Territori i Sostenibilitat a partir del Registre de Sol·licitats d’habitatge amb Protecció, AHC.

Així doncs, el perfil dominant de les persones inscrites al RSHPO és de persona adulta, sense
habitatge propi, amb una capacitat econòmica limitada i unitat de convivència unipersonal o de
dues persones que es decanta per l’habitatge de lloguer de segona mà.

3.5.2

DIFICULTATS DE PAGAMENT DE L’HABITATGE

Per conèixer les dificultats al pagament de l’habitatge de la població de Torelló s’han utilitzat les
següents dades:
Ajuts al lloguer de l’AHC i del MIFO.
Ajuts al pagament del lloguer derivat del COVID-19.
Prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU).
Ajuts municipals al pagament de l’habitatge.
Ajuts implícits al pagament del lloguer social.
Ajuts al pagament de subministraments.

Ajuts al pagament del lloguer de l’AHC i del MIFO

L’any 2020 194 persones han sol·licitat ajuts al pagament al lloguer. Els ajuts es van començar
a reduir a partir del 2019 i el 2020 van ser un 15% menys que durant el 2018.
AJUTS AL LLOGUER DE L'AHC I DEL MIFO
Ajuts anteriors
Sol·licitats

Atorgats

Ajuts persones grans
Sol·licitats

Ajuts LP

Total

Atorgats

Sol·licitats

Atorgats

2018

3

180

46

2

185

2019

2

175

57

1

178

2020
Import 2020

3

3
6.830 €

15

14

26.283 €

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.
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Atorgats Sol·licitats

176

140

186.963 €

157
220.076 €
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Ajuts per al pagament del lloguer derivats de la Covid 19 (2020)

Dificultats en el pagament del lloguer derivats de la Covid 19. El 2020 se’n van sol·licitar 10,
però únicament se’n va concedir 1, ja que les persones sol·licitants no complien els criteris
establerts per la convocatòria. No obstant, pel càlcul de les necessitats de suport per al
manteniment de l’habitatge s’han tingut en compte les sol·licituds no acceptades, ja que
els requisits de la convocatòria van fer que en tots els municipis catalans, molta població
amb necessitats de suport quedessin fora dels ajuts.
Prestacions econòmiques d’especial urgència

Respecte a les prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU) concedits per l’AHC
han estat més grans l’any 2020 respecte als anys anteriors, passant de menys d’una desena
els anys 2018 i 2019 a la desena del 2020. En el cas de Torelló, tots els ajuts s’han vinculats
a dificultats al pagament del lloguer (únicament al 2019 n’hi hagué 1 d’hipoteca).

Ajuts municipals d’emergència al pagament de l’habitatge

Al 2019 es van concedir 5 ajuts (13 persones) al pagament urgent de l’habitatge, amb un
import de 1.540,18 €.

Ajut implícit de lloguer social

És un ajut per a pagar el lloguer o cànon a les persones usuàries del parc d’habitatges
gestionats per l’Agència, a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió
social residencial.
En els darrers tres anys el nombre ha estat estable, entorn la trentena.
El gràfic següent mostra l’evolució dels tres tipus d’ajuts al pagament de l’habitatge, el de
més gruix malgrat que descendent es correspon amb els ajuts de l’AHC i MIFO, i el de menor
volum però que van augmentar el 2020, als d’especial urgència (PEEU).
EVOLUCIÓ D’AJUTS AL PAGAMENT DE L’HABITATGE, 2018 - 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OLH.

Ajuts al pagament de subministraments

Les dificultats de pagament dels subministrament, tant electricitat com d’aigua, afecten a
una important població. El 2020 es van fer 197 informes positius. No obstant, no
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s’incorporen al càlcul de necessitats, ja que molt probablement, afecten a unitats de
convivència que ja reben suport al pagament del lloguer, o la problemàtica se cenyeix a una
situació de pobresa energètica que no requerirà de suport per accedir a un nou habitatge o
mantenir l’actual.

3.5.3

RISC DE PÈRDUA DE L’HABITATGE

Per evitar la pèrdua de l’habitatge s’ofereixen tant ajuts al pagament, com serveis
d’acompanyament a les unitats de convivència.
Servei d’intermediació en deutes de l’habitatge.
Mesa d’emergències
Atenció a l’exclusió residencial.

Servei d’Intermediació en deutes de l’habitatge

Així mateix, el 2020 el Servei d’Intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) va iniciar 1
expedient. Entre el 2014 i 2020 únicament n’han iniciat dos i ambdós hipotecaris.

Mesa d’emergències

L’any 2020 s’han tramitat 8 sol·licituds a la Mesa d’Emergències: 3 favorables amb adjudicació
d’habitatges de l’AHC a Torelló; 3 pendents; 1 informada desfavorablement i 1 desistida. Des
de l’any 2014 s’han adjudicat 20 habitatges per part de la Mesa d’emergències, 15 d’ells a
població de Torelló i 5 de fora del municipi.
EVOLUCIÓ DE LA MESA D’EMERGÈNCIES DE TORELLÓ
Sol·licituds

Adjudicacions
Torelló

Vic

2014

2

1

1

2015

4

3

1

2016

6

2

1

2017

7

4

2018

5

2

8

3

2019
2020

Nota: S’han adjudicat 5 habitatges de Torelló a persones d’altres municipis.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Serveis socials i la Mesa d’Emergències.

Habitatges de lloguer social municipals destinats a emergències

El 2020 hi havia 14 habitatges destinats a lloguer social, 10 més que el 2016. Aquests habitatges
són adjudicats a persones en situació d’emergència per pèrdua de l’habitatge.

Atenció a l’exclusió residencial

El 2020 Benestar Social va fer 4 informes d’exclusió social i va derivar a 3 persones a l’Alberg
de Vic amb un cost de 2.232 €.
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HABITATGES EN RÈGIM D’OCUPACIÓ SENSE TÍTOL HABILITANT

Torelló disposa d’un registre propi d’habitatges ocupats sense títol habilitant i d’un protocol
d’actuació (2020) amb una comissió formada per persones de la Policia Local, Urbanisme, Serveis
Socials i Habitatge, tot i que es voldria fer un protocol a escala comarcal i que hauria de liderar el
Consell Comarcal, ja que la ocupació és un fenomen compartit.
El fenomen de l’ocupació fruit de l’existència d’habitatges buits no es considera una problemàtica
rellevant al municipi, tot i que el fenomen hi és present i ha augmentat entre 2019 i 2020 de 6 a
20 habitatges. En 11 casos les persones residents estan empadronades al municipi i la majoria de
llars tenen menors a càrrec. Dels 20 habitatges en situació d’ocupació, 17 són propietat d’entitats
financeres, 2 de grans tenidors i 1 és de propietat particular.

3.5.5

SENSELLARISME

No hi ha situacions de sensellarisme. En situacions molt puntuals les persones són derivades a
l’alberg de Vic.

3.6

ESTIMACIÓ DE NECESSITATS

A partir del desglossament de les diverses problemàtiques en relació amb l’accés i manteniment
de l’habitatge es fa una estimació de necessitats d’habitatge social i/o assequible en 3 blocs.
Necessitats de suport per accedir a l’habitatge
Necessitats de suport per al manteniment de l’habitatge
Necessitats derivades de l’exclusió residencial
Necessitats de suport per accedir a l’habitatge

Hi ha diverses metodologies per a les estimacions de necessitats, prenent com a punt de partida
quina és la situació en el moment de realitzar l’anàlisi. La més comuna es refereix al primer accés o
emancipació, en què, en base la projecció de persones joves en l’horitzó temporal del Pla, i a unes
taxes d’emancipació estimades, es calcula quin és el potencial.
D’aquí solen derivar unes necessitats d’habitatge per a persones joves normalment molt elevades
atès que es considera el potencial màxim segons escenari. Habitualment es contempla que una part
podrà accedir a l’habitatge pels seus propis mitjans, però per regla general són poques a causa la
precarietat laboral i econòmica de gran part d’aquest col·lectiu a la qual s’afegeix una oferta de
compravenda cara i una de lloguer igualment cara i molt més escassa.
És per això que en aquest cas s’opta per fer un dimensionat a partir de les necessitats presents i no
una estimació de potencial d’emancipació. Això permet dimensionar la problemàtica en la seva
justa dimensió sense emmascarar-la en un potencial inassolible en el curt termini del Pla.
Així, per calibrar la necessitat d’habitatge per al primer accés s’ha tingut en consideració el nombre
de persones joves inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció, fet que indica una
voluntat de cercar respostes per emancipar-se, si més no al seu municipi.
Alhora, el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, també ens permet dimensionar
les necessitats d’habitatge de les persones adultes i grans amb necessitat d’accés a un nou
habitatge.
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Necessitats de suport per al manteniment de l’habitatge

Per poder estimar les necessitats de suport per al manteniment de l’habitatge, s’ha partit dels
diferents ajuts que actualment s’ofereixen al municipi per fer possible aquest manteniment. Així
doncs s’han tingut en compte les dades següents:
Ajuts estables al pagament del lloguer oferts per la Generalitat i l’Estat. S’han tingut en
compte els ajuts aprovats i no aprovats, ja que es considera que les persones sol·licitants,
tot i que potser no complien algun dels requisits previstos a la convocatòria han fet la
sol·licitud ja que tenien problemes per poder pagar el lloguer del seu habitatge.
Ajuts COVID al pagament de l’habitatge. S’han tingut en compte els ajuts sol·licitants
(concedits o no), que en aquest cas presenten una important discrepància entre els 10
sol·licitats i únicament 1 de concedit.
Ajuts d’especial urgència oferts per l’AHC (PEEU). S’inclouen ja que tot i ser ajuts
d’emergència en molts casos s’han donat per manca d’una bona previsió de les dificultats
de pagament o una problemàtica sobrevinguda que a posteriorment pot ser canalitzada a
través d’ajuts més estables al pagament.
Ajuts municipals d’emergència. Segueixen una lògica similar als PEEU.
Ajuts implícits al pagament de l’habitatge públic. S’inclouen ja que es tracta d’unitats de
convivència que no poden fer front al pagament de l’habitatge públic del qual disposen i,
per tant, necessiten un suport extra per al propi manteniment de l’habitatge.

Necessitats derivades de l’exclusió residencial

S’ha partit de les situacions d’exclusió identificades que es poden agrupar en 4 grans blocs.
Exclusió per pèrdua de l’habitatge. S’inclouen les unitats de convivència que compten amb
informe d’exclusió residencial favorable, i aquelles que han accedit a un habitatge a través
de la Mesa d’emergències.
Exclusió per Habitatge insegur. S’inclouen aquelles unitats de convivència derivades pel
SIDH, donat l’elevat risc de pèrdua de l’habitatge i les unitats en situació d’ocupació.
Exclusió per habitatge deficient. S’inclouen les unitats de convivència que resideixen en
habitatges que no compleixen unes condicions d’habitabilitat mínimes. En aquest bloc, no
s’inclou cap unitat de convivència, ja que els serveis municipals no han identificat aquesta
problemàtica.
Exclusió derivada de la manca d’habitatge (sensellarisme). En aquest bloc s’inclouen les 3
persones que han estat adreçades a l’alberg de Vic per a estades d’emergència.
NECESSITATS D’HABITATGES ASSEQUIBLES I SOCIALS SEGONS TIPUS PROBLEMÀTICA, 2020
Tipus problemàtica

Nombre

Pes tipus

Pes total

A. Accés
Joves
Adults
Grans
Sense dades

240
48
152
34
6

100,0%
19,9%
63,2%
14,3%
2,7%

45,7%
9,1%
28,9%
6,5%
1,2%

B. Manteniment

237

100,0%

45,6%

C. Exclusió residencial
Pèrdua de l'habitatge
Habitatge insegur
Habitatge inadequat
Sensellarisme

48
23
22
0
3

100,0%
47,9%
45,8%
0,0%
6,3%

22,5%
4,4%
4,2%
0,0%
0,6%

Total

525

100,0%

Pes llars estimades 2027

Mitjà

Padronal

Escenaris

8,8%

8,7%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels Serveis socials i OLH
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La necessitat de suport per accedir a l’habitatge i per mantenir l’habitatge representen en els dos
més d’un 45% de les problemàtiques.
Pel que fa a la dificultat d’accés, quasi dos terços dels inscrits tenen entre 36 i 64 anys i suposen el
28,9% de les necessitats, mentre que els joves el 9,1%.
Les unipersonals tenen un gran pes, de quasi la meitat.
El lloguer és l’opció majoritària amb el 81%.
Pel que fa a l’exclusió residencial, destaquen la pèrdua i el seu risc que en suma representen un
8,6% de les problemàtiques.
El 9,2% de les llars del Torelló tenien, el 2021, problemes en relació amb l’habitatge. El 2027 els
problemes amb relació a l’habitatge podrien afectar també a l’entorn d’un 9% de les llars.
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EL PARC D’HABITATGES

La informació d’aquest capítol prové principalment del Cens d’edificis i el Cens de població i
habitatges del 2011. Aquesta informació es complementa amb les dades de la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat i la informació qualitativa facilitada pel diferents
agents entrevistats.
Actualment, Torelló compta amb 6.022 immobles amb ús residencial segons dades cadastrals.
Per la seva banda, el cens de 2011 xifra en 6.603 el nombre total d’habitatges. Possiblement,
aquesta diferencia de xifres, es deu al fet que les finques sense divisió horitzontal al cadastre es
comptabilitzen com un únic immoble i en realitat compten amb diversos habitatges que el cens sí
que identifica. Per altra banda, als habitatges del cens també cal afegir els habitatges finalitzats
entre 2012 i 2020 (59 habitatges).

4.1
4.1.1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TEIXIT RESIDENCIAL
NOMBRE D’IMMOBLES DELS EDIFICIS AMB HABITATGES

Un 67,5% dels edificis de Torelló tenen un únic habitatge (any 2011), mentre que només el 0,3% (9
edificis) tenien més de 20 habitatges. La preponderància d’edificis unifamiliars i edificis
plurifamiliars amb menys de 5 habitatges caracteritza el municipi, seguint les característiques de la
comarca, on el 75% dels habitatges són unifamiliars.
EDIFICIS AMB HABITATGES. PER NOMBRE D'IMMOBLES
Edificis

%

2.153

67,5%

2 a 4 immobles

657

20,6%

5 a 9 immobles

267

8,4%

10 a 19 immobles

102

3,2%

20 a 29 immobles

8

0,3%

30 a 39 immobles

1

0,0%

40 o més immobles

0

0,0%

3.188

100,0%

1 immoble

Total

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

Si avaluem el nombre d’habitatges per edifici en funció del nombre de plantes, veiem que la majoria
dels habitatges se situen en edificis de 3 plantes o menys (un 66,6%), mentre que una tercera part
es troba en edificis d’entre 4 i 6 plantes. Torelló destaca per ser un municipi d’edificis unifamiliars
de poca alçada.
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IMMOBLES EN EDIFICIS D’HABITATGE. PER NOMBRE PLANTES SOBRE RASANT, 2011
Total
immobles

%

1 planta

515

7,4%

2 plantes

2.322

33,5%

2,000

3 plantes

1.780

25,7%

1,500

4 plantes

1.364

19,7%

1,000

5 plantes

841

12,1%

6 plantes

108

1,6%

6.930

100,0%

Nombre de plantes

Total

2,500

500
0
1 planta 2 plantes 3 plantes 4 plantes 5 plantes 6 plantes

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

ALTURES DEL PARC D’HABITATGES, PER PLANTES

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cadastre.

4.1.2

ANTIGUITAT

El parc residencial de Torelló s’ha construït en majoritàriament a partir dels anys 60, amb 2 períodes
més importants,
Dècades dels anys 60 i 70 (35,4% dels habitatges).
Dècades entre 1991 i 2011. Tot i que es va reduir lleugerament el ritme de la construcció el
percentatge d’habitatges construïts també és molt elevat (37,5%).
En canvi, els habitatges construïts la darrera dècada (2012-2020) són molt minoritaris, a causa de
l’aturada de la construcció que va generar la crisi econòmica de 2008.
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IMMOBLES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER ANY CONSTRUCCIÓ.
Habitatges

%

Abans 1900

844

12,0%

1900 a 1920

124

1,8%

1921 a 1940

198

2,8%

1941 a 1950

346

4,9%

1951 a 1960

306

4,4%

1961 a 1970

1.225

17,5%

1971 a 1980

1.256

17,9%

1981 a 1990

702

10,0%

1991 a 2001

977

13,9%

2002 a 2011

952

13,6%

2012 a 2020

82

1,2%

7.012

100,0%

Total

Font: Dades fins a 2011, Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Dades 2012 – 2020: Habitatges acabats, Secretaria d’Habitatge i
Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya.

HABITATGES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER ANY CONSTRUCCIÓ.
1,400
1,200
1,000
800
600
400

200
0
Abans 1900

1900 a
1920

1921 a
1940

1941 a
1950

1951 a
1960

1961 a
1970

1971 a
1980

1981 a
1990

1991 a
2001

2002 a
2011

2012 a
2020

Font: Elaboració pròpia. Dades fins a 2011, Idescat, a partir del Cens d’edificis de l'INE. Dades 2012 – 2020: Habitatges acabats, Secretaria d’Habitatge
i Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya.

Pel que fa a la tipologia d’edificis construïts, la pràctica totalitat (96,5%) dels edificis tenen menys
de 10 habitatges. Aquesta és una característica comuna a tots els períodes.
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EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER ANY DE CONSTRUCCIÓ
600

500

400

300

200

100

0
Abans de
1900

De 1900 a
1920

De 1921 a
1940

De 1941 a
1950

De 1951 a
1960

Fins a 9 immobles

De 1961 a
1970

De 1971 a
1980

De 1981 a
1990

De 1991 a 2002 - 2011
2001

Més de 10 immobles

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE, 2011.

ANTIGUITAT DEL PARC D’HABITATGES. PER ANY DE CONSTRUCCIÓ

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cadastre.

En relació a la comarca i al conjunt de Catalunya, Torelló destaca per un creixement significatiu
entre la dècada de 1960 i 1970, seguint la tendència de la resta d’Osona i de Catalunya però més
accentuada. La dècada de 1980 té una important davallada de la construcció, més significativa que
a la comarca i al conjunt de Catalunya.
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EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER ANY DE CONSTRUCCIÓ
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%

6%
4%
2%
0%
Abans de
1900

De 1900 a
1920

De 1921 a
1940

De 1941 a
1950

De 1951 a
1960

Torelló

De 1961 a
1970

Osona

De 1971 a
1980

De 1981 a
1990

De 1991 a
2001

De 2002 a
2011

Catalunya

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

4.1.3

SUPERFÍCIE DELS HABITATGES I PARCEL·LES

Un terç dels habitatges principals tenen un superfície d’entre els 90 i 99m2 (33,7%, 2001); mentre
que només el 7,8% tenen una superfície inferior als 69m2 i el 16,2% superior a 120m2. En aquest
sentit, Torelló compta amb un parc bàsicament de dimensió mitjana.

% HABITATGES PRINCIPALS. PER SUPERFÍCIE ÚTIL
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
Fins a 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 100 a 110 a 120 a 130 a 140 a 150 a 180 a Més de
29 m2 m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2 109 m2 119 m2 129 m2 139 m2 149 m2 179 m2 209 m2 209 m2
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE, 2001.
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% HABITATGES PRINCIPALS. PER SUPERFÍCIE ÚTIL. TORELLÓ (2001), VALLÈS OCCIDENTAL I
CATALUNYA, 2011
40.0%
33.7%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%

12.6%

13.6%

10.4%
10.0%
5.8%

4.6%
5.0%
0.2%

0.2%

0.9%

6.5%
2.2%

1.9%

1.8%

3.3%

1.6%

0.8%

0.0%
Fins a 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 100 a 110 a 120 a 130 a 140 a 150 a 180 a Més de
29 m2 m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2 109 m2 119 m2 129 m2 139 m2 149 m2 179 m2 209 m2 209 m2
Torelló

Osona

Catalunya

Font: Elaboració pròpia en base a les dades d’IDESCAT del Cens de población i d’habitatges de l’INE.

En comparació amb la resta de la comarca i Catalunya, hi ha un percentatge significativament
superior d’habitatges mitjans, entre 90 i 99 m2, mentre que el percentatge d’habitatges petits i
grans és inferior. Això és deu a que hi ha un gran nombre d’habitatges que es van construir seguint
el mateix patró durant la dècada dels 60 i 70.
SUPERFÍCIE DE PARCEL·LES A TORELLÓ

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cadastre.
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QUALITAT DEL PARC

4.2.1

ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS HABITATGES

Segons el cens de 2011, la majoria dels edificis destinats a habitatge de Torelló es troben en bon
estat (95%), tot i que hi ha 158 edificis (5%) en un estat ruïnós, dolent o deficient. Si s’observa el
nombre d’immobles afectats, aquests se situen lleugerament per sobre (6,1%), el que ens indica
que afecta en més casos a edificis amb més d’1 immoble.
ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS IMMOBLES I ELS EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A
HABITATGE
immobles

%

edificis

%

Ruïnós

10

Dolent
Deficient

74
336

0,1%

8

0,3%

1,1%
4,8%

24
126

0,8%
4,0%

Bo

6.510

93,9%

2.980

95,0%

Total

6.930

100,0%

3.138

100,0%

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

Pel que fa als immobles en estat deficient, més de la tercera part corresponen a edificis construïts
entre 1960 i 1980 (39,3%) que són, per altra banda, les dècades en que es va construir una part
important del parc d’habitatges (35,5%).

IMMOBLES EN ESTAT DEFICIENT. PER ANY DE CONSTRUCCIÓ
Immobles

%

Abans de 1900

79

18,8%

De 1900 a 1920

32

7,6%

De 1921 a 1940

46

11,0%

De 1941 a 1950

29

6,9%

De 1951 a 1960

36

8,6%

De 1961 a 1970

86

20,5%

De 1971 a 1980

79

18,8%

De 1981 a 1990

25

6,0%

De 1991 a 2001

8

1,9%

De 2002 a 2011

0

0,0%

420

100,0%

Total
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

En relació als edificis en estat deficient, el 51,9% (82 edificis) són habitatges unifamiliars i més d’un
terç són habitatges entre 2 i 4 immobles (36,1%), i només el 0,3% té més de 20 immobles.
EDIFICIS EN ESTAT DEFICIENT DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER ESTAT DE
CONSERVACIÓ I NOMBRE D’IMMOBLES.
Edificis
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1 immoble

82

51,9%

De 2 a 4 immobles
De 5 a 9 immobles

57
13

36,1%
8,2%

De 10 a 19 immobles

5

3,2%

De 20 a 29 immobles

1

0,6%

De 30 a 39 immobles

0

0,0%

Més de 40 immobles

0

0,0%

158

100,0%

Total
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

Per fer front al mal estat dels edificis, en el marc del Pla de Barris del Nucli Antic de Torelló entre
l’any 2014 i l’any 2019 s’han dut a terme 65 actuacions de rehabilitació en espais comunitaris
d’edificis d’habitatges i en façanes. En el capítol 7.1. OFICINA LOCAL D’HABITATGE s’exposen les
dades dels ajuts a la rehabilitació.
Disciplina en relació a l’estat dels habitatges

El Servei d’Urbanisme i territori impulsa ordres d’execució en situacions de mal estat de façanes,
teulades o sostres i té interès en ampliar la seva acció en aquest àmbit.
No s’ha plantejat una disciplina vinculada als habitatges buits per manca de recursos i percepció
que no és una de les principals problemàtiques al municipi, malgrat hi ha interès en identificar el
nombre d’habitatges buits, les característiques i l’estat a partir d’un Cens d’habitatges buits per
facilitar la mobilització i captació d’aquests habitatges.
4.2.2

ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES

Més de la meitat dels edificis del municipi destinats principalment a habitatge (el 67,2%) no són
accessibles segons el cens de 2011. La manca d’accessibilitat no es pot atribuir exclusivament a la
inexistència d’ascensor en els edificis, si bé n’és un dels principals motius. En aquest sentit, hi ha
problemes d’accessibilitat vinculats a 2 aspectes diferents a la manca d’ascensor:
Habitatges unifamiliars amb dificultats d’accessibilitatper l’accés a través d’escales o
problemes vinculats a la via pública.
Edificis amb ascensor que no permeten garantir l’accessibilitat per la presència d’escales en
espais comunitaris previs.
És especialment destacable la manca d’ascensor als edificis d’entre 3 i 5 plantes, fet que contrasta
en el cas dels edificis de 6 plantes amb un percentatge més baix d’habitatges sense ascensor.
EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER NOMBRE DE PLANTES SOBRE RASANT
I INSTAL·LACIONS.
No accessible
Sense ascensor
Total edificis
núm.
%
núm.
%
1

253

54,5%

464

100,0%

464

2

1.055

59,0%

1.774

99,2%

1.789

3

553

91,6%

543

89,9%

604

4

166

85,6%

135

69,6%

194

5

74

92,5%

49

61,3%

80

53
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7

100,0%

3

42,9%

7

2.108

67,2%

2.968

94,6%

3.138

Font: elaboració pròpia a partir de del Cens d’edificis de l’INE.

% EDIFICIS NO ACCESSIBLES I EDIFICIS SENSE ASCENSOR. PER NÚMERO DE PLANTES, 2011.
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%

20.0%
0.0%
1

2

3

4

Sense ascensor

5

6

No accessible

Font: Elaboració pròpia a partir de del Cens d’edificis de l’INE.

Pel que fa als immobles, més de la meitat (77,1%) tenen problemes d’accessibilitat i en el 79,7%
dels casos no disposen d’ascensor.
IMMOBLES DESTINATS A HABITATGE. PER NOMBRE DE PLANTES I INSTAL·LACIONS.
No accessible

Sense ascensor

Total immobles

núm.

%

núm.

%

1

283

55,0%

515

100,0%

515

2

1.436

61,8%

2.257

97,2%

2.322

3

1.593

89,5%

1.360

76,4%

1.780

4

1.143

83,8%

848

62,2%

1.364

5

777

92,4%

499

59,3%

841

6

108

100,0%

45

41,7%

108

5.340

77,1%

5.524

79,7%

6.930

Total

Font: elaboració pròpia a partir de del Cens d’edificis de l’INE.
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IMMOBLES EN EDIFICIS NO ACCESSIBLES I SENSE ASCENSOR. PER NÚMERO DE PLANTES. 2011.
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1

2

3

Sense ascensor

4

No accessible

5

6

Total immobles

Font: elaboració pròpia a partir de del Cens d’edificis de l’INE.

4.3
4.3.1

L’ÚS DEL PARC
TIPUS D’HABITATGES: PRINCIPALS, SECUNDARIS I VACANTS

Segons el Cens d’habitatges del 2011, el parc residencial de Torelló estava integrat per 6.603
habitatges, dels quals el 81,2% eren habitatges principals, el 4,4% eren habitatges secundaris i el
14,3% es trobaven buits.
HABITATGES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER TIPUS.
Principals

%

Secundaris

%

Buits

%

1981

3.061

78,9%

38

1,0%

782

20,1%

1991

3.560

82,2%

116

2,7%

603

13,9%

2001

4.299

81,1%

193

3,6%

792

14,9%

2011

5.363

81,2%

293

4,4%

947

14,3%

%

Total

0,0%

3.881

52

1,2%

4.331

20

0,4%

5.304

0,0%

6.603

Altres

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

Les dades de 2001 i 2011 apunten a un augment dels habitatges principals, un estancament dels
habitatges secundaris i buits.
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HABITATGES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER TIPUS.
6,000

5,363

5,000

4,299

4,000

3,560
3,061

3,000
2,000
1,000

782

947

792

603

0
1981

1991
Principals

2001
Secundaris

2011
Buits

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

4.3.2

HABITATGES BUITS

Per conèixer el nombre d’habitatges buits del municipi es disposa, en el cas de Torelló, de diferents
fonts, que ofereixen valors força diferents.
Segons el cens de l’INE, l’any 2011 Torelló tenia 947 habitatges vacants que representaven
un 14,3% del total del parc, similar a l’any 2001. Cal assenyalar que les dades del cens del
2011 identifiquen a tots els municipis catalans una presència d’habitatge buit molt superior
a aquella que s’ha pogut constatar a partir dels nombrosos estudis d’habitatges buits
realitzats els darrers anys.
El registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant propietat d’entitats financeres,
elaborat per la Generalitat de Catalunya, hi havia 81 habitatges inscrits el 2021.
L’Ajuntament de Torelló ha participat en l’estudi per a la mobilització del parc d’habitatges buits a
través de la masoveria urbana de la Diputació de Barcelona per al suport tècnic i el disseny de noves
polítiques per mobilitzar l’habitatge buit existent. Es preveu iniciar actuacions en aquesta línia amb
el suport del Consell Comarcal d’Osona per dur-les a terme.
Per altra banda, s’ha incorporat a les ordenances fiscals un increment de l’IBI dels habitatges buits
i s’han iniciat tasques per identificar els habitatges buits del municipi. Tot i això, des dels serveis
municipals es manifesta que requereixen de suport extern per a poder realitzar els creuaments de
dades i realitzar el cens d’habitatges buits.

4.3.3

RÈGIM DE TINENÇA DE L’HABITATGE PRINCIPAL

Segons el cens de 2011, la propietat és el règim de tinença dominant al municipi i representa més
del 80% del total dels habitatges principals. Pel que fa els habitatges de propietat amb pagaments
pendents, representen un 34,1% del total d’habitatges principals, un percentatge força més elevat
que l’any 1991 (14,2%).
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Els habitatges de lloguer corresponien, l’any 2011, al 16,9% del parc, i sumats a altres fórmules
alternatives a la propietat arribaven al 23,2%. Aquesta dada es situa a la mitja del lloguer de
Catalunya (21%).
HABITATGES PRINCIPALS. PER RÈGIM DE TINENÇA. 1991 - 2001 - 2011
1991
compra pagada

2001

2011

2.035

57,2%

1.982

47,9%

2.160

43,7%

pagaments pendents

504

14,2%

1.280

31,0%

1.686

34,1%

herència o donació

196

5,5%

253

6,1%

267

5,4%

2.735

76,8%

3.515

85,0%

4.113

83,1%

Lloguer

717

20,1%

548

13,3%

835

16,9%

Cedit

108

3,0%

72

1,7%

0

0,0%

Altres

0

0,0%

164

4,0%

312

6,3%

Total

3.560

100,0%

4.135

100,0%

4.948

100,0%

Propietat

total propietat

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

EVOLUCIÓ DELS RÈGIMS DE TINENÇA. 1991, 2001, 2011.
2,500

2,160

2,035

1,982

2,000

1,686

1,500
1,000

1,280
835

717
548

500
504
0
1991

2001

compra pagada

pagaments pendents

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia.
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RÈGIM DE TINENÇA. TORELLÓ, OSONA, CATALUNYA. 2011

Torelló

41%

Osona

34%

Catalunya

35%

0%

10%

32%

32%

30%

40%

Compra pagada
Herència o donació
Cedit gratis o a baix preu

50%

16%

7%

34%

20%

5%

19%

5%

60%

70%

20%

80%

90%

100%

Compra amb pagaments pendents
Lloguer
Altres formes

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia.

4.3.4

ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Actualment no consta cap habitatge d’ús turístic al Registre d’Habitatges d’ús turístic de la
Generalitat amb data 29 de gener de 2021.
Pel que fa a l’oferta d’habitatge d’ús turístic als portals d’internet, en data 11 de febrer de 2021,
consta a Airbnb 1 oferta d’habitació per un preu de 50€/nit. S’observa un major nombre d’ofertes
als municipis de l’entorn (Vic o Roda de Ter), en els que hi ha major diversitat de preus.
Paral·lelament als habitatges d’ús turístic, Torelló compta amb un allotjament de turisme rural en
modalitat de masoveria al Registre d’establiments turístics de la Generalitat.

ALLOTJAMENTS TEMPORALS A TORELLÓ
Tipologia
Casa rural

Nom

Adreça

Trabeca

Espadamala de Dalt

Data inscripcció

Font: Registre d'habitatges d'ús turístic de la Generalitat i informació municipal.
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DINÀMICA DE CONSTRUCCIÓ I DE REHABILITACIÓ

5.1 HABITATGES D’OBRA NOVA
El parc residencial de Torelló es va construir fonamentalment a partir de la dècada dels anys 60,
amb un fort creixement entre els anys 60 i 80, quan es va construir més del 35% del parc actual.
En el període 2012-2020, s’ha registrat un augment reduït en el nombre d’habitatges acabats (82
per a un parc de més de 7.000 unitats), si bé és important destacar que es tracta d’habitatges de
protecció oficial en la seva totalitat.
HABITATGES INICIATS I HABITATGES ACABATS. SEGONS TIPUS. 1990 - 2020
500
450
400
350
300

250
200
150
100
50
0

HPO iniciats

HPO acabats

Habitatges iniciats

Habitatges acabats

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya.

5.2

LLICENCIES TRAMITADES EN RELACIÓ AL PARC D’HABITATGE

En els darrers anys s’ha incrementat la sol·licitud de llicències d’obres al municipi, principalment
d’habitatges unifamiliars. Aquest canvi de tendència s’està començant a traduir en habitatges
iniciats, com es veu reflectit en el Registre de la Secretaria d’Habitatges i Millora Urbana.
Es detecta un increment de la sol·licitud de llicències d’obra nova per part de promotores amb una
previsió de creixement de la demanda d’habitatge al municipi i davant la reduïda oferta d’habitatge
existent. L’any 2020 arran de la crisi de la Covid-19 s’ha desaccelerat el ritme del mercat de
compravenda, i caldrà veure el ritme de recuperació i si es mantenen les expectatives prèvies a la
crisi sanitària.
Llicències d’obra nova

Les empreses promotores manifesten la situació d’incertesa de la demanda en el mercat de
compravenda d’habitatges d’obra nova i de solars per a l’autopromoció d’habitatges unifamiliars
degut a la situació de pandèmia de la Covid-19.
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LLICÈNCIES D’OBRA NOVA A TORELLÓ. 2020 i 2021
2020
Tipologia

2021*

Nombre llicències

Nombre habitatges

Nombre llicències

Nombre habitatges

Habitatges unifamiliars i
bifamiliars

3

4

3

4

Habitatges plurifamiliars

1

3

-

-

Total

4

7

3

4

*Nota: Dades fins a abril de 2021.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Urbanisme i territori.

Llicències de rehabilitació

També s’ha incrementat la sol·licitud de llicències de reforma i rehabilitació al nucli antic per part
de promotores i particulars interessades en la posició urbana de les edificacions i la qualitat dels
espais exteriors dels habitatges (patis i jardins). Destaca la conversió de 7 locals en habitatges.
LLICÈNCIES DE REHABILITACIÓ A TORELLÓ. 2020 i 2021
2020
Tipologia

2021*

Nombre llicències

Nombre habitatges

Nombre llicències

Nombre habitatges

Habitatges unifamiliars i
bifamiliars

4

4

1

1

Habitatges plurifamiliars

2

4

2

5

Canvi d’ús de local habitatge

4

7

2

3

Reforma interior

98

98

45

45

Façanes

27

27

11

11

Teulades

23

23

7

7

Ascensor

1

8

4

10

Instal·lació plaques solars

5

5

8

8

164

176

80

90

Total

*Nota: Dades fins a abril de 2021.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Urbanisme i territori.

Llicències de primera ocupació

El 2020 s’ha tramitat 15 llicències de primera ocupació.

5.3 PROMOCIONS INACABADES
Des del Servei d’Urbanisme i territori es coneix que hi ha diferents promocions d’habitatge
inacabades amb les obres aturades, es disposa de la següent informació:
Hi ha 8 edificis amb obres inacabades en diferents fases de la construcció.
En els darrers anys s’han tramitat i finalitzat 2 promocions d’habitatges de promotores
privades.
En general són propietat d’entitats financeres o fons d’inversió (Divarian i Sareb).
El desembre de 2020 van sol·licitar llicència de pròrroga i rehabilitació per a 8 edificis
pendents d’acabar en compliment dels següents criteris:
— Haver aturat les obres per motius econòmics de crisi.
— Mantenir la legislació d’habitabilitat en el moment de tramitació de la llicència.
— Data de termini de finalització de les obres de finalització: 31/12/2022.
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EL MERCAT DE L’HABITATGE

6.1

ELS HABITATGES DE VENDA

6.1.1

TRANSACCIONS REGISTRADES

Fins al 2007 el nombre de compravendes va superar dues-centes unitats, i fins i tot les tres-centes
l’any 2006. Des de la crisi, en cap any s’ha tornat a assolir aquest ritme de transaccions.
Entre 2008 i 2011 se situen entorn el centenar i al 2011 ja apunta la reducció posterior.
La reducció més gran es dona entre els anys 2012 i 2013, més en aquest darrer en què no
assoleixen la cinquantena.
A partir del 2014 s’inicia la recuperació i el 2015 torna a superar el centenar, amb un pic el
2018.
El 2020 el nombre es torna a reduir, possiblement a causa de la crisi derivada de la
pandèmia del Covid-19, la qual molt probablement les afectarà el 2021.
Les compravendes realitzades són majoritàriament d’habitatges de segona mà, malgrat que des
del 2007 s’han acabat més habitatges que no pas venut 8. Des del 2011 el nombre d’habitatges
acabats s’ha reduït molt.
EVOLUCIÓ NOMBRE DE TRANSACCIONS D’HABITATGES D’OBRA NOVA I SEGONA MÀ, 2004-2020
400
350
300
250
200
150
100

50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Obra nova

Segona mà

Total

Font: web del Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
Nota: el quart trimestre del 2020 és provisional.

Malgrat que des del 2004 s’han acabat 125 habitatges amb protecció oficial (concentrats entre els
anys 2010 a 2012), principalment han estat promoguts per l’AHC en règim de lloguer i són de
propietat pública. Segons les dades de transaccions proporcionades pel Ministeri de Foment, des
del 2004 fins al 2020 únicament s’han venut 17 habitatges.

8 No es
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TRANSACCIONS D’HABITATGES LLIURES I PROTEGITS, 2004-2020
400
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0
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Lliure

HPO

Total

Font: web del Ministeri de Foment i elaboració pròpia.

6.1.2

PREU DE COMPRAVENDA DELS HABITATGES

Preu per habitatge

El preu mitjà de compravenda dels habitatges, que el 2014 era de 95,3 mil €, des d’aleshores va
augmentar anualment i el 2020 ja era de 112.300 €, un 18% més car que el 2013.
Amb tot, el preu és menor que el mitjà d’Osona i Catalunya i només més car que el de
Manlleu9, que el 2020 era de 90.200 €.

EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ DE LES COMPRAVENDES, 2013-2020 (milers d'€)
250,0

200,0

150,0

100,0

95,3

96,4

85,0

89,2

90,0

2017

2018

101,4

112,3

75,8
50,0

0,0

2013

2014

2015
Torelló

2016
Manlleu

Osona

2019

2020

Catalunya

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, a partir de dades de la Secretaria d’habitatge i elaboració pròpia.

9

No s’ha pogut incloure Sant Pere de Torelló ni Sant Vicenç de Torelló, ja que aquesta estadística és per a municipis de cinc mil i més
habitants.
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Preu per metre quadrat

El preu mitjà de venda per m2, de 928.3 € el 2013, es redueix fins als 861,6 € el 2016, tot i l’augment
del 2014, any en què supera el miler.
No és fins al 2018 en què torna a superar-lo amb petits augments sostinguts fins al 2020,
que ja és de 1.177,6 €.
En relació amb els altres àmbits, el preu és menor que el d’Osona i Catalunya i més car que
el de Manlleu.
EVOLUCIÓ PREU MITJÀ DE COMPRAVENDES D’HABITATGES PER m2
2.500,0

2.000,0

1.500,0
1.177,6

1.094,2
1.000,0

928,3

862,9

861,6

913,2

2015

2016

2017

1.011,9

1.026,5

2018

2019

500,0

0,0
2013

2014
Torelló

Manlleu

Osona

2020

Catalunya

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, a partir de dades de la Secretaria d’habitatge i elaboració pròpia.

Així doncs, a Torelló les compravendes que havien patit una gran reducció arrel la crisi del 20082009, es recuperen a partir del 2015 però sense tornar a assolir els volums anteriors a la crisi. El
2020 hi torna a haver una reducció, molt possiblement vinculada a la pandèmia de la Covid-19.
Ara com ara es desconeix si aquesta reducció ha estat circumstancial o, contràriament l’inici d’una
nova crisi.
Per què fa als preus, es van reduir fins al 2016: dels 95.300€ del 2013 als 75.800€ del 2016. Des
del 2014 s’han recuperat anualment, fins que al 2020 es va superar el preu de venda de 2013, i es
va arribar a una mitjana de 101.400 € l’habitatge.
El preu és més barat que les mitjanes comarcal i catalana però més barat que el de Manlleu.

6.1.3

L’OFERTA DE MERCAT PRIVAT DE COMPRA

Respecte a l’oferta d’habitatge de compra del mercat privat s’ha obtingut una mostra de 148
habitatges de compravenda, dels quals un 14,9% són habitatges d’obra nova.
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OFERTA D'HABITATGES (abril de 2021)
Nombre

Pes

% Altres usos (2011)

148

100,0

11,9

Obra nova

22

14,9

1,8

Segona mà

126

85,1

10,2

148

100,0

11,9

Compravenda

Total

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris.

Si comparem les dades de compravenda i d’oferta cal destacar que el preu mitjà d’oferta de
l’habitatge de venda és un 62,4% més car que el mitjà de compravenda.
No obstant això, la diferència en l’obra nova és molt menor, del 2.2%.
La diferència per metre quadrat construït és, però menor, del 5,3%, però en l’obra nova és
molt més gran, del 23%.
L’oferta és el 51% més gran que les compravendes, més en l’obra nova .
OFERTA D'HABITATGES I COMPRAVENDES REGISTRADES
Oferta (02/2021)
Mostra

m²c

Preu (€)

€/m²c

Obra nova

22

102,6

169.800,0

1.708,6

Segona mà

148

175,2

182.417,5

1.240,6

Total

148

175,2

182.417,5

1.240,6

Compravendes registrades 2020
Obra nova

3

120,7

166.166,7

1.386,8

Segona mà

95

110,9

110.566,4

1.170,7

Total

98

111,2

112.340,9

1.177,6

Oferta / Compravendes registrades
Obra nova

633,3

-15,0

2,2

23,2

Segona mà

55,8

58,0

65,0

6,0

Total

51,0

57,5

62,4

5,3

Font. Compravendes registrades: pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de l'Habitatge Catalunya; Oferta: elaboració pròpia a
partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris

Pel que fa a la mostra identificada cal destacar que,
El 12,8% de la mostra pertany a entitats financeres.
— Tres pertanyen a una promoció de sis habitatges.
— En 4 s’ofereix el preu rebaixat, -22,2% de mitjana.
— 8 estan entre els de preu més baix.
En el 16% s’indica rebaixes del preu inicial:
— Del mínim del 0,8%, al màxim del 37,6% i 10% de mitjana.
— En valor econòmic, dels 1.000 € als 260.000 €, amb una mitjana de 23.695€.
El tipus d’habitatge en venda dominant és el pis, amb el 61% de la mostra i un preu mitjà de
125.279 €.
El 15,5% són habitatges unifamiliars entre mitgeres, alguns dels quals necessitats de
reforma i amb un `rei per m² molt baixa, de 800,8 €.
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Els xalets són l’oferta més cara sense tenir en consideració la cas, una oferta molt
excepcional, igual que l’edifici..
OFERTA DE MERCAT SEGONS TIPUS (abril 2021)
Tipus

Nombre

Pes

Habitacions

m²c

Preu (€)

€/m²c

Adossat

9

6,1

3,4

190,8

260.000,0

1.383,6

Apartament

1

0,7

1,0

60,0

75.000,0

1.250,0

Casa

1

0,7

13,0

1.130,0

1.800.000,0

1.592,9

Dúplex

11

7,4

2,9

112,5

155.867,8

1.400,0

Edifici

3

2,0

2,5

956,3

598.833,3

686,8

Entre mitgeres

23

15,5

4,0

324,7

210.347,8

800,8

Pis

89

60,1

3,1

95,2

125.279,1

1.353,2

Planta Baixa

5

3,4

2,2

142,8

137.980,0

929,1

Xalet

6

4,1

4,2

376,8

432.333,3

1.245,1

148

100,0

3,3

175,2

182.417,5

1.240,6

Total general

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris.

Per què fa a l’obra nova, són sis promocions de 21 pisos i 1 adossat quasi acabat, el més car de
l’oferta.
La promoció Sant Jordi pertany a un entitat financera.
Els habitatges són de dimensions grans, llevat els de la promoció de 12 habitatges i la del
carrer Manlleu, que és la que té un preu mitjà més assequible.

OFERTA D’HABITATGE D’OBRA NOVA (abril 2021)
Nombre

Pes

Habitacions

m²c

Preu (€)

€/m²c

Promoció 6 habitatges Sant Jordi

3

13,6

3,0

109,3

133.533,3

1.221

Obra quasi acabada

1

4,5

4,0

226,0

260.000,0

1.150

Promoció 12 habitatges

1

4,5

2,0

70,0

144.000,0

2.057

Promoció plurifamiliar

4

18,2

3,0

120,0

189.000,0

1.575

Promoció el Còdol

9

40,9

3,0

100,6

192.333,3

1.917

Promoció Manlleu 85

4

18,2

3,0

62,0

111.000,0

1.791

Total general

22

100,0

3,0

102,6

169.800,0

1.709

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris.

El mercat de l’habitatge a Torelló està força aturat, en bona part a causa de les conseqüències
econòmiques de la Covid-19, que ha suposat l’inici d’una nova crisi que és difícil encara de
dimensionar. En aquest sentit s’identifiquen obres a mig fer que no tiren endavant, i des dels serveis
municipals s’apunta que l’existència d’habitatges de grans tenidors, amb menys interès per vendre
de manera més ràpida, fan molt mal a l’oferta.
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ELS HABITATGES DE LLOGUER
EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES I LES RENDES DE LLOGUER REGISTRADES

A Torelló, la proporció d’habitatge de lloguer per 1.000 habitants és alta en comparació amb Sant
Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló i Manlleu, però menor respecte a Osona i Catalunya tot i
que tendeix a igualar-los.
Si el 2005 suposaven el 3,3‰, el 2015 s’arriba al 18,2‰, el màxim de tota la sèrie, i
irregularment va reduint la proporció, igual que la resta d’àmbits.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONTRACTES DE LLOGUER (‰ habitants)
25,0

19,6

20,0
17,7

18,6

16,0

18,0

18,2

14,7

17,1

16,6

16,6

16,5

15,0

10,0

8,4
7,4
5,3

5,0

3,3

3,5

2005

2006

0,0

Torelló

2007

2008

2009

Sant Pere de Torelló

2010

2011

2012

2013

Sant Vicenç de Torelló

2014

2015

2016

Manlleu

2017

Osona

2018

2019

2020

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Registre de fiances de l’Incasòl.

La relació del nombre de contractes de lloguer amb el total d’operacions de mercat evidencia els
estralls de la crisi, ja que han passat de representar el 13,1% del total d’operacions el 2005 a un
81,6% al 2013.
Els anys 2008 – 2009 es dona el primer augment que els situa entorn a la meitat d eles
transaccions.
Des de 2010 s’accelera el ritme de creixement fins al 2013, que arriba al màxim d’un 81,6%
del total d’operacions del mercat.
Des del 2014, es produeix una reducció anual moderada i així, des del 2015 es mou entorn
els dos terços del total d’operacions, amb fluctuacions a l’alça o la baixa.
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PES DEL LLOGUER SOBRE EL TOTAL D'OPERACIONS AL MERCAT (%)

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Registre de fiances de l’Incasòl i dades del Ministeri de Foment.

El preu de l’habitatge de lloguer a Torelló és assequible si tenim en compte el preu del conjunt
d’Osona (+15,9%) i encara més a Catalunya (+62,8%). Pel que fa als municipis veïns, és una mica
més car que Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló si bé ocasionalment l’igualen, i una mica
més barat que el de Manlleu.
L’evolució ha estat igual en tots els municipis: augment fins al 2008, reducció fins al 2013
i augment fins al 2020, llevat de Sant Pere de Torelló, que es redueix en aquell any.
El 2020 la diferència de preu entre Torelló (451,1 €), Sant Vicenç de Torelló (435,9 €) i
Manlleu (451,6 €) és mínima.

EVOLUCIÓ DE LA RENDA MENSUAL DE LLOGUER REGISTRADA
800,0
700,0
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455,5

417,9
380,0

300,0
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364,1
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417,2

435,8

451,1

2019

2020

200,0
100,0
0,0
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Torelló
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Sant Pere de Torelló

Sant Vicenç de Torelló

Manlleu
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Registre de fiances de l’Incasol.
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Així doncs, el lloguer de l’habitatge, que era minoritari fins el 2005, augmenta molt rel de la crisi
fins a suposar el 86% de les operacions el 2013, i si bé es redueix a partir del 2017, el seu pes
segueix sent més gran que les compravendes, amb una relació duna mica menys de dos terços de
contractes de lloguer i una mica més d’un terç de compravenda.
El preu és més assequible que les mitjanes comarcal i catalana i una mica més que el de Manlleu,
i una mica més car que els de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç.

6.2.2

L’OFERTA DE MERCAT PRIVAT DE LLOGUER

En els portals web només s’han trobat dos habitatges de lloguer. Es constata des de diferents
entrevistes a promotors, agents immobiliaris i tècnics municipals, que la manca d’oferta
d’habitatge de lloguer és un dels problemes del municipi, ja que hi ha molta demanda però amb
una capacitat econòmica limitada.
En part, la manca d’oferta és perquè els propietaris necessiten garanties davant els possibles
impagaments, atesa la capacitat econòmica limitada de molts de demandants de lloguer i hi ha
molta por d’impagaments.
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EL PLANEJAMENT

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS

Torelló se situa en l’àmbit de la Vall del Ges, Orís i Bisaura juntament als municipis de Montesquiu,
Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora,
Sora i Vidrà dins del Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals (Osona, Bages, Berguedà,
Solsonès i Anoia).
ESTRATÈGIES URBANES DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès).
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El Pla atorga al municipi l’estratègia urbana de Creixement potenciat: aquelles àrees que haurien
d’augmentar el seu rang com a nodes territorials per la seva significació urbana, les bones
condicions de connectivitat i l’aptitud per el creixement per extensió. L’objectiu del Pla pels
municipis d’aquest àmbit és mantenir el pes relatiu a la comarca d’Osona amb tendència moderada
de creixement i estructures urbanes sòlides.
El Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals, assigna els següents objectius:
Connexió directa, pel sud de Torelló, entre la C-37 - l’itinerari de Bracons - i la C17, amb
l’objectiu de potenciar els efectes positius de la millora de l’accessibilitat des de la Garrotxa
i Figueres, sobre els municipis de Sant Quirze de Besora i Montesquiu.
Allargar fins a Torelló el servei de rodalies de RENFE.
Desenvolupament mancomunat d’actuacions urbanístiques d’abast supramunicipal amb la
finalitat de preparar sòl per a activitats econòmiques.
Per poder donar resposta a aquests objectius es preveu la redacció d’un Pla Director Urbanístic
(article 56 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme) d’aquest àmbit nodal que ha d’estructurar el
creixement demogràfic i d’implantació econòmica, en curs de formulació.

7.2

PLANEJAMENT MUNICIPAL

El planejament actualment vigent al municipi de Torelló és el Pla General d’Ordenació Urbana de
Torelló (PGOU), aprovat l’any 1999. Des de la seva aprovació s’han aprovat diversos plans especials,
plans de millora urbana i plans parcials d’actuació urbanística.
Objectius del PGOU

La disponibilitat de sòl necessari pel futur creixement de Torelló.
Millora de la qualitat de vida i de les condicions ambientals.
Adequar la xarxa viària als nous sectors de sòl urbanitzable previstos.
Fer un refós de totes les modificacions puntuals, estudis de detall, unitats d’actuació i les
figures de planejament aprovades fins el moment.
Elements a estudiar en relació l’habitatge

Àmbits de desenvolupament i transformació previstos.
El potencial de generació de nou habitatge, tant lliure com protegit i dotacional, per avaluar
la capacitat del planejament de donar resposta a les necessitats residencials de la població.
Conèixer les modificacions de planejament i el desenvolupament d’altres instruments de
planejament amb incidència en l’habitatge per identificar la problemàtica en el camp
urbanístic ja tractada.

7.2.1

ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ PREVISTOS

Torelló compta amb potencial per a la generació d’habitatge lliure i assequible a partir del
desenvolupament del planejament vigent del sòl urbà (consolidat i no consolidat) i del sòl
urbanitzable:

Plans Especials (PE) i Plans de Millora Urbana (PMU)

En l’àmbit de desenvolupament dels PE i PMU es preveu la construcció d’un màxim de 102
habitatges, dels quals 4 seran amb protecció oficial i 15 allotjaments dotacionals. Actualment
aquests planejaments es troben aprovats, però no s’han desenvolupat.
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POTENCIAL DE PLANEJAMENT DELS PLANS ESPECIALS I PLANS DE MILLORA URBANA
%
desenvolupament

Sostre residencial
(m2/st)

PE. Espona

0%

1.381

PE. Ges Centre

0%

4.396

44

PMU. La
Torrentera 2

0%

4.245

39

10.022

83

Total

Habitage
lliure

Habitatge
protegit

Allotjaments
dotacionals

Total habitatges

15

15

4

48
39

4

15

102

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pel Servei d'Urbanisme.

Plans parcials ja desenvolupats i urbanitzats

Actualment hi ha 4 plans parcials i ja urbanitzats es permetran la construcció d’un màxim de 767
habitatges, dels quals 113 seran amb protecció oficial. Actualment ja hi ha 98 habitatges (90,8%
HPO) construïts en els àmbits de desenvolupament dels Plans Parcials de la Creu 1, Castell I i Castell
II. Aquests habitatges no es tenen en compte en el capítol del potencial residencial.
POTENCIAL DEL PLANEJAMENT EN ELS PLANS PARCIALS. PER SECTORS I TIPUS.
%
desenvolupament

Sostre
residencial
(m2/st)

Habitatge lliure

Habitatge
protegit

Allotjaments
dotacionals

Total
Habitatges

PP. Creu 1

12,5%

25.411

184

24

20*

208

PP. Castell I

11%

57.772

369

84

453

PP. Castell II

18%

14.847

76

17

93

PP. El Puig

25%

3.821

13

101.851

642

Sector

Total

13
125

-

767

Nota: *Nombre d’allotjaments a determinar.
Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pel Servei d'Urbanisme.

Plans parcials no desenvolupats

Pel que fa al sòl urbanitzable, hi ha dos Plans Parcials aprovats però pendents de desenvolupar amb
un potencial de sostre de 57.802m2 i un màxim de 984 habitatges, dels quals 409 seran habitatges
amb protecció oficial.
POTENCIAL DEL PLANEJAMENT EN ELS SUD. PER SECTORS I TIPUS.
%
desenvolupament

Sostre
residencial
(m2/st)

Habitatge lliure

Habitatge
protegit

PP. Creu 2

0%

18.265

247

127

374

PP. Campaneria II

0%

39.537

328

282

610

57.802

575

409

984

Sector

Total

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades pel Servei d'Urbanisme.
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SECTORS DE DESENVOLUPAMENT DE TORELLÓ

Font: Elaboració pròpia a partir del planejament vigent. Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC).

7.2.2

POTENCIAL RESIDENCIAL DEL PLANEJAMENT

El planejament vigent a Torelló preveu que es puguin construir, a partir del desenvolupament dels
diferents planejaments derivats, un màxim de 1.853 habitatges, dels quals 1.300 seran habitatges
lliures, 553 seran habitatges amb protecció oficial, i 15 allotjaments dotacionals.
POTENCIAL RESIDENCIAL DEL PLANEJAMENT
Tipus

Total

Executats

Pendent

Habitatges lliures

1.300

9

1.291

3

-

3

Habitatges amb Protecció Oficial

538

89

449

Allotjaments dotacionals

15

-

15

Total HPO - dotacional

553

89

464

1.853

98

1.755

Habitatges lliures públics

Total habitatges

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del servei d’urbanisme.

Del total dels habitatges previstos al planejament, el 29% serà de protecció oficial. Si als habitatges
amb protecció oficial afegim els allotjaments dotacionals i els lliures públics, els habitatges que es
podran destinar a polítiques socials ascendiran a 556 habitatges.
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PREVISIONS DE DESENVOLUPAMENT EN EL TERMINI DEL PLH

Segons les previsions del Servei d’Urbanisme, s’estima que en el període de vigència del Pla Local
d’Habitatge (6 anys), es podran desenvolupar diferents sectors ja aprovats i alguns d’ells
urbanitzats. En conjunt aquests polígons compten amb unes reserves de sòl qualificat d’HPO per a
36 habitatges protegits, 15 habitatges dotacionals i una vintena d’allotjaments per a gent gran amb
serveis.
SECTORS AMB SOSTRE RESIDENCIAL QUE ES PREVEU DESENVOLUPAR EN EL TERMINI DEL PLH
Sector
Habitatge lliure
HPO
Allotjaments
Total habitatges
%
%
% d’execució previst
execució execució
lliure
protegit
Plans d’actuació
100%
15
15
PE. Espona
PE. Ges Centre

25%

100%

11

4

25%

100%

11

4

PP. Creu 1

25%

100%

46

PP. Castell I

25%

100%

93

PP. Castell II

25%

100%

19

25%

100%

158

Total

15
15

30

Plans parcials

Total
Total habitatge assequible

20*
36

66
129
19

36

20*

214

40

35*

75

Nota: * Nombra d’Font: elaboració pròpia a partir de les dades del servei d’urbanisme.

La disponibilitat de sòl ja urbanitzat a Torelló és important amb un potencial de creixement de 669
habitatges i allotjaments. Cal tenir en compte que gran part del sòl qualificat d’habitatge amb
protecció oficial ja s’ha construït i la majoria dels solars disponibles estan destinats a habitatge
unifamiliar aïllat, adossat o en filera. Un model d’habitatge que no dona resposta a la demanda
creixent d’habitatge assequible al municipi.

7.3

ALTRES TEMES VINCULATS AL PLANEJAMENT

Més enllà de les previsions del planejament vigent, es detecten diferents qüestions que podria ser
adient abordar, són les següents:
Solars vacants en sòl urbà consolidat. Es disposa d’un potencial de 225 parcel·les vacants
en sòl urbà consolidat amb un potencial de 850 habitatges pendents de desenvolupament.
Aquests solars s’ubiquen principalment al barri nord de l’estació i a la Ronda del Puig.
Poca viabilitat econòmica dels sectors. El Pla parcial La Campaneria II és d’iniciativa
privada, amb un potencial important d’habitatge amb protecció oficial (282 habitatges). Tot
i això, no està previst que es desenvolupi en els propers 6 anys.
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ELS RECURSOS RESIDENCIALS

Torelló disposa de diferents recursos residencials per donar resposta a la diversitat de situacions i
necessitats de la seva població en matèria d’habitatge.
Aquests recursos es poden classificar en quatre grans blocs en funció de la propietat i l’ús:
Habitatges/solars de propietat pública. S’hi inclouen els habitatges propietat de
l’Ajuntament de Torelló i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Habitatges assequibles de propietat privada. S’hi inclouen els habitatges de particulars que
s’han introduït a la Borsa de Lloguer, els habitatges de lloguer amb pròrroga forçosa, els
habitatges amb protecció oficial de compravenda que encara mantenen la qualificació
protegida vigent, i els habitatges d’entitats financeres provinents de dacions en pagament,
que l’entitat ha cedit en lloguer social a la unitat de convivència que n’era propietària.
Habitatges assequibles propietat d’entitats socials. S’hi inclouen els habitatges d’entitats
com Càrites i Fundació Avis de Sant Miquel.
Altres recursos residencials utilitzats per l’administració local. S’inclouen aquells recursos
que utilitza l’Ajuntament per donar resposta a les necessitats d’allotjament a les quals no
es pot donar resposta a través d’habitatges.

Els habitatges destinats a polítiques socials, tant de titularitat pública com privada, es poden
classificar en funció de diferents variables:
Promotora: Organismes públics (Incasòl), entitats socials (FIBS) i promotores privades.
Propietat: pública (Ajuntament i Agència de l’Habitatge de Catalunya), entitats socials i
persones i entitats privades.
Gestió: Oficina Local d’Habitatge (municipals, de l’AHC i de la Borsa de mediació), Agència
de l’Habitatge de Catalunya (habitatges de la seva titularitat i habitatges que li han estat
cedits per entitats financeres), entitats socials (Càritas) i entitats privades.
A banda de la gestió pròpia d’una administració de finques, actualment alguns programes
públics compten amb acompanyament social i comunitari que es realitza a través de Serveis
socials i l’entitat Vincle en els habitatges de l’AHC.
— Habitatges gestionats per l’AHC.
— Habitatges amb destí al lloguer social a través de la Mesa d’Emergències.
Destinació: Lloguer assequible, lloguer social i lloguer per a joves i gent gran.
Sistema d’adjudicació: Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial (RSHPO),
Serveis socials, Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de
Catalunya, protocol d’adjudicació d’habitatges municipals i Borsa de mediació.

El 2009 es va constituir el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge (PMSH) de l’Ajuntament de
Torelló tal i com estableix l’article 156.1 del TRLUC per als Ajuntaments que tinguin un
planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de
generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament.
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CLASSIFICACIÓ DELS HABITATGES ASSEQUIBLES DE TORELLÓ DE PROPIETAT
PÚBLICA, SOCIAL I PRIVADA
PROPIETAT
AGÈNCIA
HABITATGE DE
CATALUNYA

GESTIÓ

94

AHC

ACOMPANYAMENT
SOCIAL

AJUNTAMENT

4

Lloguer
assequible

Vincle

9

PROPIETAT
PÚBLICA

DESTÍ

18

OLH

Serveis
socials

Lloguer
social

CÀRITAS

Lloguer
social

1
FUNDACIÓ AVIS
PROPIETAT
SOCIAL
CÀRITAS

PROPIETAT
PRIVADA

1

CÀRITAS

FIBS

51

-

INCASÒL

28

-

Borsa de lloguer
28
PARTICULARS

46

HPO venta

Vincle

Lloguer
assequible

-

HPO venta

-

Lloguer
assequible

12
Font: Elaboració pròpia.

8.1

HABITATGES I SOLARS DE PROPIETAT PÚBLICA

Torelló compta amb un important parc d’habitatge assequible de propietat pública, ja que bona
part de la promoció desenvolupada per l’Incasòl s’ha desenvolupat en règim de lloguer i lloguer
amb dret de compra.
Actualment tant l’Ajuntament de Torelló com l’Agència de l’habitatge de Catalunya compten amb
habitatges de lloguer assequible al municipi.

8.1.1

AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Actualment l’Ajuntament es troba en procés d’ampliació del seu parc d’habitatge assequible a
través de l’adquisició via tanteig i retracte que s’ha donat en els darrers 2 anys. Tots els habitatges
propietat de l’Ajuntament estan gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge amb destí al lloguer social
i compten amb l’acompanyament de Serveis socials. A curt termini es preveu cedir l’ús d’un dels
habitatges a una entitat de suport a les persones menors migrades per impulsar un projecte
d’habitatge compartit.
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HABITATGES DE PROPIETAT PÚBLICA MUNICIPAL
Ubicació

Adquisició

Destí

Nombre habitatges

Borgonya, 12

2017

Lloguer social

1

Cabrera ,19

2018

Lloguer social

1

Voltregà, 9

2020

Lloguer social

1

Casa del Jardiner

1988

1 emergència
1 cedit entitat social

1

Total

4

Font: Informe anual 2020 de l’OLH.

Solars i edificis de titularitat municipal

L’Ajuntament compta amb solars sense ús o infrautilitzats derivats del planejament, dels quals se’n
podrà estudiar el possible destí a habitatge.
Sòls amb destí a habitatge. Fruit de l’aprofitament urbanístic (10%) que determina el
PGOU, que es va aprovar l’any 1999, l’Ajuntament disposa de 2 solars que permetran
edificar 46 habitatges protegits.
Sols amb destí a equipament. S’identifiquen 6 sols destinats a equipaments dels quals
caldria valorar si algun d’ells es pot destinar a allotjaments dotacionals.
Edificis municipals. L’Ajuntament de Torelló compta amb 1 local buit i un edifici que es
podrien destinar a habitatge assequible o allotjament.
INVENTARI DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL
Sector

Estat

Qualificació

Solars HPO

Nombre habitatges
47

Dret de reversió de la cessió
del sòl a FIBS

HPO plurifamiliar

12+24

Buit

Local comercial

1

HPO plurifamiliar

10

Reversió de la cessió del sòl
al Consell Comarcal

Equipament assistencial

20

Solar aparcament CAP

Urbanitzat

Equipament

Parcela 49 Castell II

Urbanitzat

Equipament

Mas Torra, 26 (Castell I)
Congost, 62
Solar HPO Els Horts
Solars equipaments
Creu I

Casa Jardí Can Parella
Solar Puig Les Vinyes

Urbanitzat

Equipament

Solar Fortià

Urbanitzat

Equipament

Av. Roselló

Urbanitzat plaça

Equipament

Urbanitzat

Equipament

Solar Castell I
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Espai públic
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Font: Servei d’Urbanisme i territori.

PATRIMONI PÚBLIC MUNICIPAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei d’Urbanisme i territori.

8.1.2

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (AHC)

L’Incasòl ha promogut 131 habitatges a Torelló, 103 dels quals (un 78,6%) es troben en règim de
lloguer. Algunes d’aquestes promocions es van promoure en règim de compravenda però
posteriorment es van mantenir en règim de lloguer.
La gestió d’aquests habitatges es fa a través de diferents mecanismes:
Gestió directa per part de l’AHC (94 habitatges).
Gestió cedida a l’Ajuntament (9 habitatges), que els gestiona directament des de l’OH i
estan destinats al lloguer social.
HABITATGES DE PROPIETAT PÚBLICA DE L’AHC
Ubicació

Any de promoció

Nombre d’habitatges

Compte Borrell, 63

2009

36

Sergimon Serrallonga, 8

2009

24

Portal de la Carrerra, 1

2010

24

Progrés, 110

2010

17
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Gestió
23 AHC
4 Ajuntament
8 Mesa d’Emergències
1 buit
17 AHC
1 Ajuntament
5 Mesa d’Emergències
1 buit
17 AHC
1 Ajuntament
5 Mesa d’Emergències
1 buit
13 AHC
2 Ajuntament

ANÀLISI

Capsavila 13-17

PLA LOCAL D’HABITATGE DE TORELLÓ

1995

Total

2*

2 buits
1 Ajuntament
1 Mesa d’Emergències
6 HPO compravenda

103

Nota: La promoció Capsavila 13-17 era en règim de compravenda però posteriorment s’han adquirit a través del tanteig 2 dels habitatges amb destí a
lloguer social.
Font: Informe anual 2020 de l’OLH.

HABITATGES DE PROPIETAT PÚBLICA DE L’AHC

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

Ajut implícit a les persones llogateres d’habitatges propietat de l’AHC
Gestió: Oficina Local d’Habitatge i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Subvenció al pagament del lloguer d’habitatges que gestiona l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
La subvenció es caracteritza per:
Anar destinada a persones que resideixen al parc públic i tenen uns ingressos inferiors a
2,33 vegades l’IRSC.
La quota de lloguer (lloguer just) se situa entre el 20 o el 30% dels ingressos de les unitats
de convivència..
L’import màxim de l’ajut se situa en els 200€/mes.
El 2020 es van atorgar 33 ajuts implícits de l’AHC, el que va permetre atendre a un 32% de les
unitats de convivència que resideixen als habitatges gestionats per l’AHC.
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HABITATGES ASSEQUIBLES DE PROPIETAT PRIVADA

Una part del parc d’habitatge assequible de Torelló és de propietat privada. Dins d´aquest bloc
s´inclouen els següents tipus d´habitatges:
Habitatges privats de lloguer inclosos a la Borsa d´habitatge
Habitatges amb protecció oficial de compravenda
Habitatges amb protecció oficial de lloguer d’entitats privades
Habitatges d’entitats financeres destinats al lloguer social (no es disposa de dades).

8.2.1

HABITATGES PRIVATS DE LLOGUER INCLOSOS A LA BORSA D’HABITATGE

La Borsa d’habitatges està gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge, que s’encarrega de la captació
i gestió dels habitatges. L’any 2019 ha comptat amb el suport de l’entitat social Vincle a través de
la Diputació de Barcelona per impulsar la captació de nous habitatges amb una campanya de
comunicació específica.
Entre 2018 i 2020 el nombre de contractes vigents ha quedat estancat en els 28 contractes, ja que
s’està tenint dificultats per incrementar el nombre d’habitatges inclosos a la Borsa.

8.2.2

HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE COMPRAVENDA

L’Incasòl, la Fundació Benestar i Família i promotores privades han promogut habitatge amb
protecció oficial de compravenda a Torelló des de l’any 1992. Les promocions d’habitatge amb
protecció oficial es troben en procés de desqualificació i la majoria es desqualificaran en el període
del PLH 2021 - 2027. A continuació es descriuen les promocions desenvolupades:
HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE COMPRAVENDA DE PROPIETAT PRIVADA
Adreça
Mas Torra, 28

Any de promoció
2011

Nombre d'habitatges
12

Vigència HPO
Indefinida

Promotor
FIBS

Canigó

1993

8

2023

Incasòl

Sant Roc, 62 - 64

1993

12

2023

Incasòl

Pirineus, 27

1997

2

2027

Incasòl

Vallespir - Congost

1995

39

2025

FIBS

Capsavila, 13-17

1995

8*

2025

Incasòl

Canigó

1997

4

2027

Privat

Gleva

1993

2

2023

Privat

Pirineus

1996

2

2026

Privat

Cabrera, 1

1992

6

2022

Privat

Varis

1996

5

2026

Privat

Gleva

1994

4

2024

Privat

Varis

1997

23

2027

Privat

Total

125

Nota: *La promoció Capsavila 13-17 era en règim de compravenda però posteriorment s’ha adquirit a través del tanteig 2 dels habitatges amb destí a
lloguer social.
Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’AHC.

Les promotores privades han promogut petites promocions d’habitatge amb protecció oficial amb
una qualificació de 30 anys segons el decret vigent de l’any de qualificació definitiva amb un total
de 58 habitatges, un 20,7% en règim de lloguer.
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HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER DE PROPIETAT PRIVADA
Adreça
Sant Antoni, 9

Any de promoció
2012

Nombre d'habitatges
12

Vigència HPO
2042

Promotor
Privat

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’AHC.

8.3

HABITATGES ASSEQUIBLES PROPIETAT D’ENTITATS SOCIALS

A Torelló hi ha dues entitats que disposen d’habitatge assequible al municipi amb destí al lloguer
social. Per una banda Càritas disposa d’1 habitatge en propietat i la Fundació d’Avis de Sant Feliu
de Torelló disposa d’1 habitatge que està cedit a l’Ajuntament de Torelló.

8.4

ALTRES RECURSOS RESIDENCIALS

Residència Rocaprevera Cals Avis

La Residència Cals Avis ofereix un total de 65 places tant concertades com privades, amb 73
persones residents (75% dones) el 2018. El centre disposa de serveis propis com infermeria, cuina,
psicologia, teràpia ocupacional i social i dinamització sociocultural.
L’Ajuntament preveu estudiar la construcció d’un equipament d’allotjament de persones grans amb
serveis compartits en un solar públic al carrer Nou orientat a les persones autònomes (Sector Creu
I).
Club Social i Llar Estivill Camps

L’any 2017 es va inaugurar un servei de llar amb suport temporal per a persones amb
problemàtiques socials que pateixen alguna malaltia mental amb un habitatge amb 4 places i un
espai de dia amb servei de rehabilitació.

Allotjaments en hostals

En cas d’atenció a col·lectius específics es deriva a l’hostal de Manlleu per a dones que pateixen
violència masclista i a l’alberg de Vic a persones en situació de sensellarisme on disposen
d’acompanyament social.
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9

INICIATIVES MUNICIPALS EXISTENTS

Torelló compta amb diferents equips municipals que ofereixen serveis en relació a l’habitatge. Els
principals equips tècnics que treballen en temes relacionats amb l’habitatge al municipi són:
Oficina Local d’Habitatge
Serveis socials
Servei d’urbanisme i territori
De forma indirecta, també treballen temes en relació l’habitatge:
Servei de joventut
Policia local
Des d’entitats supramunicipals es gestiona:
Oficina comarcal d’habitatge d’Osona (Vic)
Oficina d’Assessorament Energètic d’Osona Nord (Manlleu-Torelló)
Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)

9.1

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

El servei d’habitatge de Torelló és d’àmbit municipal i compta amb una tècnica (cap de l’oficina) i un
suport administratiu de serveis socials (1/2 jornada). L’OLH de Torelló va ser creada el 2007 i
desenvolupa els següents serveis:
Informació i assessorament en matèria d’habitatge
Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de Catalunya (RSHPOC)
Ajuts al pagament de l’habitatge
— Ajuts per al pagament del lloguer de l’AHC i el MIFO
— Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge (PEEU)
— Ajuts per al pagament del lloguer derivats de la Covid-19 (2020)
— Ajut implícit de lloguer social
Ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
— Ajuts de rehabilitació de l’Àmbit del Pla de Barris (2014 – 2019)
— Ajuts municipals a la rehabilitació de façanes
— Ajuts de rehabilitació de l’AHC
Sol·licituds de cèdules d’habitabilitat (CH)
Tramitació d’Inspeccions Tècniques de l’Edificació (ITE)
Borsa d’habitatge de mediació de lloguer
Mesa d’emergències
Gestió d’habitatges de lloguer social
Coordinació amb l’AHC en relació a la gestió del seu parc

81

SERVEIS I AJUTS OFERTS PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

9.1.1

A continuació es descriuen cadascun dels serveis oferts, els seus resultats de gestió i les oportunitats
de millora detectades.

Informació i assessorament en matèria d’habitatge

Espai de referència en matèria d’habitatge al municipi. Ofereix informació i accés a les diferents
actuacions de l’administració local i supralocal vinculades a l’habitatge. L’OLH té un conveni amb l’AHC
per oferir els programes relatius a l’àmbit tècnic i social. Anualment es renoven els convenis de l’OLH,
de la gestió de la Borsa de Mediació per al lloguer Social i del programa de cessió d’habitatges de
l’AHC.
Entre 2018 i 2020 ha incrementat un 27% les atencions de l’Oficina Local d’Habitatge, amb un
increment de les atencions telefòniques i telemàtiques.

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC)

Aquest servei va adreçat a les persones i unitats de convivència que volen accedir a un habitatge
assequible. Torelló no compta amb un Registre propi, sinó que des de l’OLH es gestiona el Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC).
— A finals de 2020 hi havia 240 inscripcions vigents. En el capítol 3.5.1 Problemàtiques en relació
a l’accés i manteniment de l’habitatge s’exposen les dades vinculades al RSHPOC al municipi i
les característiques de la demanda.
EVOLUCIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL A TORELLÓ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sol·licituds

59

50

41

62

45

37

38

Vigents

155

188

221

263

187

211

240

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina Local d’Habitatge i la Secretaria d’Habitatge de Catalunya.

Fins al 2017 el nombre d’inscrits al Registre va augmentar, situant-se per sobre de la mitja de la
comarca d’Osona i de Catalunya per cada 1.000 habitants. El 59,3% dels inscrits tenen entre 36 i 64
anys i el 26,6% entre 18 i 35 anys. Més del 80% sol·licita habitatge en règim de lloguer.
Ajuts al pagament de l’habitatge

S’inclouen una àmplia diversitats d’ajuts que són gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge, més enllà
dels habitatges que s’ofereixen dels serveis socials municipals:
Ajuts per al pagament del lloguer (AHC i MIFO)
Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge (PEEU)
Ajuts per al pagament del lloguer derivats de la Covid-19 (2020)
Ajut implícit de lloguer social
Ajuts per al pagament del lloguer (AHC i MIFO)
Els ajuts al lloguer són tramitats per l’OLH amb la recollida de les sol·licituds i la documentació
annexa, de forma presencial i telemàtica.
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Es realitza una convocatòria oberta un mes a l’any juntament amb la convocatòria específica
per renovacions. Programa d’ajuts en els següents casos:
— Ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IRSC (fins 2,8 pel romanent).
— Renda de lloguer màxima: 600€/mes.
— Lloguer just del 20 o 30%.
— Import màxim de l’ajut: 200€/mes.
La sol·licitud d’ajuts al pagament del lloguer ha anat en augment des de l’any 2018. Aquest
augment no ha anat en relació amb els ajuts concedits i el nombre de persones beneficiàries
que ha disminuït.
AJUTS AL LLOGUER DE L'AHC I DEL MIFO
Ajuts anteriors
Sol·licitats

Ajuts persones grans

Atorgats

Ajuts MIFO

Sol·licitats Atorgats Sol·licitats

Atorgats

Total

Ajuts LP
Sol·licitats Atorgats

2018

3

180

46

2

185

2019

2

175

57

1

178

2020
Import
2020

3

3

15

6.830 €

26.283 €

14

176

140

157

186.963 €

220.076 €

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.

Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge (PEEU)
Programa d’ajuts per donar en els següents casos:
— Deute d’impagaments de lloguer: fins a 3.000 + 2.400€.
— Situacions de pèrdua de l’habitatge: fins a 2.400€ (quota màxima de 600€).
— Deute quotes hipotecàries: fins a 3.000€ (quota màxima de 800€).
L’any 2020 han augmentat les prestacions d’especial urgència concedides.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA (PEEU), 2018 - 2020
Núm expedients

Deutes lloguer

2018

8

8

2019

8

7

2020

10

10

Total

26

25

Deutes hipoteca

1

1

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.

Ajuts per al pagament del lloguer derivats de la Covid-19 (2020)
Gestió i tramitació dels ajuts a les problemàtiques de pagament del lloguer derivades de la
baixada d’ingressos en la situació de pandèmia de la Covid-19. L’any 2020 s’han sol·licitat 10
ajuts però només s’ha atorgat 1 ajut per un import de 2.400 €.
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Ajut implícit de lloguer social
Assessorament i recollida de sol·licituds i documentació de les persones usuàries d’habitatges
amb protecció oficial de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’any 2020 s’han
tramitat 33 ajuts.

Ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges

S’inclouen diferents serveis i ajuts que són gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge:
Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis del Nucli Antic, Pla de Barris (2014 – 2019)
Ajuts municipals a la rehabilitació de façanes del Nucli Antic
Ajuts a la rehabilitació de l’AHC
Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis del Nucli Antic, Pla de Barris (2014 – 2019)
Aquest servei va adreçat a persones que vulguin dur a terme obres de rehabilitació en edificis i
habitatges. Des de l’Oficina s’assessora en el tràmit però les persones interessades han de
comptar amb un tècnic que pugui desenvolupar el projecte.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL PLA DE BARRIS
Sol·licituds
Atorgats
20
16
2014

Import
83.963,50 €

2015

7

6

39.195,18 €

2016

18

17

104.672,97 €

2017

11

10

37.268,45 €

2018

5

5

17.198,91 €

2019

12

11

55.904,76 €

Total

73

65

338.203,77 €

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.

Ajuts municipals a la rehabilitació de façanes del Nucli Antic
L’any 2020 s’ha reactivat el programa d’ajuts a la rehabilitació de façanes per donar continuïtat al
programa impulsat en el marc del Pla de Barris anterior amb l’aprovació de les Bases reguladores
d’ajuts a la rehabilitació. Des de l’Oficina es facilita assessorament i gestió de la documentació per
a la convocatòria anual de rehabilitació municipal per a les següents actuacions:
— Actuacions de conservació
— Actuacions de millora de la qualitat i de la sostenibilitat
— Actuació de millora de l’accessibilitat
Segons els criteris establerts:
— Antiguitat anterior a l’any 2000
— Realització de l’ITE
— Estat de conservació de l’edifici
— Llars monoparentals i monomarentals, nombroses, majors de 65 anys i amb diversitat
funcional o dependència.
— Edificis catalogats
— Habitatges amb destí al lloguer social
— Ingressos de les persones sol·licitants
— Import màxim 12.000€
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Ajuts a la rehabilitació de l’AHC
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts de rehabilitació d’edificis i d’habitatges que ofereix
l’AHC. No consten sol·licituds de rehabilitació a Torelló en els darrers 3 anys. Es constata per part
de l’equip tècnic que les persones interessades en sol·licitar aquest ajut acostumen a dirigir-se a
l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal.
Sol·licituds de cèdules d’habitabilitat (CH)

Gestió i inspeccions de cèdules d’habitabilitat d’habitatges de primera i segona ocupació per tramitar
la sol·licitud a l’AHC.
— Entre 2018 i 2020 s’han sol·licitat un total de 16 cèdules d’habitabilitat.
Tramitació d’Inspeccions Tècniques de l’Edificació (ITE)

Assessorament i atenció ciutadana sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i el certificat d’aptitud,
recollida de sol·licituds i documentació annexa i tramitació a l’AHC per a la seva resolució. En els
darrers anys no s’han tramitat cap ITE a través de l’OLH.
Borsa d’habitatge de mediació de lloguer

L’any 2008 es va iniciar el programa de la Borsa de mediació de lloguer social en conveni amb l’AHC
per a la difusió i captació d’habitatges. Actualment la Borsa gestiona 28 habitatges i es troba en una
situació d’estancament amb dificultats per captar nous habitatges. Durant el 2019 i el 2020 l’Oficina
Local d’Habitatge ha comptat amb el suport de l’entitat social Vincle per a la dinamització de la Borsa
de lloguer amb una campanya específica de comunicació amb pocs resultats de captació.
Per facilitar la captació d’habitatges l’Oficina ofereix els següents incentius a les persones propietàries:
— Assessorament jurídic a la propietat.
— Assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social.
— Acompanyament a la cerca d’habitatge.
— Seguiment durant la vigència del contracte de lloguer.
— Captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.
— Mediació entre propietat i persones llogateres.
— Seguiment de l’estat de l’habitatge.
— Seguiment del pagament del lloguer.
— Garantia de l’avalloguer de la Generalitat per impagaments.
— Assegurança multirisc de l’habitatge, en cas que sigui necessari.
— El seguiment de les obligacions, bon ús de l’habitatge i bona relació amb el veïnatge.
— La tramitació de la certificació d’eficiència energètica (CEE) i cèdula d’habitabilitat (CH).
— La gratuïtat en la gestió de tots els tràmits.
— La bonificació del 100% l’IBI durant el període de duració del contracte.
Es detecta l’existència d’habitatges buits propietat d’entitats financeres que es podrien mobilitzar cap
a la Borsa de lloguer social i la creixent demanda d’habitatge assequible de lloguer davant la poca
oferta d’habitatge de lloguer al mercat.
Mesa d’emergències

L’any 2020 s’han tramitat 8 sol·licituds a la Mesa d’Emergències, que gestiona la Generalitat de
Catalunya, s’han resolt 3 favorables amb adjudicació d’habitatges de l’AHC a Torelló, 3 estan pendents
i 2 desfavorables. Dues de les sol·licituds a la Mesa d’emergències ja residien en un habitatge de
propietat municipal.
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La sol·licitud de la Mesa d’emergències és un recurs que s’utilitza quan s’ha esgotat totes les altres vies
que permeten que la unitat de convivència pugui mantenir-se en el seu habitatge i per determinades
circumstàncies estan en una situació de vulnerabilitat degut a que tenen constància que hauran de
deixar el seu habitatge habitual i trobar una alternativa.
Els principals motius d’accés a la Mesa d’Emergències són:
Desnonament per manca de pagament.
Desnonament per expiració del termini del contracte.
No disposa d’habitatge.
EVOLUCIÓ DE LA MESA D’EMERGÈNCIES DE TORELLÓ
Sol·licituds

Adjudicacions
Torelló

Vic

2014

2

1

1

2015

4
6

3
2

1
1

7

4

5

2

8

3

2016
2017
2018
2019
2020

Nota: S’han adjudicat 4 habitatges de Torelló a persones d’altres municipis.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Serveis socials i la Mesa d’Emergències.

Els habitatges de la Mesa d’Emergències compten amb l’acompanyament i suport social de la Fundació
Pere Tarrés.
Gestió d’habitatges de lloguer social

L’Oficina Local d’Habitatge de Torelló gestiona tots els habitatges de propietat municipal i els
habitatges cedits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’un conveni de cessió que es
renova anualment. En els darrers anys l’OLH ha ampliat la seva capacitat de gestió amb un total de 14
habitatges que es destinen al lloguer social.
HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL GESTIONATS PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Habitatges cedits AHC
Habitatges municipals
Habitatges cedits Fundació Avis
2016

4

0

0

2017

7

2

1

2018
2019

7
8

3
3

1
1

2020

9

4

1

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.

Coordinació amb l’AHC en relació a la gestió del seu parc

Torelló disposa d’un important parc d’habitatges assequibles en règim de lloguer propietat de l’Incasòl
i gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). L’any 2020 l’Ajuntament ha signat un
conveni amb l’AHC per poder fer seguiment de les adjudicacions dels habitatges de l’Agència i dels els
contractes amb l’accés a la plataforma Avicat de l’AHC.
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Actualment l’OLH realitza una primera atenció a les persones que viuen en aquests habitatges i que
després deriva a l’AHC. També s’ha arribat a un acord per apropar l’atenció de l’AHC amb la presència
mensual del tècnic territorial de proximitat a l’Oficina Local d’Habitatge per facilitar la gestió i els
tràmits de les persones que viuen als habitatges de l’AHC.

9.1.2

OPORTUNITATS DETECTADES PER PART DE L’OLH

El treball realitzat per part de l’Oficina local d’habitatge permet identificar necessitats i oportunitats
de millora, en relació als serveis que es presten i per a la incorporació de nous programes.
Suport tècnic a l’Oficina Local d’Habitatge. Es destaca la necessitat d’ampliar els recursos
tècnics dedicats específicament a l’habitatge, donada la creixent demanda de serveis
d’habitatge al municipi.
Necessitat de reforçar els programes de captació d’habitatge privat:
— Borsa de lloguer assequible. Reforç per fer possible el nou creixement de la captació.
— Programes de masoveria urbana. Impuls del programa municipal, que pot comptar
amb el suport del programa supramunicipal impulsat pel Consell comarcal. Des de
l’OH s’ha incorporat un habitatge a la Borsa de mediació a través d’un contracte de
masoveria urbana, l’equip tècnic municipal s’ha encarregat d’oferir suport en la
definició de la intervenció a realitzar, la negociació entre les parts, el seguiment de les
obres i suport puntual per part de la brigada municipal, així com ajuts al pagament de
materials.
Es considera que el foment de la masoveria urbana pot ser un mecanisme que faciliti
l’activació d’habitatge buit i en mal estat i la creació d’habitatge assequible al municipi
i per aquest motiu es vol seguir promovent des de l’ajuntament.
Paral·lelament el Consell Comarcal té previst impulsar una Borsa de masoveria
comarcal i oferir suport als municipis que vulguin impulsar-la. Es considera una
oportunitat que pot facilitar que creixi l’interès per part de persones propietàries i a
la vegada l’OH municipal comptarà amb un suport extern.
— Programa de cessió d’habitatges. Es planteja la creació d’un programa de cessió
d’habitatges a través d’una entitat social que en pugui fer la gestió i suport als
habitatges incorporats al programa per facilitar la mobilització d’habitatges en desús
al municipi.
Ampliació del parc assequible
— Promoció d’allotjaments dotacionals. Es va cedir al Consell Comarcal d’Osona un
solar qualificat d’equipament assistencial per promoure una residència per a persones
grans. Es preveu revertir el dret del sòl per promoure un projecte d’allotjaments
dotacionals amb serveis per a persones grans. El PGOU aprovat l’any 1999, no regula
el sòl dotacional d’allotjaments. El municipi disposa d’altres sòls d’equipaments en
desús on es podria promoure allotjaments destinats a l’habitatge d’emergència o
habitatges per persones joves.
— Promoció d’habitatges amb protecció oficial. Es preveu revertir el dret del sòl a
l’entitat Fundació Benestar i Família per a la promoció indirecta d’habitatge amb
protecció oficial de lloguer o en cessió d’ús per donar resposta a la demanda
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d’habitatge assequible al municipi i poder ampliar el parc d’habitatge assequible que
es troba en procés de desqualificació.
Es proposa que les promocions d’habitatge de lloguer es facin a l’escala del municipi
(8/12 habitatges) per facilitar la gestió i convivència posterior de les comunitats de
veïnes.
Gestió municipal dels habitatges de lloguer. Es proposa millorar la gestió dels habitatges de
lloguer de l’AHC amb la presència del gestor de proximitat i dotar de més recursos per ampliar
la gestió municipal d’habitatges cedits per l’AHC.

9.2 SERVEIS SOCIALS
Desenvolupa l’atenció més directa en relació a les persones a partir d’un acompanyament
individualitzat a les diferents unitats de convivència, també en l’àmbit en relació amb l’habitatge.
Compta amb un equip d’1 coordinadora del Servei, 4 treballadores socials (1 pel projecte de gent
gran), 2 educadores socials, 2 treballadores familiars, 1 tècnica de diversitat i ciutadania. El servei
compta amb 2 tècniques administratives (1/2 jornada de suport a l’OLH).
L’atenció social al municipi s’organitza en dos zones, cada una amb un equip (1 treballadora i 1
educadora). El Servei comparteix oficines amb l’OLH i es coordinen periòdicament. També col·labora
amb entitats socials com Càritas en suport a les situacions d’emergència. En determinats casos, es
deriva als serveis especialitzats comarcals que correspongui.
Els serveis que s’ofereixen són els següents:
Atenció social vinculada a l’habitatge
Ajuts municipals d’urgència al pagament de l’habitatge
Ajuts contra la pobresa energètica
— Informes sobre situacions de pobresa energètica
— Ajuts contra la pobresa energètica
— Ajuts municipals al pagament de subministraments
Assessoria jurídica de la Diputació de Barcelona
Atenció a l’emergència i exclusió residencial
Suport a la dependència
— Arranjaments a la llar
— Atenció domiciliària
⎯ Servei d’ajudes tècniques
Atenció a les ocupacions

A continuació es descriuen cadascun dels serveis oferts i els seus resultats de gestió:

Atenció social vinculada a l’habitatge

L’any 2020 s’han atès 1.534 llars (3.165 persones de les quals 1.645 dones) a serveis socials, un 6%
tenien problemàtiques vinculades a l’habitatge i un 30% eren majors de 65 anys. Es destaca un
augment de l’atenció a la dependència.
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Ajuts municipals d’urgència al pagament de l’habitatge

L’Ajuntament de Torelló disposa de diferents ajuts d’urgència en relació a l’habitatge per facilitar a les
unitats de convivència donar resposta a situacions puntuals d’emergència vinculades tant a la
dificultat d’accés, com al pagament de l’habitatge.
— L’any 2020 s’ha destinat un import de 144.000€ d’ajuts d’urgència social (ajuts d’habitatge,
fons d’aigua, ajuts covid-19 i ajuts de subministraments), dels quals 1.540€ han estat ajuts
excepcionals d’habitatge per atendre 5 llars i 1.420€ per ajuts d’urgència als
subministraments.
Ajuts contra la pobresa energètica

Els Serveis socials han impulsat diferents accions amb l’objectiu de garantir l’accés a l’energia, tenint
en compte les necessitats específiques de cada unitat familiar, i de promoure l’eficiència energètica a
les llars del municipi:
Informes sobre situacions de pobresa energètica
— L’any 2020 s’han tramitat 746 informes, 495 han estat positius, principalment de
pobresa energètica vinculada a l’electricitat.
Ajuts municipals al pagament de subministraments
Els Serveis socials gestionen la convocatòria anual d’ajuts municipals de pagament al
subministraments amb la redacció dels informes de pobresa energètica.
— L’any 2020 s’han tramitat 213 sol·licituds, 174 atorgades amb un import total de
50.757,24€.
Ajuts fons de solidaritat Sorea
Els Serveis socials gestionen la sol·licitud d’ajuts al fons social de Sorea de pagament de
subministraments.
— L’any 2020 s’han atorgat 23 ajuts amb un import de 1.981,85€.
Assessoria jurídica (Diputació de Barcelona)

Els Serveis Socials donen accés al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) de la Diputació de Barcelona que
assessora i orienta en relació a l’habitatge. Normalment per a seguiment de desnonaments o altres
temes vinculats a l’habitatge es recomana la sol·licitud de suport jurídic d’ofici. Aquest servei s’ofereix
a Torelló i als municipis de l’entorn d’influència.
SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA, 2017 - 2020
2017
59
Atencions

2018
180

2019
162

2020
114

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l’OLH de Torelló.

Atenció a l’emergència i exclusió residencial

En cas de desnonament des de Serveis socials i l’Oficina Local d’Habitatge es deriva a la Mesa
d’Emergències amb la valoració i redacció de l’informe de vulnerabilitat social i la Mesa adjudica
habitatges públics de l’AHC.
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Els serveis socials també deriven als serveis comarcal especialitzats en cas de persones sense llars o
transeünts identificats per la Policia Local al l’alberg de Vic o en cas de violències masclistes a la pensió
de Manlleu.
— L’any 2020 es van allotjar 3 persones amb un cost de 2.232€ a l’Alberg de Vic.

Suport a la dependència

Un dels principals objectius del Pla d’actuació de les persones grans és que aquestes es puguin
mantenir al seu habitatge el major temps possible. L’augment del preu del lloguer pot suposar un
factor d’expulsió de persones grans més vulnerables. Hi ha 470 persones en situació de dependència
de les quals 308 són dones i el 77% viuen a casa.
Arranjaments a la llar
Tramitació dels ajuts en els arranjaments d’accessibilitat per habitatges on viuen persones
grans o amb diversitat funcional que ofereix la Diputació de Barcelona. Es destaca que els ajuts
són limitats anualment en 4 o 5 per municipi i que poques persones grans coneixen aquests
ajuts.
— L’any 2020 s’han tramitat 3 intervencions amb les obres pendents d’executar.
Atenció domiciliària
Entre les persones grans es demana l’ampliació de les hores del servei de suport a domicili en
la franja horària abans de dormir i per donar suport a les persones cuidadores.
— L’any 2020 s’han atès 165 persones.
Servei ajudes tècniques
Servei que facilita el dia a dia a les persones en situació de dependència amb la instal·lació
d’elements de protecció i suport a l’habitatge on resideix.
— L’any 2020 s’han atès 22 persones al BAT Osona.
— L’any 2020 s’han atès 26 persones a l’Ajuntament.

Atenció a les ocupacions

Torelló disposa d’un Protocol d’actuació en casos d’ocupació d’habitatge sense títol habilitant amb la
coordinació dels diferents equips: Policia Local, Habitatge, Secretaria, Urbanisme i Serveis socials.
L’Oficina Local d’Habitatge realitza l’actualització de les dades al Registre d’ocupacions, on consten, a
l’any 2020, un total de 16 ocupacions.
Per altra banda, està en marxa la redacció d’un Protocol comarcal per a l’actuació davant les
ocupacions sense títol habilitant per poder articular i coordinar l’acció dels diferents municipis en
aquest àmbit.

9.3 SERVEI D’URBANISME I TERRITORI
El Servei d’Urbanisme i Territori s’encarrega de la gestió urbanística del municipi en base al PGOU i
compta amb 1 arquitecte municipal (cap de l’àrea), 2 arquitectes tècnics (1 cap de brigada), 1 enginyer,
1 inspector i 2 tècniques administratives.

El servei de planificació territorial desenvolupa cinc tasques clau en relació amb l’habitatge:
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Desenvolupament de planejament
Atorgament de llicències de nova edificació i rehabilitació
Disciplina en relació a l’habitatge
Adquisició d’habitatges per tanteig i retracte
Fiscalitat vinculada a l’edificació
⎯ Foment de la rehabilitació
⎯ Increment e l’IBI d’habitatges buits
⎯ Mobilització d’habitatges

A continuació es descriuen els serveis que ofereix i els resultats de gestió.
Desenvolupament de planejament

Torelló ha desenvolupat i urbanitzat importants sectors de sòl residencial en els darrers anys, amb
potencial de nous habitatges tant unifamiliars com plurifamiliars. No es preveu desenvolupar més sòl
residencial i altres instruments urbanístics en el termini del PLH.

Atorgament de llicències de nova edificació i rehabilitació

En el capítol 5. DINÀMICA DE CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ s’exposen les dades de les llicències
atorgades els darrers anys.
Disciplina urbanística en relació a l’habitatge

Es considera que caldria incrementar les actuacions de disciplina vinculades a les ordres d’execució
per mal estat de conservació que es realitzen per façanes, teulades i forjats en estat deficient i que
presenten risc de seguretat a tercers. No tenen un pla d’inspecció específic, disposen d’un tècnic
municipal encarregat de supervisar les obres, de la vigilància i el seguiment a peu de carrer que
informa de possibles irregularitats, deficiències o situacions de perill.
Adquisició d’habitatges per tanteig i retracte

Des de l’any 2014 l’Ajuntament de Torelló ha adquirit 3 habitatges a través del tanteig i retracte amb
la subvenció de la Diputació de Barcelona. Aquests habitatges es destinen al lloguer social juntament
als habitatges cedits per l’AHC que gestiona el municipi a través de l’OLH.
Fiscalitat vinculada a l’edificació

S’han establert diferents mesures vinculades a la fiscalitat per potenciar la rehabilitació i l’activació de
l’habitatge buit.
Foment de la rehabilitació. Actualment existeixen bonificacions a l’IBI per obres de millora de
l’eficiència energètica. Es considera necessari revisar les ordenances fiscals per ser més
específiques i que es determini quina ha de ser la inversió mínima de les obres. Es veu negatiu
que en cases d’obra nova amb una eficiència energètica elevada la bonificació és mínima.
Increment de l’IBI habitatges buits. L’ordenança fiscal preveu el recàrrec de l’IBI en habitatges
buits, de moment no s’ha començat a aplicar ja que no es disposa d’un cens d’habitatges buits.
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Mobilització d’habitatges. S’està treballant en l’impuls de bonificacions fiscals com l’IBI o
l’ICIO per a la generació i ampliació del parc d’habitatge assequible.

9.4 POLICIA LOCAL
Les actuacions de la policia local vinculades a l’habitatge principalment són en relació a ocupacions
sense títol habilitant, problemàtiques de convivència i persones sense llar.
Ocupacions

En els casos d’ocupacions sense títol habilitant actuen de 2 maneres en funció de com els hi arriba la
notificació:
En el cas que les persones ocupant hagin sol·licitat empadronar-se a l’habitatge, des de la
policia local es visita l’immoble diferents vegades durant una setmana per comprovar que
s’utilitza com a residencia permanent.
En el cas que s’assabentin de l’ocupació per altres mitjans es visita l’habitatge i s’identifiquen
les persones que es troben ocupant.
En tots els casos s’inicia un expedient, s’informa a la propietat i es comprova l’estat de l’habitatge. En
el cas que es detecti que s’han connectat subministres irregularment s’informa a la companyia.
S’esmenta que puntualment algunes ocupacions generen conflictes de convivència amb el veïnat.
Convivència

Es detecten problemes de convivència principalment en blocs d’habitatge de l’AHC, sobretot en la
promoció situada al carrer Compte Borrell 63. Actuen principalment arrel de denúncies del veïnat i
puntualment per activitats il·legals.
Es considera que les problemàtiques de convivència no han augmentat els darrers anys i que en
general són qüestions aïllades que sovint es podrien resoldre a través de la mediació, però no es
disposa d’aquest servei a nivell municipal.

Sense llar

De forma molt puntual atenen a persones transeünts que els hi sol·liciten ajuda, tenen un protocol
per oferir un entrepà i un bitllet de tren, en aquests casos informen a Serveis socials de l’actuació.

9.5 SERVEI DE JOVENTUT
Des del Servei de joventut no es realitza cap actuació vinculada a l’habitatge ja que es deriva a l’Oficina
d’habitatge municipal. Tot i això, es considera que les persones joves del municipi desconeixen el
servei de l’Oficina local d’habitatge i que podria ser positiu desenvolupar accions específiques
destinades al col·lectiu jove.
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9.6

SERVEIS SUPRAMUNICIPALS

Actualment existeixen 3 serveis supramunicipals que ofereixen atenció en relació a l’habitatge a la
població de Torelló:
Oficina comarcal d’habitatge d’Osona.
Oficina d’estalvi Energètic d’Osona nord.
Agència de l’Habitatge de Catalunya (gestió del parc propi).

9.6.1

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE D’OSONA (VIC)

El municipi de Torelló compta també amb el suport de l’Oficina d’Habitatge Comarcal d’Osona on es
deriven alguns tràmits des de l’OLH de Torelló i els Serveis socials. Els serveis que ofereix en relació a
l’habitatge mancomunats amb el Consell Comarcal són:

Servei tècnic d’ajuts de rehabilitació
Assessorament jurídic comarcal
Servei d’Intermediació de Deute Hipotecari (SIDH)

Servei tècnic d’ajuts de rehabilitació

Tot i que aquest servei també s’ofereix des de l’OH municipal, es constata que sovint les persones
interessades es dirigeixen directament a l’OH comarcal perquè és on es feia aquest tràmit abans de
disposar d’una Oficina local.
Assessorament jurídic comarcal

Alguns casos atesos a Serveis Socials es deriven als serveis jurídics comarcals, tot i que en general no
deriven per temes d’habitatge ja que aconsellen que sol·licitin un advocat d’ofici.
Servei d’Intermediació de deute hipotecari (SIDH)

Servei d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per
afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del
possible, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament de préstecs hipotecaris i la intermediació
per a persones o famílies en lloguer d’habitatges propietat d’entitats financeres amb problemàtica
d’impagaments o finalització de contractes. Aquest servei està gestionat per la Diputació de Barcelona
a Vic. No es deriven temes de lloguer o mediació en relació a problemàtiques vinculades al pagament
del lloguer de l’habitatge.
Des de l’any 2014 s’han iniciat 21 intervencions, 17 en relació al deute hipotecari, 2 de consum
i 2 de lloguer. L’any 2020 s’han incrementat amb un màxim de 5 intervencions.
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9.6.2

OFICINA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA OSONA NORD

Oficina d’assessorament energètic creada l’any 2020 mancomunada amb els municipis de Manlleu,
Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. L’any 2021 ha iniciat la seva activitat al municipi de
Torelló i compta amb 1 tècnica i 1 administrativa. Des del Servei es realitzen les següents accions:
Assessorament energètic
Atenció sobre el consum energètic i revisió de factures (potencies, tarifes, companyies, canvis d’estalvi
energètic, etc.)
Millora de l’eficiència energètica
Atendre situacions de pobresa energètica (bo social, factures elevades, deute acumulat, etc).

L’any 2020 s’han atès un total de 96 persones, principalment per a la tramitació del bo social.

9.6.3

AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA (AHC)

Torelló compta amb un important parc d’habitatge assequible de lloguer propietat de l’Incasòl i
gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un total de 103 habitatges en 5 promocions
ubicades majoritàriament en els nous sectors de desenvolupament urbanístic.
Des de l’any 2013 l’AHC compta amb el suport de l’entitat social Vincle per a l’atenció a les comunitats
de veïnes d’aquestes promocions amb les següents accions:
— Creació de les juntes de comunitats.
— Foment del lideratge i apoderament a les comunitats.
— Suport quinzenal a les comunitats.
— Visites porta per porta a totes les veïnes.
— Trobar punts d’acords sobre els espais comunitaris.
— Generar espais de diàleg i confiança.
Es detecten els següents reptes per a la millora de la convivència de les comunitats i la gestió dels
conflictes:
— Creixement expansiu dels petits problemes.
— Dificultat de gestió dels espais comunitaris.
— Increment de les adjudicacions a la Mesa d’Emergències.
— Augment de la mobilitat i temporalitat de les persones residents degut a les adjudicacions de
Mesa.
— Sentiment d’inseguretat.
— Dificultats de gestió i acord dels espais comunitaris.
— Alts consums energètics en habitatges sense subministrament de gas i amb baixa eficiència
energètica.
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9.7

RELACIÓ AMB ELS AGENTS EXTERNS

Entitats locals que treballen en relació a l’habitatge:
Càritas Torelló
Fundació Avis de Sant Feliu
Fundació Benestar Social i Família (FIBS)
9.7.1

CÀRITAS TORELLÓ

Càritas Torelló és un grup molt actiu format per persones voluntàries del municipi que compten amb
el suport tècnic de l’equip de la Diòcesi de Vic. El principal servei que desenvolupen en relació
l’habitatge és l’allotjament temporal de persones en risc d’exclusió social.
Actualment disposen d’un habitatge d’inclusió social on s’allotgen entre 3 i 4 persones, sempre
persones adultes soles i en molts casos migrades. L’allotjament es pacta per una estada de 6 mesos
però que de mitjana s’allarga fins als 2,5 anys. Les persones voluntàries realitzen un seguiment i
acompanyament a les persones ateses amb el suport de la tècnica referent en habitatge de Càritas i
la coordinació amb serveis socials del municipi.
Per altra banda, Càritas ofereix suport econòmic en ajuts al lloguer i relloguer, subministraments i
altres qüestions d’habitatge en alguns casos que l’ajuntament no pot fer-hi front. Han constatat un
increment notable de les demandes arrel de la situació generada pel Covid-19.
També tenen un espai d’acollida setmanal, un espai d’escolta des d’on ofereixen suport i poden
derivar-les als diferents serveis que ofereixen en coordinació amb serveis socials.
Per últim, manifesten que tenen interès en fer una campanya de sensibilització conjuntament amb
l’Ajuntament per promoure el lloguer assequible. Consideren que podrien donar confiança a la
propietat i a mig termini es plantegen fer accions de captació.

9.7.2

FUNDACIÓ AVIS DE SANT FELIU

La Fundació Avis de Sant Feliu gestiona la Residència Cals Avis i disposa d’un habitatge en propietat
que està cedit a l’Ajuntament de Torelló per al seu destí al lloguer social a través de l’Oficina Local
d’Habitatge.

9.7.3

FUNDACIÓ BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA (FIBS)

La Fundació Benestar Social i Família ha estat una de les entitats socials promotores d’habitatge amb
protecció oficial al municipi en règim de compravenda en sòl municipal cedit. Des del 1999 ha
promogut 51 habitatges amb protecció oficial a Torelló sobre sòl municipal. Un dels sòls públics que
es va cedir a FIBS al sector Castell I ha quedat pendent de construir i es preveu revertir el dret a favor
de l’Ajuntament amb un potencial de 36 habitatges en règim de protecció oficial.
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DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES I OPORTUNITATS

Per tal d’abordar la diagnosi de la situació de l’habitatge a Torelló s’han identificat les principals
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats analitzades, que s’han estructurat a partir dels
diferents àmbits d´anàlisi ja desenvolupats en el document d’anàlisi: les persones, el parc
d´habitatges, el mercat, el planejament, els recursos residencials i les iniciatives municipals
existents.
Aquesta identificació d’elements clau s’ha realitzat conjuntament amb els equips tècnics i equips
polítics de l’ajuntament en una sessió realitzada el dia 6 de maig de 2021, mitjançant
videoconferència donada la situació de confinament a causa de l’emergència sanitària causada pel
Covid-19.
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Persones

Persones

Maduració de l’estructura d’edats i envelliment. Reducció progressiva del creixement natural i, en cas de no
canviar la tendència, en els propers anys es podria accentuar l’envelliment de la població.
— Reducció joves, de 20 a 34 anys a causa de generacions nascudes en època de reducció de la natalitat.
— Augment del sobreenvelliment, en quasi 14 punts percentuals.
Augment de les llars de dues persones i unipersonals a conseqüència de la maduració. Si l’envelliment progressa,
les llars unipersonals poden ser les que més creixin en el curt termini i s’accentuï en el mitjà. La dimensió mitjana
de la llar s’ha reduït, ha passat de les 3,20 persones per llar el 1991 a les 2,58 el 2011.
La taxa d’atur, que evolucionava a la baixa des del 2014 torna a incrementar des del 2020:
— El març del 2021 és de l’11,5%, 3,2 punts més percentuals més grans que el març del 2008 i igual a la mitjana
comarcal.
La distribució de la renda és força diferent entre seccions censals del municipi, amb una diferència del 19% entre
la de menys capacitat i la de més.
L’accés i el manteniment de l’habitatge són els principals problemes en relació amb l’habitatge ¡ representen
entorn al 75% de les problemàtiques identificades.
— 240 persones inscrites al RSHPO, el 16,7 ‰ de la població. Quasi dos terços tenen entre 36 i 64 anys i vora la
meitat són UC unipersonals.
— Les dificultats al manteniment de l’habitatge se centren sobretot a les dificultats per pagar el lloguer. També
les dificultats per pagar els subministraments, són una problemàtica significativa.

És un municipi que depèn encara de les migracions, especialment les externes, per créixer.
— Aquesta ha estat la base del seu augment i rejoveniment, i la seva reducció ha estat la causa de maduració i
reducció de la natalitat.
La manca d’oferta de lloguer pot suposar l’expulsió de població, cap a municipis amb més oferta, principalment
entre la gent jove en el moment d’emancipar-se.
Els ajuts municipals al pagament de l’habitatge augmenten com també el nombre de persones inscrites al RSHPO.
L’augment de les desigualtats, com a conseqüència d’una possible crisi econòmica derivada de la situació actual
d’emergència sanitària, pot suposar l’increment de les llars que necessitin suport públic, especialment en relació a
l’habitatge.
L’augment del preu del lloguer, les condicions de fiances d’accés i la baixa capacitat econòmica dificulten l’accés a
les persones joves, les persones grans i les persones en situació de vulnerabilitat al municipi.
S’ha detectat situacions de discriminació per raó de classe i/o raça en l’accés al mercat de lloguer.

Importants problemes d’exclusió residencial per la pèrdua de l’habitatge i per residir en habitatges en situació
d’ocupació sense títol habilitant (21 llars a tancament 2020).

FORTALESES

OPORTUNITATS

Persones

Persones

Les migracions externes estan contribuint al rejoveniment de l’estructura d’edats, més visible en els menors de 14
anys.
La capacitat econòmica de la població, que era menor que la mitjana catalana ha tendit a igualar-se: si el 2010
l’índex era del 93,2, el 2017 se situava en 100,2.

D’acord amb les projeccions demogràfiques, el potencial de creixement és encara important. Durant l’execució del
pla podria augmentar la població fins a vorejar els 15.000 habitants, amb una forquilla de noves llars que pot anar
de les 260 a 370.
L’augment de la taxa d’atur al municipi pot haver estat circumstancial, a causa del confinament per la pandèmia
de la Covid-19. La recuperació de l’activitat una vegada finalitzat l’estat d’alarma pot permetre recuperar població
activa de manera ràpida.
Impulsar mecanismes de prevenció de la pèrdua d'habitatge a través de la mediació, amb la propietat que permeti
reforçar la confiança i oferir-li facilitats per llogar o mantenir a les persones llogateres.
Col·laboració amb entitats que agrupen persones grans i amb diversitat funcional per promoure projectes
d’habitatge cooperatiu.
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El parc d’habitatges

El parc d’habitatges

Parc residencial en procés d’envelliment, només el 28,7% s’ha construït entre el 1991 i el 2020
Un 35,4% dels habitatges del municipi es van construir entre 1961 – 1980, un moment amb uns estàndards
constructius força inferiors als actuals i sense les normatives d’accessibilitat i eficiència energètica vigent. El 39,3%
dels habitatges en estat deficient es van construir en aquesta etapa.
El 5,1% dels edificis estan en estat deficient o ruïnós. D’aquests el 18,8% es van construir abans de 1900 i el 52%
són habitatges unifamiliars.
Únicament el 22,9% dels immobles són accessibles i 2.752 immobles (49,8%)es troben en edificis d’entre 3 i 6
plantes sense ascensor. L’accessibilitat dels habitatges és un dels principals motius d’aïllament de les persones
grans i en un procés d’envelliment de la població pot ser un repte per al manteniment de les persones grans en els
seus habitatges el màxim de temps possible.
Existència d’habitatge buit. En el Cens de 2011 representaven el 14,3% del total del parc, tot i que les dades
d’aquest cens s’han mostrat poc fiables en estudis específics posteriors a diferents municipis catalans. Actualment
hi ha dificultat de mobilització i captació dels habitatges:
— Entitats financeres (Sareb) no té interès en lloguer.
— Les immobiliàries promotores de nou habitatge també gestionen la venda de la propietat anterior.
Parc majoritàriament unifamiliar (67,5% dels habitatges) que dificulta l’accés a rendes mitges i baixes.

Els habitatges de propietat representen el 83,1%, però un 34,1% del total té pagaments pendents (dades de 2011).
Els habitatges amb pagaments pendents s’han incrementat en els darrers anys, fet que suposa un augment del risc
de pèrdua de l’habitatge davant d’impagaments.
Parc d’habitatge de lloguer escàs, només el 16,9% el 2011, enfront al 19,8% del conjunt de Catalunya. La poca
oferta de lloguer dificulta l’accés a l’habitatge a persones amb baixos ingressos. El pes del lloguer ha tendit a reduirse des del 1991 quan representava el 20,1%.
El nombre d’habitatges ocupats sense títol habilitant s’ha incrementat de 6 a 21 entre 2019 i 2020. Les ocupacions
estan gestionades per màfies i atrauen població d’altres municipis. La connexió fraudulenta a serveis pot generar
situacions de risc en habitatges vells amb deficiències.
S’ha sol·licitat la pròrroga de la llicència de 8 promocions propietat d’entitat financeres i fons d’inversió que tenen
les obres aturades en diferents fases. No obstant, no es preveu que això impliqui la represa de les obres.
Mal estat dels habitatges a nivell energètic, que genera dificultats de pagament dels subministraments.
Estat dels habitatges vinculat a la vulnerabilitat. Els habitatges en mal estat habitualment són més econòmics i hi
accedeixen les persones que presenten major vulnerabilitat.
Risc d’expulsió de persones llogateres en habitatges deteriorats on la propietat vol finalitzar els contractes per
rehabilitar la finca de forma integral i vendre’ls.

Existència de promocions inacabades.

FORTALESES
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El parc d’habitatges

El parc d’habitatges

En general, el parc residencial es troba en bon estat.
La important construcció de nou habitatge destinat a primera residència, sobretot a partir de 1980, ha permès
l’augment de la població resident.
Només consta 1 habitatge d’ús turístic al Registre d’establiments d’ús turístic de la Generalitat de Catalunya, sense
impacte sobre el mercat de lloguer.
El Pla de Barris va permetre la rehabilitació d’habitatges del nucli antic (façanes, cobertes, espais comuns).
Increment de les llicències de rehabilitació al nucli, on hi ha els edificis més deteriorats (carrer Sant Josep i carrer
Sant Antoni).
Important promoció d’habitatge plurifamiliar, que pot facilitar l’accés a l’habitatge a rendes mitges. La promoció
de nou habitatge plurifamiliar pot facilitar l’accés de la demanda d’habitatge assequible al municipi al sector del
Castell I i Creu 1.
Actualment hi ha un impuls de la promoció d’habitatges de lloguer al nucli antic.

La millora de l’eficiència energètica del parc d’habitatges existents pot comportar una important reducció del
consum i el cost en subministraments. La bonificació de l’IBI ha sigut una bona mesura per incentivar la instal·lació
de sistemes de producció d’energies renovables. Impuls de mesures per garantir una millor resposta energètica i
ecològica.
L’Ajuntament preveu impulsar un estudi d’habitatges buits per facilitar-ne la mobilització cap al lloguer assequible
a través de la Borsa de lloguer i el programa comarcal de Masoveria.
Interès en la rehabilitació d’edificis i habitatges del nucli antic, per la seva qualitat ambiental i existència de patis,
que es reforçarà municipalment amb ajuts a la rehabilitació (primera campanya al 2021).
Oportunitat de treball per convertir habitatges sense títol habilitant en lloguer social.
Impuls de les polítiques municipals de rehabilitació.
La millora de l’espai públic pot impulsar la millora dels habitatges al carrer Sant Josep i Sant Antoni.
La millora de l'accessibilitat pot detonar canvis per atraure gent del municipi i amb majors ingressos. En cas que no
s'inclogui, atrau gent amb menys ingressos i que pot accedir a aquests habitatges més econòmics.
Sol·licitud d’ajuts per a l’arranjament d’habitatges que facilitin l’accessibilitat per part de persones grans i amb
diversitat funcional.
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El mercat de l’habitatge

La propietat no està introduint al mercat de lloguer els habitatges buits per por que una demanda amb poca
capacitat econòmica generi impagaments.
Poc dinamisme del mercat de compra venda. Tot i que el nombre de compravendes ha anat en augment des del
2014, segueixen sent menys nombroses que les del 2007.
Des del 2013 no s’ha fet promocions d’HPO malgrat la bossa creixent de persones inscrites al RSHPO.
El preu de l’habitatge en venda ha tendit a l’alça, sobretot des del 2019.
Promocions d’habitatges aturades o sense executar per manca de dinamisme del sector de compravenda.
Promocions d’obra nova finalitzades en comercialització, amb dificultats per ser adquirits.

El desajust entre l’oferta i la demanda (poca oferta i a un preu elevat) genera 2 efectes negatius:
— Expulsió de la població fora del municipi
— Necessitat de suport per poder pagar l’habitatge. Creixement dels ajuts al manteniment de l’habitatge.
La capacitat econòmica limitada de les possibles llogateres contribueix al poc dinamisme del mercat del lloguer,
ja que la propietat cerca garanties davant els possibles impagaments.
No hi ha interès, ni capacitat per promoure amb destí al lloguer, per les dificultats de gestió i el desajust entre el
cost de promoció i el preu de lloguer.
La manca d’oferta d’habitatge en lloguer i l’elevada demanda, permet a les immobiliàries escollir entre les persones
demandants, un fet que dificulta l’accés als col·lectius més vulnerables com la població d’origen estranger.
Tot i l’existència d’habitatge buit que pugui entrar al mercat de lloguer, sobretot d’obra nova no comercialitzada,
la propietat prefereix retenir-la a posar-la en lloguer assequible per mor dels impagaments.
El 2020, arrel del Covid, han tornat a reduir les compravendes, i caldrà veure si es tracta d’un efecte conjuntural o
es manté els propers anys.
Presència de solars per a la promoció d’habitatge unifamiliar amb millor preu i millors condicions als municipis veïns
que a Torelló, que fa que persones que volen auto promoure un habitatge busquin a altres municipis.
Hi ha terrenys unifamiliars aïllats (per vendre en solars), però aquest estan en mans de grans propietàries que no
els posen a mercat o els posen molt a poc a poc. Control del mercat per part de poques mans.

FORTALESES
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El mercat de l’habitatge

El mercat de l’habitatge

Important pes relatiu del lloguer en les operacions immobiliàries. Malgrat la poca oferta de lloguer, aquest
representa entorn els dos terços de les operacions del mercat.
Existeix una oferta variada de venda d’habitatge de segona mà, i en menor mesura d’obra nova i solars, que pot
donar resposta a diferents necessitats, sempre que es disposi de suficients recursos econòmics per accedir-hi.

Reconduir part dels habitatges que es troben al mercat de venda cap al mercat de lloguer.
Activar els habitatges buits i comercialitzar habitatges finalitzats per generar habitatge assequible i divers.
Potenciar la Borsa de lloguer social. Impulsar el treball amb entitats socials per a la captació i gestió d’habitatge
assequible i social.
Facilitar l’accés als ajuts de rehabilitació de l’AHC. Existència d’habitatges vells amb deficiències on accedeixen
persones amb molts pocs ingressos que no tenen capacitat de mantenir-lo i millorar-lo.
Impulsar i diversificar models d’accés a l’habitatge: compartit, cooperatives, altres.
Incloure Torelló a la declaració d’habitatge de mercat tens per poder aplicar la Llei de Regulació dels lloguers.
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El planejament

El planejament

Poques reserves d’habitatge protegit pendents de construir en els sectors ja urbanitzats. La major part dels
habitatges previstos ja s’han edificat, amb un total de 101 habitatges en règim de lloguer.
El planejament preveu pocs habitatges unifamiliars aïllats (es preveuen en filera), de manera que la gent que busca
aquesta tipologia de parcel·les marxa a municipis propers amb aquesta oferta.

Important disponibilitat de solars pendents de construir al municipi, tant al nucli com als nous desenvolupaments
ja urbanitzats, que no s’estan edificant. Els solars per edificar (Castell I, Castell II i La Creu I) pertanyen a pocs
promotors que controlen el mercat i l’oferta.
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El planejament

El planejament

El municipi es caracteritza per un parc residencial continu a banda i banda del riu Ges.
El PGOU, aprovat l’any 1999, permet generar el sòl necessari pel futur creixement de Torelló, a partir de la generació
de nou habitatge lliure i protegit.
L’última dècada s’han desenvolupat 4 sectors de planejament (Castell I, Castell II, Creu 1 i El Puig) amb un important
potencial d’habitatge que es preveu desenvolupar durant l’execució del PLH, 169 habitatges lliures, 40 habitatges
protegits i 35 allotjaments dotacionals.
Es preveu destinar un sòl d’equipaments del sector Creu 1 a allotjament dotacional per a persones grans i per a
persones amb diversitat funcional. Inclourà tant una residència com habitatge cooperatiu.
Creixement de l’activitat prèvia a la promoció i construcció d’habitatges unifamiliars en filera (demanda d’informació
per part tant de promotores com d’arquitectes).
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Alguns dels sectors de planejament previstos ja es troben urbanitzats (Castell I, Castell II, Creu 1 i El Puig) i poden
permetre generar nou habitatge per donar resposta a la demanda existent (633 habitatges lliures, 36 HPO), ja sigui
habitatge unifamiliar o habitatges plurifamiliars més assequibles.
Control del creixement perquè sigui sostingut i priorització de la compleció de l’entorn del Castell ja urbanitzat. Es
preveu la revisió del PGOU. Els sectors pendents de desenvolupament com Campaneria II serà difícil que es
desenvolupin, davant l’existència de sòls ja urbanitzats disponibles.
Possibilitat de desdoblament i millora de la freqüència dels trens de la R3 Rodalies Renfe que faciliti la mobilitat
amb transport públic i l’arrelament de la població al municipi.
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Els recursos residencials

Els recursos residencials

Els recursos residencials assequibles són insuficients per donar resposta a la demanda d’habitatge assequible
de la població del municipi. L’any 2020 el RSHPOC tenia inscrites 240 unitats de convivència.

El 40% del parc d’habitatge assequible (91 habitatges) amb protecció oficial és de propietat privada i es
desqualificarà abans de l’any 2027.

Fins ara l’Ajuntament no ha tingut capacitat de promoure directament habitatge al municipi.

El sistema adjudicació pública dels HPO únicament a l’emergència pot representar un repte per,

L’AHC disposa de 103 habitatges de lloguer en 5 promocions que es situen aïllades de la resta del municipi,
ubicades en els nous sectors de desenvolupament i que es troben en la següent situació:
⎯ Problemes de convivència, concentrats principalment a una promoció.
⎯ Alta rotació de les persones residents, ja que en moltes ocasions són adjudicacions de la Mesa que no
tenen com a preferència residir a Torelló.
⎯ La tipologia d’habitatges genera diferències amb la resta de la població: dimensió de la promoció,
espais comuns, petita dimensió dels habitatges.
⎯ Problemàtiques vinculades al clima i requereixen d’un elevat consum energètic a l’hivern que pot
derivar en pobresa energètica.
⎯ Manca de comunicació de les persones residents amb l’AHC i lentitud de resposta per a les accions de
manteniment dels habitatges.

⎯ Voluntat de les persones que ja hi residien d’abandonar-los per la alta rotació.
⎯ Concentració de persones en situació de vulnerabilitat en determinats blocs, aïllats de la seva xarxa de
relacions, i en el cas de Torelló, fins i tot fora del seu municipi, el que genera aïllament.
⎯ Lliurament d’habitatges d’emergència sense condicions òptimes amb dificultats per fer l’alta de
subministraments.
Existència de solars buits unifamiliars en zones molt urbanitzades i consolidades (Cal Feiner).

Necessitat de distribuir els recursos d’emergència en el parc d’habitatges adquirits per no generar “guetos” en
les promocions d’HPO.
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Els recursos residencials

Important parc d’habitatge assequible de lloguer promogut per l’Incasòl i gestionat per l’AHC i l’Ajuntament amb
un total de 103 habitatges.

L’Ajuntament ha iniciat l’adquisició d’habitatges a través del tanteig i retracte amb un total de 3 habitatges.
L’augment del parc municipal d'habitatges ha de correspondre amb els recursos municipals per a la seva gestió.

L’Ajuntament de Torelló gestiona 15 habitatges assequibles (4 propis i 11 cedits de l’AHC i de la Fundació Avis Sant
Miquel).

Capacitat d’ampliar el parc d’habitatge assequible de lloguer per donar resposta al procés de desqualificació dels
habitatges amb protecció oficial de compravenda existents. Facilitat d’adquirir a tot el municipi en condicions
econòmiques similars, el que permet distribuir l’habitatge assequible i social.

La Residència Rocaprevera ofereix 65 places (públiques i privades) per donar resposta a les necessitats de les
persones grans del municipi.
L’Ajuntament disposa de sòls per promoure habitatge assequible al municipi (HPO i allotjaments):
— 2 solars d’equipaments, (en un d’ells es preveu que se’n puguin ubicar 20).
— 2 solars HPO, 46 habitatges.
— sòls en sectors que es desenvoluparan en el termini del PLH per a 11 habitatges lliures, 4 protegits i
15 allotjaments dotacionals.
Capacitat d’atendre situacions d’emergència residencial, sensellarisme i dones que pateixen violència de gènere,
a recursos supramunicipals específics a través de la derivació a l’alberg de Vic i l’hostal de Manlleu.
La Fundació Benestar i Família (FIBS) ha promogut 51 habitatges amb protecció oficial de compravenda des de l’any
1996.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compta amb el suport de l’entitat social Vincle per a l’acompanyament a les
comunitats que viuen en els habitatges gestionats per l’AHC.
Càritas disposa d’1 habitatge amb destí a l’emergència i exclusió residencial al municipi, en fan la gestió i
l’acompanyament en coordinació amb Serveis socials.
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Possibilitat de promoure habitatge assequible a través d’entitats supramunicipals, entitats privades o cooperatives
i comptar amb el suport econòmic del Pla Estatal de Vivienda, així com del finançament de l’Institut Català de
Finances (ICF).
Incentivar la captació d’habitatge privat buit amb destí al lloguer assequible, així com la negociació amb entitats
financeres que tenen promocions d’habitatge buit al municipi.
L’Ajuntament disposa d’un solar cedit pendent de construir que l’Ajuntament vol revertir per a la promoció de 36
habitatges amb protecció oficial.
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Iniciatives municipals existents

Iniciatives municipals existents

Manca d’equip suficient a l’Oficina Local d’Habitatge. L’Ajuntament disposa d’1 única tècnica d’habitatge (cap de
l’oficina) que lidera i coordina les diferents actuacions vinculades a l’habitatge al municipi. Necessitat de reforç en
l’àmbit jurídic i de mediació. Necessitat de recurs tècnic per engegar el procés de promoció a Torelló.
Augment de les unitats de convivència amb necessitats d’ajuts d’urgència especial (PEEU). El 2020 es va situar
prop de les 25 llars, majoritàriament vinculats al deute de lloguer.

L’increment de les necessitats d’habitatge, i la manca de recursos residencials per donar-hi resposta, pot
incrementar la despesa municipal en ajuts, i per tant reduir la capacitat d’impulsar mesures estables. Caldrà
valorar l’impacte de la situació derivada de l’emergència sanitària de la covid-19 i la disminució d’ingressos
econòmics i l’augment de necessitats.

Dificultats de captació de nous habitatges buits cap a la Borsa de lloguer. Aquesta es troba estancada a l’entorn
de 28 habitatges, tot i que l’any 2020 ha comptat amb el suport de l’entitat social Vincle i una campanya de
comunicació específica.
Des del municipi no s’ha impulsat actuacions vinculades a l’habitatge per a joves, que redunda en un
desconeixement per part de les persones joves dels serveis que pot oferir el municipi.
No es disposa d’un servei de mediació comunitària municipal o mancomunat per atendre conflictes de convivència,
que són atesos i gestionats per la policia.
Manca d’horitzons i visió estratègica a mig termini de les polítiques d’habitatge municipals més enllà de
l’emergència. Necessitat de dades per prendre decisions estratègiques, es valora la redacció del PLH com una
oportunitat.
FORTALESES

OPORTUNITATS

Iniciatives municipals existents

Iniciatives municipals existents

Torelló disposa d’Oficina Local d’Habitatge (OLH) municipal des del 2007 que gestiona els ajuts de l’AHC, la Borsa
de lloguer i l’atenció a la ciutadania vinculada a l’habitatge amb capacitat per impulsar projectes propis. Requereix
de reforç en moments concrets de pics de feina per a la tramitació d’ajuts.
Bona coordinació entre els diferents agents de la política d’habitatge. L’OLH es coordina amb els Serveis socials i el
Servei d’Urbanisme i Territori que tenen un paper rellevant vinculat a l’habitatge, juntament amb el Servei de
Joventut i la Policia local. No obstant, no hi ha un espai estable de coordinació.
Voluntat política d’impulsar polítiques municipals d’habitatge de forma coordinada amb els municipis de l’entorn.
L’Ajuntament compta amb una Regidoria d’Habitatge i ha incrementat el pressupost municipal d’habitatge.
El Consorci d’Osona de Serveis socials dona suport als Serveis socials municipals, el que permet disposar de recursos
a nivell supramunicipal:
— Ajuts municipals al pagament dels subministraments (174 llars, 50.757,24€).
— Ajuts a l’allotjament d’emergència (8 persones, 3.732€).
— Suport jurídic per evitar la pèrdua de l’habitatge a través del SIDH de l’Oficina d’Habitatge Comarcal amb un
total de 21 casos des de 2014.
— Capacitat de gestionar habitatge captat.
Impuls municipal de la rehabilitació:
— Obertura d’una línia de subvencions municipals a la rehabilitació d’edificis (façanes, cobertes i espais comuns).
Es planteja valorar la necessitat d’acotar les millores previstes.
— Bonificació de l’IBI i l’ICIO per a incentivar la millora de l’eficiència energètica amb la instal·lació de plaques.
— Possibilitat d’ajuts municipals a la rehabilitació. Caldrà establir els criteris: estat de l’habitatge, renda, disposició
d’ITE, etc.
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L’any 2020 s’ha creat l’Oficina d’estalvi i eficiència energètica Osona Nord mancomunada amb els municipis de
l’entorn per a l’assessorament energètic i l’atenció a la pobresa energètica (96 persones ateses).
Els darrer any s’han engegat diferents iniciatives vinculades a l’habitatge:
— Estudi d’habitatges buits.
— Impuls de captació a la Borsa de mediació de lloguer a través de campanyes de comunicació directa.
— Programa comarcal de masoveria urbana juntament amb el Consell Comarcal d’Osona.
— Impuls de la promoció d’allotjaments dotacionals per a gent gran.
— Impuls del tanteig i retracte per ampliar l’habitatge assequible municipal.
S’ha aprovat un protocol de seguiment i acompanyament de les situacions d’ocupació sense títol habilitant. Es
preveu aprovar-ne un altre a nivell comarcal per articular les actuacions dels casos entre els diferents municipis.
Possibilitat d’impulsar un servei de mediació comunitària de suport a les comunitats de veïns i veïnes i per impulsar
la bona convivència i la rehabilitació. Caldrà valorar la idoneïtat o la possibilitat de desenvolupament per part de
serveis ja existents.
Possibilitat de mancomunar serveis i programes amb els altres municipis de la Vall del Ges (Sant Pere i Sant Vicenç
de Torelló) per impulsar polítiques d’habitatge i una oficina supramunicipal. Permetria ampliar els recursos
disponibles, i poder dotar d’equilibri i sostenibilitat econòmica.
Acord per a la presència a l’OLH de Torelló, 1 cop al mes, del tècnic territorial de proximitat per atendre les persones
residents als habitatges de l’AHC.

DIAGNOSI
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SÍNTESI DE LA DIAGNOSI

Creixement estratègic

Torelló disposa d’un important potencial de creixement en sòl urbà consolidat ja urbanitzat (Castell I,
Castell II, La Creu 1 i El Puig) amb un total de 669 habitatges. Els principals sòls disponibles són
d’habitatge unifamiliar en filera i aïllat però també es disposa de reserves d’habitatge amb protecció
oficial (36 habitatges) i de sòls dotacionals. La major part dels sòls estan concentrats en poques mans
privades que controlen el mercat, la promoció i l’oferta. L’Ajuntament disposa de solars per a
promoure habitatge amb protecció oficial i allotjaments en aquests sectors ja desenvolupats.
Aquest fet es planteja com una oportunitat per poder donar resposta a les necessitats de creixement
i al mateix temps un repte perquè una part important de les reserves d’habitatge amb protecció oficial
dels nous desenvolupaments ja es van promoure quan es va fer la urbanització fa 10 anys tant en
règim de lloguer com en compravenda de forma delegada per l’Incasòl i la Fundació Benestar i Família
(89 habitatges).
El municipi de Torelló preveu un creixement demogràfic vinculat a l’ampliació de l’oferta de nou
habitatge i la millora de la connexió amb transport públic amb la incorporació a les zones tarifàries de
Rodalies i la possibilitat d’una nova estació al sud. La capacitat econòmica de les llars pot limitar l’accés
a aquests nous habitatges, principalment unifamiliars amb un cost elevat.

Necessitat de suport d’accés a l’habitatge

L’escassa oferta de lloguer al municipi i l’augment dels preus dificulta principalment l’accés a
l’habitatge als següents col·lectius:
Persones joves que no poden emancipar-se al municipi per motius econòmics i han de marxar
a altres municipis amb una oferta més gran de lloguer.
Llars amb pocs recursos econòmics que tenen dificultats per pagar el cost de l’habitatge i dels
seus subministraments.
Persones migrades que pateixen discriminació per raó de classe i/o raça en l’accés a
l’habitatge.
Moltes d’aquestes persones accedeixen als habitatges amb més mal estat i deficiències amb dificultats
per abordar el manteniment i millora, el que suposa un increment dels consums energètics, sobretot
a l’hivern. La necessitat de donar resposta a aquestes problemàtiques es fa evident amb el creixement
de població atesa als Serveis socials (22% de la població de Torelló) i les dificultats d’arrelament al
municipi de les persones joves i migrades que pugui revertir el procés d’envelliment de la població.

Impuls de la rehabilitació

El Pla de Barris del nucli antic ha permès impulsar la rehabilitació d’edificis en mal estat amb la millora
de façanes, cobertes i espais comuns. També ha generat interès en viure al nucli i ha permès la
promoció de nou habitatge de lloguer. L’Ajuntament vol donar continuïtat al programa amb una línia
d’ajuts municipals a la rehabilitació, la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars i el suport
tècnic a l’accés als ajuts de rehabilitació que ofereix l’AHC per a la millora de l’accessibilitat i l’eficiència
energètica.
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Ampliació del parc d’habitatge assequible

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Fundació Benestar i Família (FIBS) han promogut un
important parc d’habitatge assequible de compravenda i lloguer al municipi (190 habitatges).
L’Ajuntament per altra banda ha iniciat l’adquisició d’habitatges a través del tanteig i retracte
distribuïts al municipi i ha incrementat la capacitat de gestió juntament amb els habitatges cedits (14
habitatges). Un dels principals reptes és la desqualificació imminent d’una part important del parc
d’habitatge assequible en règim de compravenda al municipi.
En aquest sentit serà clau preveure la creació de nous recursos residencials que puguin revertir
aquesta situació de pèrdua. Actualment ja s’està treballant les següents iniciatives:
Creació d’allotjaments per a gent gran i persones amb diversitat funcional en sòl
d’equipaments.
Impuls de la promoció delegada a través d’entitats socials com les cooperatives d’habitatge
en cessió d’ús.
Captació d’habitatges buits a través del programa comarcal de masoveria urbana.
Oficina d’habitatge de la Vall del Ges

L’Ajuntament ha fet una aposta per les polítiques municipals d’habitatge. Des de l’any 2007 disposa
d’Oficina d’Habitatge Local per a la gestió d’ajuts de lloguer i rehabilitació, la Borsa de mediació de
lloguer i gestió d’habitatges assequibles i socials, en coordinació amb la resta de serveis municipals,
principalment Serveis socials i el Servei d’Urbanisme i Territori. Davant la demanda creixent de suport
per a l’accés a l’habitatge es planteja la necessitat d’ampliar els recursos i programes amb una Oficina
supramunicipal que pugui donar resposta als municipis de l’entorn i amb una mirada estratègica a mig
termini.
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