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Títol del projecte: Participació ciutadana en la redacció del Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès 

Promou el procés: Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de l’Oficina de Participació Ciutadana de la 

Diputació de Barcelona. 

Objectiu: Consensuar el Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès 

Dates: gener de 2009 -  juny de 2009 

Adreçat a: Tota la ciutadania  

Nombre de participants: 30 persones aproximadament 

Eines utilitzades: Debat en petits grups i aportacions per targes  

Agents implicats: Ajuntament de Parets del Vallès, Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de 

Barcelona, Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona. 

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació 
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INTRODUCCIÓ 

Des de l’Ajuntament de Parets del Vallès s’han anat obrint espais i instruments de participació 
ciutadana implementant un seguit de polítiques orientades a fomentar la corresponsabilització de 
la ciutadania en la construcció compartida de l’esfera pública. 
 
El pressupost participatiu "Amb els diners, tu hi comptes", el Projecte Educatiu de Parets, el Pla 
de Mobilitat del Barri Antic, el Reglament de Participació Ciutadana, entre d'altres, són exemples 
de processos que han comptat amb la implicació activa de la ciutadania en el disseny del Parets 
del futur. A més, es compta amb diversos espais de participació: Consell Escolar Municipal,  
Consell de l'Esport, Grup Impulsor del PEP,  Consell de Solidaritat i Taula d'entitats. 
 
En aquest context, el municipi de  Parets del Vallès es troba en procés de redacció del Pla Local 
d’Habitatge (PLH) 2009-2015, un document de caràcter estratègic que defineix els objectius i 
concreta les actuacions a promoure 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.  
 
Tal i com preveu la nova llei pel dret a l’habitatge (LLEI18/2007, de 28 de desembre, del Dret a 
l’Habitatge de Catalunya), el procés de redacció i tramitació del PLH incorpora mecanismes de 
participació ciutadana.  
 
Així doncs, l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb el suport de l’Oficina de Participació 
Ciutadana de la Diputació de Barcelona, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona, i l’empresa GMG Gestió i Participació, va 
endegar un procés participatiu coincidint amb la fase de redacció del document d’Avanç del PLH, 
incorporant la participació ciutadana al projecte. 

El procés de participació ciutadana ha previst diversos moments i espais participatius per tal 
d’incorporar la veu de la ciutadania al Pla Local d’Habitatge. Es va dissenyar i implementar el 
procés a partir de tres moments participatius: una sessió informativa per a presentar el procés de 
redacció del PLH, la realització d’un taller de diagnosi i de propostes així com la realització d’una 
sessió de retorn final.  
 
En el moment de l’entrega definitiva del PLH ja s’ha dut a terme una part del procés de 
participació ciutadana programat, concretament la sessió de presentació i el taller de diagnosi 
que, en compliment del programa aprovat, es van celebrar respectivament els dies 14/05/09, 
3/06/09. Finalment, el taller de propostes, convocat el dia 22 de juliol de 2009 no es va celebrar. 
Per tant queda pendent de celebrar-se una sessió de retorn oberta a tota la ciutadania. 
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1. OBJECTIUS 

Al llarg del procés de participació ciutadana del PLH s’han tingut presents els següents objectius:  

a) Generals 

 Consensuar, mitjançant la participació ciutadana, el Pla Local de l’Habitatge 

 Introduir metodologies participatives en el disseny del Pla Local de l’Habitatge 

 Estimular la reflexió a l’entorn de les polítiques municipals d’habitatge 

b) Específics 

 Contrastar la diagnosi de l’avanç de PLH amb la ciutadania 

 Definir els objectius del PLH i les actuacions a seguir per assolir aquests objectius 

 Establir mecanismes d’avaluació i seguiment del PLH amb participació ciutadana 

 

2. METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

S’ha enfocat el procés tenint en compte que els treballs de redacció del Pla Local de l’Habitatge 
s’estaven iniciant. Des del inici dels treballs de redacció del PLH s’emfatitza la necessitat que el 
Pla es redacti de forma participada.  

Per aquest motiu, des de la primera reunió de treball es planifica el pla de treball coordinant el 
procés de redacció i el de participació tant pel que fa als continguts com als calendaris. Així 
doncs, el calendari del procés de participació ha anat lligat al pla de treball del PLH. 

En les posteriors reunions de la comissió de redacció es reserva un punt de l’ordre del dia a 
tractar la participació ciutadana tant pel que fa als continguts de preparació dels tallers com als 
resultats del mateixos. El procés de redacció del PLH consta de tres fases: la fase d’Avanç ( 
Anàlisi, diagnosi, objectius i línies d’actuació); la fase de proposta de PLH (Programa d’actuació i 
execució del pla) i la fase d’aprovació (la proposta s’aprova inicialment i després hi ha un termini 
d’un mes d’exposició pública i finalment el ple municipal aprova el PLH per tal que la Generalitat 
de Catalunya el validi).  

En aquest context, el procés participatiu al PLH s’inicia coincidint amb la fase de redacció del 
document d’Avanç del PLH, amb l’objectiu d’incorporar la participació ciutadana en cada una de 
les fases del procés de redacció.  

Pel que fa a la metodologia participativa utilitzada s’ha fonamentat en la participació presencial. 
S’ha vehiculat la participació a través d’un taller participatiu que ha permès obrir el debat sobre 
les polítiques d’habitatge a tota la ciutadania, generar el debat i la reflexió col·lectiva cercant 
consensos, oferint eines de capacitació per tal de garantir la igualtat de condicions en el procés 
deliberatiu.  

 



Participació Ciutadana en la redacció del Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès 

GMG Gestió i Participació Ciutadana  6 

3.  FASES DEL PROCÉS I ACCIONS REALITZADES 

El procés participatiu s’ha estructurat al voltant de tres fases: fase d’informació, fase 
d’aportacions ciutadanes i fase de retorn. Fins al moment s’han desenvolupat les fases 
d’informació i de recollida d’aportacions restant pendent de desenvolupar-se la fase de retorn. En 
cadascuna de les fases el procés s’articula a través dels següents espais i moments 
participatius:  
 
3.1 FASE D’INFORMACIÓ 

Sessió informativa 

Es celebrà una sessió informativa a l’inici del procés per donar a conèixer l’objecte del procés, 
els mecanismes de participació previstos i aportar les eines de capacitació necessàries per 
garantir la participació de la ciutadania en condicions d’igualtat. Alhora la sessió va servir per 
recollir inscripcions de les persones interessades en el procés. 

La sessió es va celebrar el 14 de maig de 2009 a Can Rajoler, de les 19 a les 20:15 hores. Va 
consistir en una presentació del procés de participació del PLH on es va explicar què és el PLH, 
el pla de treball previst per la seva redacció i el procés de participació que l’acompanya la seva 
redacció.   
 
Va ser un acte obert a tota la ciutadania, amb especial esment a la convocatòria de les entitats 
del municipi, tècnics municipals, grups polítics municipals i els agents econòmics més 
representatius del municipi.  
 
Hi van participar unes 45 persones entre les quals veïns i veïnes del municipi, regidors i 
regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Parets del Vallès i tècnics i tècniques 
municipals.  
 
Pel que fa al desenvolupament de la sessió: 

 Programa de la sessió:  

1. Benvinguda institucional, a càrrec del Regidor  
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Parets del Vallès,  
Lucio Gat. 

 
2. Presentació dels continguts d'un Pla Local d’Habitatge,  

a càrrec de Mònica Garriga, arquitecta de l’equip de  
GMG. 

 
3. Presentació del procés participatiu al Pla Local d'Habitatge de Parets del Vallès, a càrrec 

d'Andrea March, tècnica de  participació de GMG Gestió i Participació. 
 
4. Explicació de les tasques de l'Equip Redactor en l'elaboració del Pla Local d'Habitatge, a 

càrrec de David Mongil, tècnic gestor de la GSHUA de la Diputació de Barcelona. 
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3.2 FASE D’APORTACIONS CIUTADANES 

Durant aquesta fase s’han desplegat els mecanismes necessaris per afavorir el debat i les 
aportacions de la ciutadania sobre els polítiques d’habitatge al municipi.  

Si bé estava previst celebrar dos tallers participatius: un taller de diagnosi coincidint amb la fase 
d’avanç (aportacions a l’anàlisi, diagnosi i a la definició d’objectius i estratègies) i un de propostes 
en la fase de proposta de PLH (aportacions de propostes d’actuació) finalment només s’ha 
celebrat el taller de diagnosi, per debatre i consensuar quines són les principals problemàtiques 
al municipi pel que fa a l’habitatge, definir-ne els objectius i valorar els serveis municipals 
d’informació en matèria d’habitatge. 

Ha quedat pendent de realitzar-se doncs (degut a manca de quorum)  un taller per tal de recollir 
les aportacions de la ciutadania en relació a la formulació de propostes d’actuació a preveure des 
del PLH.  

Taller de diagnosi 

El taller de diagnosi es celebrà el 3 de juny a Can Rajoler, de les 19 a les 21 hores. Es va 
realitzar coincidint amb la fase d’Avanç de la redacció del PLH. En aquest moment, l’equip 
redactor disposava ja dels primers resultats de l’anàlisi i la diagnosi, això és, una prediagnosi, 
però l’Avanç era encara un document obert. 

El taller de diagnosi va tenir per objectiu debatre mitjançant metodologies participatives a l’entorn 
de les principals problemàtiques d’habitatge a Parets del Vallès, valorar els serveis municipals 
d’informació i gestió en matèria d’habitatge i consensuar els objectius i que ha de seguir el Pla 
Local de l’Habitatge amb la ciutadania.  

El taller es va estructurar en diversos moments: 

- Moment informatiu: Presentació dels treballs realitzats per part de l’equip redactor en 
relació a la diagnosi  

- Moment deliberatiu: els/les participants en petits grups de treball identifiquen les 
principals problemàtiques d’habitatge al municipi, elaboren objectius a tenir en compte en 
el PLH i valoren els serveis municipals d’habitatge 

- Moment per a la posada en comú i debat: Cada subgrup exposa les seves aportacions 
als altres i s’obre el debat per cercar consensos a l’entorn de les diferents idees 
exposades 

- Moment de conclusió: Es repassen les grans idees i es fa un resum, per part del/la 
dinamitzador/a dels acords i desacords obtinguts en el taller. 

- Moment de plenari: els dos subgrups de debat creats a l’inici de la dinàmica exposen les 
seves conclusions. 

- Moment de retorn dels resultats: A través d’un informe es retornen els resultats obtinguts 
durant el taller. 

Pel que fa a la convocatòria, el taller estava obert a tota la ciutadania, amb especial esment a la 
participació d’entitats del municipi, agents econòmics, tècnics municipals, partits polítics 
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municipals i hi van participar 19 persones. En relació al perfil, han participat tant homes com 
dones, d’edats compreses entre els 30 i els 80 anys i ho han fet a títol individual. Alguns/es 
dels/les participants són sol·licitants d’habitatge protegit. 

Dues dinamitzadores han sigut les qui, mitjançant metodologies participatives, han recollit les 
aportacions dels/les participants.  

Les conclusions, així com totes les aportacions ciutadanes del taller , s’han recollit a l’ informe 
(veure annex) que s’ha lliurat a l'equip redactor per tal que siguin tingudes en compte/valorades 
en el procés de  redacció del POUM. 

Aquest informe es redacta amb una doble finalitat: d'una banda donar a conèixer a l'equip 
redactor i als representants polítics les aportacions ciutadanes, en tant que experts convivencials 
del municipi i, d'altra banda, donar a conèixer a aquells qui han participat i també als qui no les 
conclusions dels taller. 

D’altra banda, i pel que fa a la incorporació de la ciutadania en l’avaluació del procés, al finalitzar 
el taller es lliuraren qüestionaris d’avaluació a tots i totes els/les participants. 

 Programa de la sessió  

1. Benvinguda institucional i presentació dels continguts de la sessió per part de la 
Regidora de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Vallès, Raquel Garcia. 

2. Presentació dels resultats de la diagnosi per part de l’equip redactor del PLH,  ERV 
Arquitectes Associats (vegeu annex) 

3. Presentació del contingut del debat i de la dinàmica de la sessió per part d’Andrea 
March, de l’equip GMG Gestió i Participació. 

4. Debat en grups. Les persones assistents s’agrupen en 2 grups de debat heterogenis (de 
les 19 persones que participen en la sessió, tres d’elles marxen al inici del treball en 
grups). Cadascun dels grups debat a l’entorn de les següents qüestions:  

- Diagnosi: Quines són les principals problemàtiques d’habitatge al municipi? 

- Objectius: Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma prioritària? 

- Valoració dels serveis municipals d’habitatge 

5. Plenari. Posada en comú de les conclusions de cada grup, debat i cloenda.  
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 Quadre resum del taller 

19.00 h  BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 

 Regidora de participació ciutadana 

 Equip redactor 

 Anàlisi i diagnosi 

 Projeccions demogràfiques 

 Estudi de l’oferta 

 Anàlisi del planejament 

 Problemàtiques en matèria d’habitatge 

 GMG. Contingut del debat  i presentació de les dinàmiques de participació 

19.45 h   DEBAT EN PETITS GRUPS. ( 2 GRUPS) 

A. DIAGNOSI. Quines són les principals problemàtiques d’habitatge al municipi? 

1. Respecte al parc d’habitatges.  

Hi ha molts habitatges en mal estat? 

Hi ha molts habitatges buits? 

            Zones on es concentren més problemàtiques 

           Problemàtiques d’accessibilitat  

2. Respecte a la demanda d’habitatge  

Quines problemàtiques d’habitatge té la gent jove? 

Quines problemàtiques d’habitatge tenen les famílies? 

Quines problemàtiques d’habitatge té la gent gran? 

Hi ha altres col·lectius amb problemàtiques d’habitatge? 

Interessa també, conèixer necessitats en relació a l’habitatge lliure (compra/lloguer, ...) 

3. Respecte a l’oferta.  

Els preus dels habitatges s’ajusten al que pot pagar la demanda? 

La tipologia d’habitatges s’ajusta al que es demanda? (compra/lloguer, dimensions dels habitatges,...) 

B. OBJECTIUS. Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma prioritària? 

C. VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 

              Grau de coneixement i satisfacció amb els serveis que es presenten 

21.00 h.   PLENARI 

                Posada en comú de les conclusions de cada grup 
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 Avaluació del taller 

Les persones que varen participar a la sessió disposaven d’un qüestionari d’avaluació que 
consistia, majoritàriament, en preguntes obertes. De les 19 persones que varen participar, 16 
varen emplenar el qüestionari.  

El taller ha estat valorat de forma molt positiva per part de la gent que hi ha participat. En una 
escala de l’1 al 10 la sessió rep una valoració mitjana de 8. Tant la presentació, com 
l’organització i els grups de debat han estat ben valorats.  

El que més ha agradat del taller ha estat el fet mateix de poder participar i poder intercanviar 
punts de vista amb altres veïns i veïnes.   

Les principals crítiques fan referència a la manca de temps per al debat. En aquest sentit, pel 
que fa a les propostes de millora de cara a properes convocatòries, es suggereix destinar més 
temps per al treball en grups i s’esmenta la conveniència de disposar de la informació amb més 
antelació. 

Taller de propostes 

Si bé es va convocar el taller de propostes el 22 de juliol de 2009, obert a la ciutadania amb 
especial esment a aquelles persones que ja varen participar al taller de diagnosi,  no es va poder 
celebrar per manca de quòrum. 

En aquest context, el taller de propostes tenia per objectiu debatre mitjançant metodologies 
participatives a l’entorn de propostes de millora de la situació i l’accés a l’habitatge al municipi 
així com valorar les promocions presentades per l’equip redactor. 
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  Quadre resum del taller. Guió previst 

 

 

3.3 FASE DE RETORN 

Un cop realitzat el procés, el ple de l’Ajuntament aprovarà la proposta de Pla Local d’Habitatge 
que es posarà a exposició pública per tal que s’hi puguin fer al·legacions. 

Coincidint amb el termini d’exposició pública es portarà a terme el retorn dels resultats del procés 
de redacció i participació del PLH. Aquest retorn es dirigirà a la ciutadania amb la finalitat de 
presentar  el pla aprovat i explicar de quina forma s’han incorporat els resultats del procés 
participatiu al Pla. 

Un cop finalitzat el termini d’exposició pública, el ple de l’Ajuntament aprovarà el PLH i el remetrà 
a la Generalitat de Catalunya per a què el validi. 

 

 

19.00h  RECEPCIÓ I INSCRIPCIÓ DELS/LES PARTICIPANTS 

 Lliurament de material 

19.10 h BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 

 Juan José Sierra, gerent d’Habita Parets SL 

 Presentació síntesi document d’avanç del PLH, a càrrec de GMG Gestió i Participació i Equip redactor. 

 Explicació del contingut del debat i explicació dinàmiques de participació, a càrrec de GMG Gestió i Participació. 

19.45 h  DEBAT EN PETITS GRUPS 

 Partint dels objectius (resultants del taller de diagnosi): 

A) Promoure habitatges socials assequibles  

B) Optimitzar el parc d’habitatges existent 

 Pregunta 1) Quines actuacions caldria fer per assolir aquests objectius? 

 Promoure habitatges socials              Optimitzar Parc  

          assequibles                                  d’habitatges                                  Altres actuacions                              

 Pregunta 2) Quins punts forts i punts febles veiem en els sectors que es plantegen per aconseguir nous habitatges (Can Fradera i 
Espai Centre)? Cal preveure altres zones on ubicar-hi les promocions? 

21.00h PLENARI 

 Posada en comú de les conclusions de cada grup 

 Debat 

21.15 CLOENDA 
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4.  RESULTATS DEL PROCÉS 

A continuació es presenta una síntesi dels resultats del Taller de Diagnosi: 

DIAGNOSI 

Pel que fa al parc d’habitatges, tots dos grups coincideixen en assenyalar que l’estat dels 
habitatges ha millorat respecte fa uns anys. Es detecten, però, problemes d’accessibilitat als 
edificis, manca de manteniment en algunes façanes i existència d’habitatges buits concentrats 
en zones concretes del municipi. Des d’un dels grups de debat s’assenyalen, també, 
deficiències constructives de les últimes promocions d’habitatge.  

El desajustament entre oferta i demanda es manifesta tant pel que fa als preus com a  la 
tipologia d’habitatges que hi ha al municipi. En relació a l’oferta, s’emfatitza l’elevat nivell de 
preus dels habitatges tant de compra com de lloguer, inaccessibles, principalment, per la gent 
jove i la població amb menys recursos econòmics. Sobre la tipologia dels habitatges, es 
consensua la idea que cal , d’una banda, promoure habitatge protegit amb una superfície més 
petita que la que s’ofereix actualment i a un preu més baix, tenint en compte les necessitats del 
jovent, persones solteres i parelles sense fills. D’altra banda, es comenta que és necessari 
contemplar la possibilitat d’oferir habitatges de més superfície que permetin formar una família i 
viure-hi amb fills.  

Hi ha coincidència en assenyalar les dificultats de la gent jove a l’hora d’accedir  a l’habitatge. 
Tanmateix, es comenta que cal tenir en compte altres col·lectius exclosos. En aquest sentit, es fa 
referència a les necessitats i problemàtiques d’accés a l’habitatge amb què es troben parelles 
amb fills i separades i a les dificultats d’accés per part de la gent gran que ha de canviar 
d’habitatge però no disposa de suficients recursos econòmics per fer-ho. 

 

OBJECTIUS 

 El PLH hauria d’atendre les problemàtiques derivades del desajustament entre l’oferta i 
la demanda d’habitatge. 

 Cal promoure l’habitatge protegit assequible i de qualitat. 

 Incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer amb opció a compra. 

 Adaptar els habitatges per a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda. 

 Mobilitzar els habitatges buits. 

 I flexibilitzar les condicions d’accés a l’habitatge. 
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VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 

Si bé es considera necessari transmetre i proporcionar una bona informació sobre els serveis 
i gestions en matèria d’habitatge, no hi ha consens sobre si actualment aquesta tasca s’està 
portant a terme de manera òptima. Majoritàriament, els/les participants consideren que 
s’accedeix fàcilment a la informació. Hi ha participants, però, que manifesten el seu 
desconeixement sobre algunes promocions d’habitatge o serveis. 

Es valora de forma positiva la proximitat entre els serveis municipals d’habitatge i la ciutadania 
però des de tots dos grups s’emfatitza la necessitat de facilitar i agilitzar els tràmits i gestions. 
En aquest sentit, es proposa replantejar els requisits i condicionants de les ajudes per 
accedir a l’habitatge. 

5. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

Un cop dissenyat el procés participatiu del Pla Local d'Habitatge de Parets del Vallès, fou 
necessari donar-lo a conèixer al conjunt de la ciutadania i, al llarg del procés, es posà l’accent en 
l’aspecte comunicatiu i de difusió de les convocatòries per a participar. 
   
En aquest sentit, la comunicació del procés s’ha fet a través dels mecanismes que regularment 
utilitza la regidoria de Participació Ciutadana. Així doncs, la revista Parets al Dia ha sigut un dels 
mitjans per comunicar el procés. També s’ha utilitzat el web municipal. 
 
Les convocatòries per als diversos espais i moments participatius previstos en el procés 
participatiu s’han fet de forma oberta a tota la ciutadania i, per tal que la informació arribés al 
major nombre de veïns i veïnes del municipi, es van utilitzar diversos canals d'informació i 
comunicació. En diferents moments del procés a més del Parets al dia i del portal web, 
s’utilitzaren els mitjans tradicionals, com els cartells, el reforç telefònic, el correu postal a través 
de l’enviament de cartes de convocatòria i l’enviament d’sms.  
 

                       
 
 
 
Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, però, el taller de propostes previst i convocat no es 
va poder celebrar per manca de quorum. Possiblement diversitat de factors explicarien la manca 
de participants en aquest taller però una de les causes a destacar podria ser el fet que es 
convoqués coincidint amb l’inici de la Festa Major del Municipi.  
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6. CRONOGRAMA DEL PROCÉS 

Aprovació ple

11/08

1/10

12/08

1/09

2/09

3/09

4/09

5/09

6/09

7/09

8/09

9/09

10/09

11/09

12/09

1/10

Acord ple

9/09

PROPOSTA PLH

Aprovació 
Proposta

 PLH

30/11/2009
11/12/2009
Aprovació

 PLH
12/09 - 1/10

Exposició pública

11/09

LLIURAMENT PLH

1/10

 RETORN
RESULTATS

 DEL PROCÉS
A LA CIUTADANIA

5/09

SESSIÓ DE 
PRESENTACIÓ

6/09

TALLER DE DIAGNOSI17/06/2009

AVANÇ

 

 

 

 

 

 

 

 



          Esquema del procés participatiu i de redacció del PLH 

 

 



7. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT 

 

Nom Cognom Entitat 

Eduardo Roberto Antelo Garcia Particular 

Ismael Sanchez Oliver Particular 

Brahim Daoudi Particular 

Mariluz Lopez Uata Particular 

Juana Martinez Juarez Particular 

Fernando Carrillo Vidal Particular 

Manuel Amayo Perez Particular 

Elisabet Fernandez Manrubta Particular 

Agustí Grima Picazo Particular 

Maite Navarro Villaescusa Cooperativa COREFO 

Ebrima  Jawnen Particular 

Lluïsa Ventura Particular 

Demetria Ambite Particular 

Santos Corbalan Martínez Particular 

Manuela Fernandez Rodriguez Particular 

Laura Bustamante Particular 

Raul Husero Particular 

Ricardo Miguel Martínez Particular 

Juncal  Alzaga Piera Particular 

Sonia Fernández Martínez Particular 

Diana Lázaro Mohammad Particular 

Noelia Barboso Indiano Particular 

Samuel Galan Salgado Particular 

Enric Laserna Sánchez Particular 
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Nom Cognom Entitat 

Sandra Robustillo Particular 

Enrique  Castro Fernández Particular 

Montse Carmona Fernández Particular 

Julia Gallach Miró Particular 

Fasiha Ghlad Particular 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS! 
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ANNEXES. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS REALITZATS 

 

ANNEX 1  ACTA DE LA SESSIÓ DE PRESENTACIÓ 

 

ANNEX 2  INFORME DE RESULTATS DEL TALLER DE DIAGNOSI 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE  
PARETS DEL VALLÉS 

 
 
 
 

Acta sessió informativa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maig 2009 
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ACTA SESSIÓ INFORMATIVA DEL PROJECTE DEL PLH DE PARETS DEL VALLÈS 
 
Dia: 14 de maig de 2009 
Hora: 19h a 20:15 
Lloc de realització: Centre Cultural Can Rajoler 
 
Assistents 
 
 
Membres de la taula. Ponents:  

Lucio Gat (Regidor d’Urbanisme Ajuntament de Parets) 
David Mongil (Tècnic gestor de la GSHUA. Diputació de Barcelona) 
Mònica  Garriga (Arquitecte de GMG) 
Andrea March (Tècnica de participació GMG Gestió i Participació) 
 
 

També hi assisteixen unes 60 persones, entre les quals veïns i veïns del municipi i regidors i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. La meitat  dels assistents, aproximadament, marxen a meitat 
de la sessió. 

 
 
 

Ordre del dia 
 

 Benvinguda i presentació, 
a càrrec de Lucio Gat, Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de  Parets del Vallès 

 
 Presentació del PLH, 

a càrrec de Mònica Garriga, equip de GMG  
 

 Presentació del procés participatiu en el marc del PLH, 
a càrrec d’Andrea March, tècnica de l’empresa GMG Gestió i Participació 

 
 Explicació de les tasques de l'Equip Redactor en l'elaboració del Pla Local d'Habitatge,  

a càrrec de David Mongil, tècnic gestor de la GSHUA de la Diputació de Barcelona. 
 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
Inscripcions dels/les participants: es recullen les seves dades personals i se'ls hi entrega un 
dossier amb els continguts de la  sessió i una fitxa d'inscripció al taller de dimecres 3 de juny de 
2009 
 

 El Regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Parets del Vallès, Lucio Gat, dóna la benvinguda 
i introdueix la sessió  explicant que l’Ajuntament ha iniciat el procés de redacció del PLH.  

 
Comenta la importància de  l’elaboració i implementació del Pla Local D’Habitatge per al  
Municipi. Atenent a la confusió de part dels assistents, gran part dels quals assistiren a la 
convocatòria amb la idea que es parlaria de l’adjudicació dels pisos de protecció oficial de La 
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Falguera, recalca l’objectiu del motiu de la trobada: explicar en què consisteix un Pla Local 
d’Habitatge i informar sobre el  procés participatiu que es durà a terme per a la seva elaboració,  
execució i seguiment 
 

 Presentació dels continguts d'un Pla Local d'Habitatge, a càrrec de Mònica Garriga, 
arquitecta de l’equip de GMG 

 
Explica en què consisteix un Pla Local d’Habitatge, fent esment dels objectius: 

- Definir les polítiques locals d’habitatge pels propers 6 anys 
- Possibilitar la concertació amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de parets del 

Vallès. 
 
Detalla els  continguts del PLH: 

- Anàlisi 
- Diagnosi 
- Objectius i estratègies 
- Actuacions 
- Forma de gestió 
- Avaluació i seguiment 

 
 

 Presentació del procés participatiu al Pla Local d'Habitatge de Parets del Vallès, a càrrec 
d'Andrea March, tècnica de participació de GMG Gestió i Participació. 

 
Detalla en què consisteix el procés participatiu del Pla Local d’Habitatge i com es durà a terme.  
 
Explica que el procés de participació ciutadana en el marc del PLH de Parets del Vallès 
transcorre paral·lelament a la redacció del PLH i inclou participació dels veïns/es tant en la fase 
de diagnosi com en la fase de propostes d’actuació. S’emfatitza el fet que el procés participatiu 
permet incorporar la visió de la ciutadania per identificar quina és la situació actual en matèria 
d’habitatge al municipi i proposar estratègies de millora. 
 
El procés de participació ciutadana preveu tres moments per al debat oberts a la ciutadania del 
municipi: 

- Taller de diagnosi (dimecres 3 de juny a les 19h, pel qual ja estan obertes les 
inscripcions):  

o Debat les principals problemàtiques d’habitatge a Parets i sobre les possibles 
estratègies de cara a resoldre-les 

- Taller de propostes (estimat al juliol):  
o Presentació de l’Avanç del PLH 
o Debat sobre les actuacions proposades a l’avanç i aportacions alternatives 

 
- Audiència pública (estimada al setembre): 

o Presentació de la proposta de PLH aprovada al Ple de l’Ajuntament, que es 
posa a exposició pública . Període per a fer al·legacions particulars a la 
proposta.  

Es comenta que l’Audiència pública permet donar a conèixer a la ciutadania els resultats del 
procés participatiu, es contempla un moment per a debatre les esmenes presentades a la 
proposta i s’informa de quina manera es donarà continuïtat a la participació durant l’execució del 
PLH. 
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Finalment, el Ple de l’Ajuntament aprovarà el PLH i el remetrà a la Generalitat que serà qui el 
validarà. 
 
Es convoca als assistents al taller participatiu que es farà el 3 de juny. 
 

 Explicació de les tasques de l'Equip Redactor en l'elaboració del Pla Local d'Habitatge, a 
càrrec de David Mongil, tècnic gestor de la GSHUA de la Diputació de Barcelona 

 
Fa esment de la necessitat de contrastar la feina elaborada des de l'Equip redactor amb  les 
necessitats i aportacions que els veïns i veïnes 
 
 
Imatges de la sessió 
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ANNEX 
 
 
- Presentació (power point) amb els continguts d’un PLH 
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AJUNTAMENT DE PARETS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PLA LOCAL D’HABITATGE DE 
PARETS

Sessió informativa

AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GMG GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, SL MAIG 2009

Definir les polítiques locals d’habitatge pels propers 6 anys.

Possibilitar la concertació amb la Generalitat de Catalunya i 
l’ajuntament

Pla Local de l’Habitatge (PLH). OBJECTIU

AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GMG GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, SL MAIG 2009

Anàlisi 
Diagnosi
Objectius i estratègies
Actuacions
Forma de gestió
Avaluació i seguiment

Continguts
AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GMG GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, SL MAIG 2009

Continguts. Anàlisi

Estructura residencial 
- Situació i estructura territorial del municipi
- Estructura urbana residencial del nucli o nuclis urbans

Parc d’habitatges existent
- Característiques físiques i detecció de situacions d’infrahabitatge
- Característiques de tinença i ús i detecció de situacions d’utilització anòmala

Població
- Anàlisi demogràfic. Projeccions de població i de llars
- Sense llar i altres col·lectius e situació o risc d’exclusió social

Demanda d’habitatge
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Continguts. Anàlisi

Oferta d’habitatge
- Evolució del sector de l’habitatge al municipi
- L’oferta de mercat
- L’oferta d’habitatge de protecció oficial o d’iniciativa pública

Planejament
- Planejament territorial i urbanístic supramunicipal
- Planejament urbanístic municipal
- Altres plans i projectes amb incidència en l’habitatge

Recursos i instruments municipals en matèria d’habitatge
- Organització i recursos dedicats a polítiques d’habitatge
- Patrimoni municipal de sòl i habitatge
- Actuacions públiques desenvolupades en matèria d’habitatge

AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Problemàtica d’accés a l’habitatge i avaluació de les necessitats de nous habitatges

- La demanda exclosa
- Quantificació de les necessitats d’habitatge protegit
- Qualificació de les necessitats d’habitatge protegit

Problemàtica i necessitats en matèria de rehabilitació

Coherència entre planejament urbanístic i necessitats d’habitatge

Coherència entre recursos i instruments municipals i necessitats d’habitatge

Continguts. Diagnosi
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Continguts. Proposta

Objectius i estratègies

Programa d’actuació
- Actuacions i programes 

Planejament i gestió urbanística
Patrimoni municipal de sòl i habitatge i gestió de sòl
Promoció d’habitatges
Rehabilitació i millora del parc d’habitatges
Accés i ús adequat dels habitatges
Recursos, organització i coneixement

- Calendari
- Avaluació econòmica-financera
- Actuacions fora del programa d’actuació

Execució del pla
Gestió i avaluació del plh
Participació ciutadana en el desplegament i seguiment del plh
Concertació del plh

AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GMG GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, SL MAIG 2009

Anàlisi 
Diagnosi
Objectius i estratègies
Actuacions
Forma de gestió
Avaluació i seguiment

Continguts

Avanç de PLH
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Participació ciutadana

Taller de diagnosi (dimecres 3 de juny a les 19h) 
- Debat sobre les principals problemàtiques d’habitatge a Parets i sobre les possibles estratègies
per resoldre aquestes problemàtiques.

Taller de propostes (estimat juliol)
- Presentació de l’avanç del PLH
- Debat sobre les actuacions que es proposen i aportacions d’alternatives.

Audiència Pública (estimat setembre)
- Presentació de la proposta de Pla Local de l’Habitatge que es posa a exposició pública.

AJUNTAMENT DE PARETS                                        DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GMG GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, SL MAIG 2009

CALENDARI



 

ANNEX 2  INFORME DE RESULTATS DEL TALLER DE DIAGNOSI 
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FITXA TÈCNICA 

Títol del taller: Taller de diagnosi del Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès 

Procés: Participació ciutadana al Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès 

Promou el procés: Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de l’Oficina de Participació Ciutadana de la 

Diputació de Barcelona. 

Objectiu: Debatre a l’entorn de la prediagnosi i consensuar els objectius  del PLH 

Dates: 3 de juny de 2009 

Adreçat a: Tota la ciutadania  

Nombre de participants: 19  

Eines utilitzades: Debats en petits grups i aportacions per targes  

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació  

 



Participació Ciutadana al PLH de Parets del Vallès. Taller de diagnosi 

GMG Gestió i Participació Ciutadana  4 

 

INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès està redactant el Pla Local de l’Habitatge (PLH), un document 
de caràcter estratègic que defineix els objectius i concreta les actuacions a promoure des del 
govern local amb l’objectiu de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un 
habitatge digne en condicions assequibles. 

En aquest context, l’Ajuntament de Parets del Vallès posa en marxa un procés de participació 
ciutadana que preveu diversos moments i espais participatius. Un d’aquests moments és el taller 
de diagnosi, els resultats del qual es recullen en aquest document.  

El taller de diagnosi es celebrà el 3 de juny de 2009, coincidint amb la fase d’Avanç de la 
redacció del PLH. En aquest moment, l’equip redactor disposa ja dels primers resultats de 
l’anàlisi i la diagnosi, això és, una prediagnosi, però el document d’Avanç del PLH és encara un 
document obert. 
  
El taller va anar precedit per una sessió informativa que es va celebrar el 14 de maig, en què es 
va explicar en què consisteix un Pla Local d’Habitatge i es va informar sobre el  procés 
participatiu que s’està portant a terme per a la seva elaboració, execució i seguiment. 
 
L’objectiu del taller participatiu és el de debatre mitjançant metodologies participatives a l’entorn 
dels resultats de la prediagnosi i consensuar els objectius que ha de seguir el Pla Local de 
l’Habitatge amb la ciutadania.  
 
Després del taller de diagnosi, el procés de participació en la redacció del PLH, preveu la 
celebració d’un taller de propostes. Finalment, quan el plenari acordi l’exposició pública del PLH 
es celebrarà una audiència pública per donar a conèixer els continguts del pla. 

El present document recull els resultats del taller de diagnosi i té per objectiu, d’una banda, servir 
de base per tal que la comissió de redacció incorpori els resultats del taller al document d’Avanç 
del PLH. D’altra banda, ha de servir per a què les persones que hi han participat disposin d’un 
document de retorn de les aportacions que han fet i per a què les que no han assistit al debat 
coneguin els continguts del taller. 
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1. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 Benvinguda institucional i presentació dels continguts de la sessió per part de la Regidora de 
Participació ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Vallès, Raquel Garcia. 

 Presentació dels resultats de la diagnosi per part de l’equip redactor del PLH,  ERV 
Arquitectes Associats (vegeu annex) 

- Pla local de l’Habitatge (PLH) 

- Etapes del PLH 

- Estructura territorial i urbana 

- Estat del parc d’habitatges existents 

- Síntesi de les característiques del parc d’habitatge 

- Problemes d’accessibilitat i infrahabitatges 

- Població 

- Estructura de la població 

- Projeccions de població 

- Característiques del Mercat per la demana 

- Característiques de la demanda d’habitatge 

- Característiques dels col·lectius que demanden habitatge 

- Oferta d’habitatge 

- Oferta d’habitatge públic 

- Planejament urbanístic municipal 

- Sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable 

- Patrimoni municipal de sòl i habitatge 

- Recursos i instruments municipals en matèria d’habitatge 

- Conclusions 

 

 Presentació del contingut del debat i de la dinàmica de la sessió per part d’Andrea March, de 
l’equip GMG Gestió i Participació. 

 Debat en grups. Les persones assistents s’agrupen en 2 grups de debat heterogenis (de les 
19 persones que participen en la sessió, tres d’elles marxen al inici del treball en grups). 
Cadascun dels grups debat a l’entorn de les següents qüestions:  

- Diagnosi: Quines són les principals problemàtiques d’habitatge al municipi? 

- Objectius: Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma prioritària? 

- Valoració dels serveis municipals d’habitatge 

 Plenari. Posada en comú de les conclusions de cada grup, debat i cloenda.  



Participació Ciutadana al PLH de Parets del Vallès. Taller de diagnosi 

GMG Gestió i Participació Ciutadana  6 

2. SÍNTESI DE RESULTATS 

A) DEBAT EN GRUPS 

DIAGNOSI 

Pel que fa al parc d’habitatges, tots dos grups coincideixen en assenyalar que l’estat dels 
habitatges ha millorat respecte fa uns anys. Es detecten, però, problemes d’accessibilitat als 
edificis, manca de manteniment en algunes façanes i existència d’habitatges buits concentrats 
en zones concretes del municipi. Des d’un dels grups de debat s’assenyalen, també, 
deficiències constructives de les últimes promocions d’habitatge.  

El desajustament entre oferta i demanda es manifesta tant pel que fa als preus com a  la 
tipologia d’habitatges que hi ha al municipi. En relació a l’oferta, s’emfatitza l’elevat nivell de 
preus dels habitatges tant de compra com de lloguer, inaccessibles, principalment, per la gent 
jove i la població amb menys recursos econòmics. Sobre la tipologia dels habitatges, es 
consensua la idea que cal , d’una banda, promoure habitatge protegit amb una superfície més 
petita que la que s’ofereix actualment i a un preu més baix, tenint en compte les necessitats del 
jovent, persones solteres i parelles sense fills. D’altra banda, es comenta que és necessari 
contemplar la possibilitat d’oferir habitatges de més superfície que permetin formar una família i 
viure-hi amb fills.  

Hi ha coincidència en assenyalar les dificultats de la gent jove a l’hora d’accedir  a l’habitatge. 
Tanmateix, es comenta que cal tenir en compte altres col·lectius exclosos. En aquest sentit, es fa 
referència a les necessitats i problemàtiques d’accés a l’habitatge amb què es troben parelles 
amb fills i separades i a les dificultats d’accés per part de la gent gran que ha de canviar 
d’habitatge però no disposa de suficients recursos econòmics per fer-ho. 

 

OBJECTIUS 

 El PLH hauria d’atendre les problemàtiques derivades del desajustament entre l’oferta i 
la demanda d’habitatge. 

 Cal promoure l’habitatge protegit assequible i de qualitat. 

 Incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer amb opció a compra. 

 Adaptar els habitatges per a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda. 

 Mobilitzar els habitatges buits. 

 I flexibilitzar les condicions d’accés a l’habitatge. 

 

VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 

Si bé es considera necessari transmetre i proporcionar una bona informació sobre els serveis 
i gestions en matèria d’habitatge, no hi ha consens sobre si actualment aquesta tasca s’està 
portant a terme de manera òptima. Majoritàriament, els/les participants consideren que 
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s’accedeix fàcilment a la informació. Hi ha participants, però, que manifesten el seu 
desconeixement sobre algunes promocions d’habitatge o serveis. 

Es valora de forma positiva la proximitat entre els serveis municipals d’habitatge i la ciutadania 
però des de tots dos grups s’emfatitza la necessitat de facilitar i agilitzar els tràmits i gestions. 
En aquest sentit, es proposa replantejar els requisits i condicionants de les ajudes per accedir a 
l’habitatge. 

 

 

B) AVALUACIÓ DEL TALLER 

Les persones que varen participar a la sessió disposaven d’un qüestionari d’avaluació que 
consistia, majoritàriament, en preguntes obertes. De les 19 persones que varen participar, 16 
varen emplenar el qüestionari.  

El taller ha estat valorat de forma molt positiva per part de la gent que hi ha participat. En una 
escala de l’1 al 10 la sessió rep una valoració mitjana de 8. Tant la presentació, com 
l’organització i els grups de debat han estat ben valorats.  

El que més ha agradat del taller ha estat el fet mateix de poder participar i poder intercanviar 
punts de vista amb altres veïns i veïnes.   

Les principals crítiques fan referència a la manca de temps per al debat. En aquest sentit, pel 
que fa a les propostes de millora de cara a properes convocatòries, es suggereix destinar més 
temps per al treball en grups i s’esmenta la conveniència de disposar de la informació amb més 
antelació. 

 

 

                                                                                

  

PRESENTACIÓ 
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3. BUIDAT DE TOTES LES APORTACIONS 
 
3.1 DEBAT EN GRUPS. SÍNTESI DE LES APORTACIONS PRESENTADES AL PLENARI 

GRUP VERD 

SÍNTESI PRESENTADA AL PLENARI 
 

A. DIAGNOSI  
Respecte al Parc d'habitatges 
Molts habitatges buits 
Habitatges en mal estat 
Problemes d’accessibilitat als edificis 
 
Respecte a la demanda d’habitatge 
Es demanden pisos més petits del que s’ofereix. 

Col·lectius amb necessitats específiques (gent gran, joves, parelles, separacions)que no 
poden assumir els preus de lloguer 
Tràmits i condicionants en la demanda de pisos de protecció que dificulten l’accés 

 

Respecte a l’oferta d’habitatge 
Preu massa alt, tant de lloguer com de compra 

Manquen habitatges de lloguer amb opció a compra 
 

B. OBJECTIUS 
Atendre de forma prioritària problemàtiques relacionades amb el desajustament existent 
entre la demanda i l’oferta d’habitatges 
Actuar sobre el preu dels habitatges,tant de compra com de lloguer 
Recuperar els habitatges buits 
Atendre els problemes d’accessibilitat de molts habitatges 
Promoure els pisos de lloguer amb opció a compra 
Adaptar l’oferta d’habitatges a la flexibilitat que requereix la demanda 
Diversificar la tipologia d’habitatges, ja que l’oferta no s’adapta a les necessitats dels 
diferents col·lectius que en demanden. 
 

C. VALORACIÓ SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 
Es valora positivament la facilitat d’accés a la informació i la proximitat existent entre els 
serveis municipals i la ciutadania, tot i que es considera que no sempre es tradueix en millores 
concretes. 
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Resum del debat 
En la part del debat dedicada a la diagnosi dels problemes de l’habitatge s’han fet més èmfasi 
en les problemàtiques relacionades amb l’oferta i la demanda que en l’estat del parc 
d’habitatges. Es comenta que el parc d’habitatges està molt millor que fa uns anys, però, tot i 
això, es detecten problemes d’accessibilitat als edificis (manca d’ascensors) i  un elevat 
nombre d’habitatges buits, concentrats bàsicament al barri de Lourdes, entre el carrer que 
divideix Parets del Vallès de Mollet, al final de l’Avinguda Espanya. Tanmateix, es consensua 
la idea entorn el fet que cal millorar l’estat de les façanes dels edificis, considerant que el 
manteniment és deficient ja que es triga massa en intervenir-hi.  
 
D’altra bada, es posa de manifest el desajustament existent entre l’oferta i la demanda. Es 
considera que l’habitatge que s’ofereix tant en el mercat lliure com en el de protecció, no 
s’adapta a les necessitats específiques dels diferents col·lectius. Així doncs,es comenta que 
els preus tant de lloguer com de compra són més elevats del que es pot assumir tenint en 
compte els sous i  que caldria diversificar els tipus d’habitatge (oferint pisos més petits). En 
relació als pisos de protecció, es comenta que hi ha dificultats per accedir-hi degut als 
condicionants i requisits establerts.  
 
Respecte als objectius, s’han consensuat ràpidament les idees plantejades pels diversos 
participants.  
 
A l’hora de valorar els serveis municipals d’habitatge s’ha destacat, com a element positiu, la 
proximitat existent entre els serveis i els ciutadans de Parets del Vallès. Es comenta, però, 
que si bé la informació és accessible, sovint no es resolen les problemàtiques com a 
conseqüència de la complexitat dels tràmits i les gestions. 
 
La dinàmica ha funcionat correctament i el debat s’ha realitzat tota la sessió amb un to tranquil 
i constructiu. El debat es va desenvolupar  amb un to engrescador i molt participatiu, en el què 
totes les persones varen manifestar les seves visions respectant els torns de paraula i  
escoltant-se les unes a les altres. El grup va considerar, però, que el temps de treball conjunt i 
de debat no va ser suficient donada la importància dels temes tractats. 
Persones que han participat: 
Composició del grup: Hi han participat 8 persones, formant un grup heterogeni de  4 homes i 
4 dones , d'edats compreses entre els 28 i els 75 anys. Majoritàriament, han participat en el 
grup de debat a títol particular, com a veïns i veïnes del municipi. Una d’elles ho ha fet, també, 
com a membre de la Cooperativa COREFO. 3 persones del grup són sol·licitants d’habitatge 
protegit i una d’elles hi ha hagut de renunciar, un cop li han adjudicat, ja que no podia assumir 
el lloguer mensual.  
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GRUP VERMELL 

SÍNTESI PRESENTADA AL PLENARI 
 

A. DIAGNOSI  
Respecte al Parc d'habitatges 
L’estat del parc d’habitatges és bo.  
Es detecten, però, alguns habitatges buits. S’esmenten d’exemple habitatges de la zona 
eixample, nous o de segona mà, que estan en lloguer a preus elevats i no tenen demanda. 
S’han detectat deficiències constructives en les últimes promocions d’habitatge protegit. 
 
Respecte a la demanda d’habitatge 
Les parelles amb fills haurien de tenir prioritat en l’adjudicació dels habitatges de protecció 
oficial. 
La gent gran té dificultats per poder pagar els preus del lloguer del mercat lliure. 
El jovent està marxant del poble per manca d’habitatge assequible. 
Hi ha gent gran que necessita  canviar d’habitatge per problemes de mobilitat i no tenen 
recursos econòmics per  finançar-ho. 
 
Respecte a l’oferta d’habitatge 
La curta durada dels contractes de lloguer dels habitatges protegits no permet resoldre les 
problemàtiques d’accés a l’habitatge de bona part de la demanda exclosa. Per resoldre 
aquestes problemàtiques caldria disposar d’habitatges durant terminis més llargs o de forma 
permanent.  
Manca habitatge protecció assequible a preus al voltant dels 350 euros mensuals. 
 

B. OBJECTIUS 
Dotar-se d’habitatge de protecció assequible i de qualitat. 
Prioritzar les necessitats de les famílies amb fills/es. 
En l’adjudicació dels habitatges de protecció, no discriminar les llars unipersonals o  els 
membres de parelles sol·licitants que s’han separat durant el procés. 
Reubicar la gent gran amb problemes de mobilitat en habitatges en planta baixa. 
Aconseguir que el jovent no hagi de marxar del poble. 
Informar àmpliament de tots els serveis d’habitatge i donar transparència als processos 
d’adjudicació. 
Potenciar la tipologia d’habitatge protegit de lloguer amb opció a compra.  
 

C. VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 
Els ajuts a la rehabilitació no haurien d’anar lligats a condicionaments estètics.  
No hi ha consens sobre si la informació i difusió dels serveis d’habitatge és bona. Algunes 
persones participants consideren que sí i que s’han assabentat de totes les noves promocions 
i altres participants no han tingut coneixement d’algunes de les promocions o serveis.  
La burocràcia per accedir a determinats serveis com els ajuts al lloguer és excessivament 
ferragosa. 
 

ALTRES 
A més de construir habitatges de protecció cal dotar-se de zones verdes. 
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Resum del debat 
 
El tema en el que es posa més èmfasi és en les condicions d’adjudicació d’habitatges. Hi ha 
diverses queixes en aquest sentit. De fet, aquesta és una de les motivacions de les persones 
assistents per participar al taller. 
 
Hi ha debat sobre si els habitatges han de tenir una superfície més o menys gran. La 
conclusió és que cal preveure habitatge protegit per persones o parelles sense fills però, 
alhora, la tipologia dels habitatges hauria de permetre formar una família i tenir fills/es. 
 
La principal demanda està relacionada amb el fet que algunes persones havien sol·licitat 
habitatge protegit juntament amb la seva parella, havien estat adjudicatàries i al separar-se de 
la parella han perdut el dret a accedir a l’habitatge. 
 
Hi ha consens sobre la necessitat de donar bona informació sobre els serveis d’habitatge però 
hi ha discrepància sobre si la informació que actualment es dona és suficient o no. Hi ha qui 
considera que no hi ha transparència ni en la informació ni en l’adjudicació.  
 
En general el to del debat és constructiu i hi ha força coincidència entre les persones 
participants. Tot i això, la principal discrepància sobre la política d’habitatge de l’Ajuntament es 
troba entre les persones demandants d’habitatge protegit (la majoria de les persones 
assistents) i les persones que no són demandants. En aquest sentit, les persones que no són 
demandants valoren més positivament els serveis d’habitatge, la informació, la difusió i els 
processos d’adjudicació. 
 
Persones que han participat 
Han participat 8 persones 4 homes i 4 dones. La majoria són sol·licitants d’habitatge protegit  
o familiars de demandants. Hi ha 3 persones menors de 30 anys, 4 de mitjana edat i 1 
persona gran. Una de les persones assistents és estrangera.    
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3.2 DEBAT EN GRUPS. APORTACIONS INICIALS 

GRUP VERD 

APORTACIONS INICIALS NO PRESENTADES AL PLENARI 
 

A. DIAGNOSI. Quines són les principals problemàtiques d’habitatge? 
Parc d'habitatges 
- Casas cerradas a cal y canto . Vacías y tapiadas desde hace tiempo 
- Pisos vacios durante mucho tiempo. Que los coja el Ajuntamiento 
- Pisos de alquiler en muy mal estado. Obligación a los propietarios de arreglar el piso 
- Falta arreglo de fachadas de los edificios viejos 
- Falta ascensor en muchos edificios 
- Los edificions no tienen accesos para los minusválidos 
 
Demanda 
- La gent gran i els discapacitats necessiten pisos adaptats i accessibles (pisos de protecció) 
- Els joves , parelles o famílies monoparentals demanden pisos més petits que els que 
s’ofereixen 
- Falta de pisos petits per joves i per a la gent gran que vol deixar la torre  
- Problemes parelles que es separen 
 
Oferta 
- Los precios son altos, tanto de compra como de alquiler 
- Problemas de acceso al alquiler por precios elevados 
- Falten més pisos amb opció a compra 
- Manquen pisos tutelats per a gent gran 
- L’oferta de pisos de lloguer en el mercat lliure no s’adapta a la flexibilitat que requereix la 
situació del mercat laboral 
 

B. OBJECTIUS. Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma prioritària? 
- Promoure l’habitatge de lloguer amb opció a compra 
- Flexibilitzar el mercat d’habitatge lliure 
- Adaptar la tipologia dels pisos a les necessitats (pisos més petits) 
 

C. VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 
- Massa burocràcia 

- Tràmits que fan difícil l’accés 

- L’Oficina Local d’Habitatge facilita l’accés a la informació. Proximitat  
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GRUP VERMELL 

APORTACIONS INICIALS NO PRESENTADES AL PLENARI 
 

A. DIAGNOSI. Quines són les principals problemàtiques d’habitatge? 
Parc d'habitatges 
- Eixample: cases buides en lloguer a preus molt elevats 
- Les obres dels habitatges de protecció presenten moltes deficiències.  
 
Demanda 
- Cal donar més facilitats a la gent gran. 
- Pisos de protecció per una persona. 
- Prioritzar les parelles amb fills/es. 
- Accés per més d’una persona. 
 
Oferta 
- Hi ha poc habitatge protegit (dos subgrups coincideixen). 
- El preu de l’habitatge lliure és molt elevat (tres subgrups coincideixen). 
- Els habitatges protegits haurien d’incloure pàrquing en el mateix preu. Els aparcaments dels   
habitatges protegits haurien de ser pels adjudicataris de forma prioritària i sense costos tan 
elevats.  
 

B. OBJECTIUS. Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma prioritària? 
- Més habitatge protegit amb contractes a mig-llarg termini. 
- Més lloguer amb opció a compra. 
- Més habitatge assequible. 
- Més pisos de lloguer. 
- Que els habitatges protegits tinguin bona qualitat constructiva. 
 

C. VALORACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE 
- Els ajuts a la rehabilitació estan condicionats a una carta de paisatge que no permet pintar del 
que color que es vol.  
- No es proporciona prou informació ni fa prou difusió dels serveis d’habitatge. 
- A la borsa d’habitatge la burocràcia és massa ferragosa. Per demanar ajuts cal presentar 
papers difícils d’aconseguir. Hi ha qui renuncia a l’ajut per la dificultat de la tramitació.  
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3.3 AVALUACIÓ 

Abans de marxar, els/les participants van emplenar un qüestionari d’avaluació fet, principalment, 
a partir de preguntes obertes. De les 19 persones que varen participar a la sessió, 16 van ser les 
que varen emplenar el qüestionari. 
 
A continuació, es recullen totes respostes que es varen donar en els qüestionaris d’avaluació 
entregats als participants. 
 
El que més m’ha agradat del taller ha estat ...  

- NC(1) 
- La opinión de la gente 
- La presentación 
- Que es pensi en la gent gran i jove 
- Poder decir lo que pensamos 
- Tot (3) 
- Discutir 
- Poder expressar les opinions sobre l’habitatge 
- Que podamos hablar de nuestros pensamientos 
- Bien 
- Que tots han exposat les seves idees 
- El debat en grup 
- El poder parlar amb els altres paretans dels problemes d’habitatge 
- Los distintos objectivos y criterios 
 

El que menys m’ha agradat del taller ha estat ... 
- NC(10) 
- Todo ha estado bien 
- Que no s’ha solucionat res 
- La parte en la que hemos hablado del alquiler 
- Que al començament ens han parlat com si fóssim parlamentaris i som gent del 

poble senzilla 
- El planteamiento 
 

La presentació m’ha semblat... 
- NC(2) 
- Bé (5) 
- Bona (2) 
- Correcta i planera 
- Muy buena 
- Bona i molt interessant 
- Doncs no he entès gaire 
- Un poco aburrida 
- Una mica sosa. Moltes paraules tècniques 
- Muy bien 

 
Els grups de treball m’han semblat ... 

- NC(2 
- Bien(3) 
- Molt bons 
- Bé (2) 
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- Molt bé 
- Força bé 
- Profitosos 
- Muy interesantes para poder realizarse en un futuro 
- Normal 
- Faltava temps 
- El millor del taller (molt adequats) 
- Molt interessants 
 

En relació a l’organització voldria dir que ... 
- NC(4) 
- Regular 
- Bien 
- Falta gent 
- Bé (2) 
- Ha estat molt bé 
- Ha estat força bé 
- Haurien de fer més coses per a la gent jove perquè es pugui independitzar 
- Normal 
- Que ha estat immillorable 
- Ha estat ben organitzada  i explicada 
- Buena 
 

No vull marxar sense que quedi clar que ... 
- NC(8) 
- Que para hacer vivienda no hace falta tanta parafernalia y que entreguen las que 

tienen hechas 
- S’ha d’aconseguir que ens donin un pis 
- Se necesitan pisos baratos y se necesitan ahora no dentro de unos cuantos años 
- Que es faci el que hem dit 
- Se necesitan pisos como los de barcelona de alquiler con opción a compra pagando 

máximo 400 euros 
- Vull un treball durader i un pis normalet 
- Faltan pisos de alquiler 
- Necessitem pisos de lloguer amb opció a compra econòmics 
 

 
Per la propera vegada estaria bé que ... 

- NC(7) 
- M’informin 
- Hi hagi habitatge per a la gent gran 
- Se diga cuando se van a hacer 
- Depèn del dia no sé si podré venir 
- Que sea mejor el tiempo 
- Ens diguessin que els pisos han baixat i que tenim més possibilitats de pagar un 

lloguer accessible 
- También podremos hablar 
- Ens donessin berenar(broma).Felicitacions 
- L’horari fos una hora abans. Les 18h 
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De l’1 al 10. Quina valoració fa del taller de barri? 
Mitjana: 8 
Màxim: 10 
Mínim: 5 
 
 
 

4. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT 

Nom Cognom Entitat 
Eduardo Roberto Antelo Garcia Particular 
Ismael Sanchez Oliver Particular 
Brahim Daoudi Particular 
Mariluz Lopez Uata Particular 
Juana Martinez Juarez Particular 
Fernando Carrillo Vidal Particular 
Manuel Amayo Perez Particular 
Elisabet Fernandez Manrubta Particular 
Agustí Grima Picazo Particular 
Maite Navarro Villaescusa Cooperativa COREFO 
Ebrima  Jawnen Particular 
Lluïsa Ventura Particular 
Demetria Ambite Particular 
Santos Corbalan Martínez Particular 
Manuela Fernandez Rodriguez Particular 
Laura Bustamante Particular 
Raul Husero Particular 
Ricardo Miguel Martínez Particular 
Fasiha Ghlad Particular 

 
 
 
 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS ! 
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ANNEX. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS REALITZATS 



Ajuntament de Parets del Vallès

Pla Local d’Habitatge de Parets del Vallès
Participació ciutadana en l’AvançParticipació ciutadana en lAvanç

GESTIÓ:
D id M il J áDavid Mongil Juárez

REDACCIÓ:
ERV Arquitectes Associats

PARTICIPACIÓ:
GS i i ió i G ióGSM Participació i Gestió

OFICINA DE PLANIFICACIÓ
GERÈNCIA SERVEIS D’HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATSGERÈNCIA SERVEIS D HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS

JUNY 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

Pla Local de l’Habitatge (PLH)

Document tècnic que té com a finalitats, d’una part definir les polítiquesq , p p q

locals d’habitatge pels propers 6 anys, i de l’altre possibilitar la concertació
d’aquestes polítiques entre la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament.

JUNY 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

ETAPES DEL PLH

Anàlisi

Diagnosi

Objectius i estratègies

Avanç de PLH

j g

Actuacions

Forma de gestióForma de gestió

Avaluació i seguiment

JUNY 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

ESTRUCTURA TERRITORIAL I URBANAESTRUCTURA TERRITORIAL I URBANA

JUNY 2009



Avanç PLH Parets del Vallès

Estructura territorial i urbana

JUNY 2009

1. Situació i estructura territorial del municipi 2. Estructura urbana residencial del nucli o nuclis urbans

Avanç PLH Parets del Vallès

Estat del parc d’habitatges existentsp g

JUNY 2009

Estat del Parc d’habitatges

Avanç PLH Parets del Vallès

Estat del Parc d’habitatges

Síntesi de les característiques del parc d’habitatge

• Nombre d’habitatges: 7.406

• Relativament baixa incidència dels habitatges
secundaris, que suposen el 5,74% del parc total.
Similar a l'entorn immediat i molt més baixa que a
Catalunya.

• Bon estat del parc d’habitatge.

Ruïnós Parets: 0,22% Ruïnós entorn: 0,68%

Dolent Parets: 1,2% Dolent entorn: 1,63%

• Baixa presència de règim de tinença lloguer. Tan

sol 1 de cada 10 llars viuen en règim de lloguer.

• Habitatges buits: 10 %.

JUNY 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

Problemes d’ Accessibilitat i infrahabitatges

Nº de plantes Amb ascensor Sense ascensor Total

4 50 43 934 50 43 93
5 21 10 31
6 21 7 28
7 9 0 9
8 3 0 3
9 0 0 0
10 1 0 1

Total 105 60 165

Causes de consideració d’infrahabitatge Habitat.

Estat ruïnós o dolent 48

Manca d’abastament d’aigua potable 5

Manca d’evacuació d’aigües residuals 27Manca d evacuació d aigües residuals 27

Superfície útil inferior a 30 m2 11

Manca de servei o lavabo a l’interior de
l’habitatge 36

JUNY 2009

Total situacions d’infrahabitatge 127



Avanç PLH Parets del Vallès

POBLACIÓ

JUNY 2009

• Nombre d’habitants 17 709 a 1 de gener de 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

• Nombre d’habitants: 17.709 a 1 de gener de 2009

• Dinàmica de creixement de població dels últims anys

Increment anual en percentatges
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Series3Catalunya
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Increment anual en numero d’habitants
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Estructura de la població:
• Població molt jove

• 8 % inmigració
35 a 64 anys

65 a 74 anys

més de 74 anys

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

0 a 14 anys

15 a 34 anys

Espanyola

Resta països UE

Països fora UE
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Avanç PLH Parets del Vallès

Projeccions demogràfiques

Descripció dels escenaris:

– Escenari màxim: representa un màxim en la demanda previsible, amb una alta
immigració i una alta formació de llars.

E i i t di it ió i t è ti l fl– Escenari intermedi: proposa una situació mixta en què continua el flux
immigratori segons la hipòtesi optimista, però on el progrés en la formació de
llars adopta la hipòtesi moderada.

– Escenari moderat: indica una moderació de les tendències actuals

d’immigració i de creació de llars (hipòtesi baixa d’immigracions i moderada
de formació de llars)de formació de llars).

– Escenari endogen: representa l’escenari mínim de demanda previsible, amb
estancament de la formació de llars i absència d’intercanvis migratoris.

Immigració: arribada de població, tant de dintre com de fora de Catalunya.
Formació de noves llars: Principalment és l’emancipació però també
comtempla altres com les separacions
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Projeccions de població
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Projeccions de població

Escenari
màxim

Escenari
intermedi

Escenari
moderat

Escenari
endogenmàxim intermedi moderat endogen

2009 (real) 17.709

2.010 17.953 17.953 17.888 17.836

2.015 19.159 19.159 18.189 18.366

d ll

Escenari Escenari Escenari Escenari

Projeccions de llars

Escenari
màxim

Escenari
intermedi

Escenari
moderat

Escenari
endogen

2001 (real) 5.108

2009 (estimació) 6 2982009 (estimació) 6.298

2.010 6.469 6.430 6.410 6.396

2.015 7.304 7.061 6.753 6.768
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Oferta i demanda d’habitatgesOferta i demanda d habitatges
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Característiques del Mercat per la demanda
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q p
Punts forts del mercat

•Moltes opcions de comunicacions i mobilitat
•Equipaments educatius i esportius
•Estàndard de qualitat de vida mitjà alt,
•Gran diversitat d’oferta que feia probable aconseguir un habitatge adequat a la
demanda: diversitat de grandàries i preus.
•Entorns no massificats i espais oberts

Punts febles del mercatPunts febles del mercat

•Fragmentació de diverses parts del municipi: separació de zones per espais no
edificats ni urbanitzats. (per exemple l’Avinguda Lluís Companys)

•Especialment per la demanda exògena, genera una falta d’harmonització i
vertebració que implica una imatge menys urbana de la que en realitat es viu al
municipi.

•Manca d’infraestructures d’oci vinculades al consum: es tracta d’una debilitat
en tant que el consum pot haver se de fer en part fora del municipi.

•Serveis ciutadans menys dotats: sanitat i seguretat
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Serveis ciutadans menys dotats: sanitat i seguretat

•Nivell de preus alts assimilables a zones més properes a la ciutat de Barcelona.

Característiques de la demanda d’habitatge

Avanç PLH Parets del Vallès

Característiques de la demanda d habitatge
• Preferència per l’obra nova (entorn el 30%).

• Les diferències de preu entre l’obra nova i la de 2a mà no son molt grans.Les diferències de preu entre l obra nova i la de 2a mà no son molt grans.

• La principal demanda es concentra en la tipologia d’habitatges plurifamiliars (80%).

• La demanda d’habitatge cerca amb un 90% dels casos la propietat.

• El mercat del lloguer ha tingut un activador clau en la figura de l’Escola de Policia deEl mercat del lloguer ha tingut un activador clau en la figura de l Escola de Policia de
Catalunya; demanda exògena i temporal.

• L’oferta de mercat de lloguer supera la demanda

• No existeix pràcticament demanda d’habitatges grans, en general la demanda sep g g , g
centra en habitatges d’2 i 3 habitacions i entorn dels 80 m2.

• Es prefereix que hi hagi pocs veïns al edifici

• Es necessari que l’habitatge disposi de plaça d’aparcament i d’ascensor, amés de
terrassa o espai similar.
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Característiques del col lectius que demanen habitatge

C l l ti i i lCol lectius principals:

1. Parelles adultes (de 35 a 45 anys) que cerquen una millora del seu
habitatge i una millor localització, d’acord als seus criteris deg ,
millora.

2. Parelles joves (de menys de 35 anys) que cerquen 1r habitatge per
emancipació, generalment en parella de nova creació i sense fills.

3. Persones soles, principalment arrel de ruptures de parelles.

4. Immigrants d’origen no comunitari (i actualment ja comunitaris, de
Romania).

5 Fi l t P t lt à ti t i i t t l d d5. Finalment, a Parets resulta pràcticament inexistent la demanda per
part de gent gran.
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Oferta d habitatge
Evolució de la construcció en els últims anys

Gràfic 2. Evolució de la construcció d’habitatges en Parets 2002 2008

500

600

200

300

400 Projectes visats

cèdules
d'habitabilitat

Certificats finals

0

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

JUNY 2009

Oferta d’habitatge
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Oferta d habitatge
Síntesi de les característiques de l’oferta d’habitatge

Venda
Lloguer

Barri Nova Usat

Cases Pis Cases Pis Cases Pis

Can Berenguer s/d 2 596 € 2 460 € 3 070 € s/d 9 €Can Berenguer s/d 2.596 € 2.460 € 3.070 € s/d 9 €

Barri Antic s/d s/d 2.735 € 2.698 € s/d 12 €
Sot d'en Barriques, zona
central, Cal Jardinet i
mirador de Gallecs

s/d s/d 1.891 € 3.078 € s/d 8 €
mirador de Gallecs

Eixample 2.197 € 3.039 € 2.661 € 3.235 € 9 € 11 €

l'Escorxador s/d s/d 2.046 € 2.438 € s/d s/d

Cerdanet s/d 3.932 € s/d s/d s/d 12 €Cerdanet s/d 3.932 € s/d s/d s/d 12 €

Preus mitjana 2.197 2.743 2.565 2.963 9 11
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Oferta d’habitatge

Preus màxims de venda, rendes màximes de lloguer i límit màxim d’ingressos familiars

per a l’any 2009 per als habitatges protegits segons els règim de protecció Síntesi de les
característiques de l’oferta d’habitatge

( /
Règim de protecció

preu màxim (€/m2
útil)

ingressos familiars
màxims anuals

h bi d ió

règim especial 1.705,50 € 24.868,04 €

règim general 1.940,48 € 54.709,69 €
habitatge de protecció
oficial de venda

preu concertat 2.728,80 € 64.656,91 €

habitatge concertat 3.200,00 € 64.656,91 €

habitatge usat 2.668,16 € 54.709,69 €

30 4 04 / 24 868 04 €
habitatge protegit de
lloguer

a 30 anys 4,04 euros /mes 24.868,04 €

a 25 anys 5,66 euros /mes 54.709,69 €

a 10 anys 8,89 euros /mes 54.709,69 €

habitatge de lloguer de règim concertat 8,89 euros /mes 54.709,69 €habitatge de lloguer
amb opció de compra

g , / ,

d’habitatge concertat 8,00 euros/mes 64.656,91 €
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Oferta d’habitatge públic
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Oferta d habitatge públic

Any de l'oferta i
sorteig

Any contracte i
lliurament

Tipus Habitatges Sector

HPO i t t f ili i ll 6
1998 jun 00

HPO propietat per a families i parelles. 6
de régim general i 12 de régim especial

18 C.Federica Montseny 7 9

2006 feb 07
HPO régim general propietat per a
families i parelles

27 C/ Canigó Av.Pedra del Diable

2007 dic 08
Lloguer renda básica a 10 anys (preus a
25 anys zona A)

15
Zona central. Passatge de la
Solidaritat, 6

2007 dic 10
HPO régim general propietat per a
famílies i parelles

55
Can Fradera, C.Aragó C.Victor
Català

HPO régim general propietat per Can Fradera C Aragó C Victor
2007 dic 10

HPO régim general propietat per
discapacitats

2
Can Fradera, C.Aragó C.Victor
Català

2007 dic 10
HPO régim general propietat per a joves
<35 anys

3
Can Fradera, C.Aragó C.Victor
Català

2007 (*)
HPO régim general propietat per a joves

5 Prat de la Riba UA 342007 ( )
<35 anys

5 Prat de la Riba. UA 34

(*)Aquesta promoció forma part d'un conveni amb un promotor
privat que dedica el 10% de la promoció a HPO, actualment lesp q % p ,
obres resten aturades des de fa 6 mesos i no hi ha data
d'acabament. Els adjudicataris d'aquest sorteig han rebut la seva
opció mitjançant la possibilitat d'adquirir un dels habitatges de
HPO de Can Fradera que resten vacants.
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PLANEJAMENT MUNICIPAL
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Planejament urbanístic municipal

òl bà lid id i lSòl urbà consolidat residencial.

El sòl urbà d'ús residencial està consolidat
en un 76%. S'estima que te un potencial de
30.051m2 de sostre amb cabuda per a uns
300 habitatges.

JUNY 2009

Avanç PLH Parets del Vallès

Sol urbà no consolidat i sol urbanitzable.

En total suposen una reserva de 618.069,07 m2 de sòl, amb
una capacitat per a 2.020 habitatges, dels quals s'estima
que 588 serien HPO. El percentatge de HPO de cada sector
'h l l t f ió d l i j b it i l’ t bl ts'ha calculat en funció dels convenis ja subscrits i l’establert
dins dels Plans parcials desenvolupats

Sòl urbá no consolidat EA 2 EA 1 EM
Total no
executat

Total
executatexecutat executat

Nº Habitatges sectors executats 593 16 18 627

Nº Habitatges sectors no
executats

907 103 74 1.084

Sòl urbanitzable

Nº Habitatges sectors executats 258 258

Nº habitatges sectors no
executats

936 936,19

Total no executat 1.843 103 74 2.020 885

Capacitat PGOU 2.906Capacitat PGOU 2.906

JUNY 2009



Avanç PLH Parets del Vallès

Sol urbà no consolidat i sol urbanitzableSol urbà no consolidat i sol urbanitzable.

Potencial total d’habitatges protegits i socials al
sector de sòl urbá i urbanitzable en execució

Sector
Nº

Habitat
máxim

HPO Concertat Lliure

PE 1 Perllongació carrer
F l h i T

72 14 7 51
Folch i Torres

PE 3 Escorxador 38 8 4 26
PE 4 Zona Central 520 104 52 364
PE 5 C.Lluís Companys /

C. Barcelona
117 23 12 82

PE 6 Can Ferret 21 4 2 15
UP 1 Can Fradera 444 111 111 222
UP 2 El Bosquet 58 6 0 52
UP 3 Cim Vallesà I 131 26 13 92
UP 7 Cementeri 63 13 6 44UP 7 Cementeri 63 13 6 44
UP 8 Cim Vallesà II 240 48 24 168

Total 1.704 357 231 1.116
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Patrimoni municipal de sòl i habitatge
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Patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Cabuda per a 122 habitatges

Número Zona Superfície
Edificabilitat
bruta sector

Densitat
bruta
sector

habitatge/

Sostre deduït
aprofitament

mig

Habitat.
Deduït

aprofitament
mig

Ha
mig

1 Sector PE 4 Nord 2.602,00 0,90 76 2.107,62 18

2 Sector PE 4 Nord 2.602,00 0,90 76 2.107,62 18

3
Can Fradera
Zona ARE

5.121,55 0,61 60 2.655,52 26Zona ARE

4
Can Fradera

solar Polígon 1
2.346,75 5.533,90 60

1. Meitat indivisa del la finca de 5.204 m2, anomenada Complex, inscrita
en el registre de la propietat de Mollet numero 2090 del volum 2616en el registre de la propietat de Mollet, numero 2090 del volum 2616,
del llibre 222 de Parets del Vallés. Ple domini de l'ajuntament

2. Meitat indivisa del la finca de 5.204 m2, anomenada Complex, inscrita
en el registre de la propietat de Mollet, numero 2090 del volum 2616,
del llibre 222 de Parets del Vallés. Pendent d'execució de conveni de
permuta amb l'Ajuntament per 1 332 m2 de dret de sostre a Canpermuta amb l'Ajuntament per 1.332 m2 de dret de sostre a Can
Fradera

3. S'han de restar els 1.332 m2 de sostre lliure del conveni anterior.
Aprofitament mig 15%

b ll è d l
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4. Amb llicència tot HPO venda regim general
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RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS

EN MATÈRIA D’HABITATGE
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AREA DE SERVEIS TERRITORIALS
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Conclusions

Dades
HPO i

concertat

Habit.
lliures

Total

Habitatges

Habitatges existents 317 7 089 7 406Habitatges existents 317 7.089 7.406

Objectius solidaritat urbana 306 306

Noves llars creades en el període 2009 2014 455 455

745Habitatges buits 745

Capacitat Sòl urbà consolidat 300 300

Capacitat Sòl urbà no consolidat 230 854 1.084

Capacitat Sòl urbanitzable 358 578 936

Capacitat Total PGOU 588 1732 2.320

Capacitat Patrimoni municipal de sòl 102 102p p
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

JUNY 2009

ó d

Avanç PLH Parets del Vallès

Participació ciutadana

TALLER DE DIAGNOSI (avui)

A. DIAGNOSI. Quines són les principals problemàtiques d’habitatge al
municipi?

B. OBJECTIUS. Quines problemàtiques s’haurien d’atendre de forma
prioritària?p

TALLER DE PROPOSTES (juliol)

A. PROPOSTES. Quines actuacions preveu el PLH?

B. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ. Qui ho farà? Quan? Com?
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