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MEMÒRIA 

1. Antecedents  

Parets del Vallès  se situa al sud-est de la comarca del Vallès Oriental, a 7Km al sud de  
Granollers, a una distància de 23Km de Barcelona. Aquesta posició territorial pròxima tant a 
la capital de la comarca com a la primera corona metropolitana suposa d’una banda una 
posició central per a la implantació de teixit productiu industrial que busca aquesta posició, 
però d’altra banda suposa, també, la necessitat d’implantació de teixit residencial que doni 
suport a l’activitat i al creixement del territori on s’implanta. 
 
El territori de Parets està creuat per diverses infraestructures viàries que atorguen al municipi 
de l’esmentada centralitat territorial. Efectivament, la carretera C17, l’autopista AP7 i la seva 
prolongació E15, la carretera de Barcelona BV1604,  la carretera C35 i, tangencialment , la 
carretera C155 possibiliten una alta accessibilitat amb els municipis de la comarca i de la 
totalitat del país.  
 
L’estructura urbana residencial es disposa sobre l’eix de l’avinguda de Catalunya o carretera 
de Barcelona i delimitada pels espais agraris al nord i nord-oest del terme municipal, el riu 
Tenes a llevant i la carretera C17 i el ferrocarril al sud. Aquesta posició del teixit residencial 
allunyat de les infraestructures d’alta capacitat viària  i pròximes a l’estructura d’espais oberts 
possibiliten àrees residencials d’alta qualitat urbana i paisatgística.  
 

 
Estructura urbana de Parets del Vallès i entorn. Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). 
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Com la gran majoria dels municipis de l’arc metropolità, Parets del Vallès es veu afectat per 
les necessitats en matèria d’habitatge de la seva població, i en especial després de la crisi 
econòmica- financera i , més encara, en l’actual crisi produïda pel Covid19.  
 
Davant d’aquest repte que afecta directament a tota la societat i en especial a les 
administracions amb competències en matèria d’urbanisme i habitatge, la Generalitat de 
Catalunya aprovà el DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge i el DECRET LLEI 50/20, 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.  
 
En base aquests documents i el marc legal establert per la legislació urbanística per a 
l’habitatge i , en especial, per a les determinacions sobre el sòl urbà, es redacta aquesta 
modificació de planejament general. 
 
Així mateix, a la vista de les necessitats del municipi, l’ajuntament de Parets del Vallès ha 
elaborat un anàlisi exhaustiu de la situació de l’habitatge protegit a la població, que es 
configura com a memòria social d’aquest document i d’aquells altres documents que puguin 
desenvolupar-la. Aquest anàlisi clarifica la necessitat de realitzar diverses estratègies per a 
poder executar habitatge protegit i assequible tant públic com privat d’acord  a les 
necessitats de la població. 
 
L’establiment del sistema d’equipament d’habitatge, l’establiment de la densitat en matèria 
d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat, i la reconsideració de les plantes baixes de les 
àrees plurifamiliars en destí a habitatge són diverses estratègies per a poder establir un marc 
de treball i concretar un desenvolupament sostingut al llarg del temps  d’habitatge protegit. 
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2. Promotor, iniciativa i redactor 

La Modificació puntual del PGO al terme municipal de Parets del Vallès , és una proposta 
d’iniciativa pública, en quant és una figura de planejament general, tal i com s’estableix el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel DL 1/2010, 
del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i al seu 
Reglament. A tals efectes, el promotor de la present Modificació puntual del PGO, és 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
El document de Modificació de PGO és redactat per Ricard A. Casademont arquitecte amb 
número de col·legiat 17887-1 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

3. Àmbit Territorial de la Modificació de Planejament General  

A la vista de les estratègies de la memòria social d’aquest document, i el marc legal vigent en 
matèria d’habitatge, la present Modificació puntual de PGO preveu la implantació 
d’habitatge protegit en el sòl urbà consolidat plurifamiliar mitjançant una normativa sobre els 
usos de les plantes baixes i la densitat màxima de les zones plurifamiliars. A tal efecte, la present 
modificació de PGO té un contingut estrictament normatiu. 
 
Els sòls inclosos en aquesta  modificació puntual de caràcter normatiu abasten sòls classificats 
de sòl urbà consolidat qualificats de zones on s’admet l’ús plurifamiliar. Aquests sòls 
corresponen a àrees plurifamiliars de l’Eixample, el Nucli històric i àrees de desenvolupament 
ja consolidades i per tant classificades de sòl urbà consolidat. 
 
En concret:  
 
Eixample.-  
El barri anomenat com a Eixample neix a començaments del segle XX per a donar cabuda la 
tipologia tradicional de segona residència, seguint una quadricula a partir del nucli de 
l’estació del ferrocarril, situada a l’extrem sud del municipi, estenent-se cap al nord. La 
tipologia parcel·lària es caracteritza per una superfície mínima de 400m². En una fase posterior 
es va produir una creixement a ponent amb una parcel·la de menor superfície 300m². 
L’inici de segona residència del barri s’ha anat modificat en favor de primera residència en 
primera fase i en la construcció d’habitatge en filera i plurifamiliar més tard. 
En la totalitat del barri es poden delimitar tres àmbits, recollits en el planejament general vigent: 

- Zona d’edificació aïllada amb habitatge unifamiliar entre la C17 i l’Avinguda 
Catalunya. 

- Entre l’avinguda Catalunya i el carrer Sant Jaume, amb edificació aïllada i entre 
mitgeres. 

- El tercer àmbit correspon entre el carrer Sant Jaume i els límits del sòl no urbanitzable 
que es manté la tipologia de ciutat jardí unifamiliar. 

L’àmbit delimitat, objecte d’aquesta modificació abasta únicament les zones incloses entre 
els carrers Pau Casals, de Josep Molins i les avingudes d’Espanya , de Catalunya i d l’Estació 
que corresponen als àmbits plurifamiliars. Així mateix incorpora l’àmbit a l’entorn de l’Estació 
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que estarà subjecte a un àmbit de remodelació en coherència amb la millora de l’entorn de 
l’estació. 
També s’inclou en aquest àmbit els terrenys delimitats pels carrers Rosselló i Torres i Bages  entre 
el carrer de Mercè Rodoreda i l’avinguda de Catalunya que si bé no s’inclouen en l’àmbit de 
l’Eixample disposen d’un estructura similar. 
 
 
Nucli Històric.-  
L’àmbit del Nucli Antic i Raval està delimitat per l’Avinguda de Catalunya, el límit amb el 
Quarter Nord, la prolongació del carrer Tèxtil, el Parc de la Linera, el carrer de Ponent, el carrer 
Sant Valerià i l’Avinguda Lluís Companys. 
L’estructura urbana del nucli i la seva relació amb el territori es basa en tres eixos principals: 

- El carrer Major, i la seva prolongació a través del camí de la Torre d’en Malla fins a 
Gallecs esdevé l’eix històric de relació entre el nucli antic i un paisatge típicament 
vallesà, conformat per camps de conreu i masies. 

- El carrer de Barcelona es configura com l’eix històric de relació amb la ciutat de 
Barcelona. El seu traçat discorre justament com a camí de ronda de la plataforma 
sobre la qual se situa el nucli urbà original, fet que li confereix un gran potencial com 
a eix d’interpretació paisatgística. 

- El carrer del Raval es considera coma eix de connexió entre el nucli original i els 
assentaments urbans del nord del Vallès.  

 
Així mateix s’inclouen els sòls residencials situats entre el carrer Aragó, Victor Català, 
l’Avinguda Francesc Macià i l’Avinguda de Catalunya que corresponen a creixements 
anteriors al planejament vigent en forma de bloc amb espais lliures públics. 

4. Marc legal aplicable 

 
El marc legal aplicable el conforma la legislació següent: 

- Text refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol 
de mesures fiscals i financeres. 

- DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge. 

- El 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 introdueix, però, l’actualització del preu d’habitatge especial i 
protegit règim general sense introduir-ne cap pel que fa l’habitatge protegit concertat.  
 
 
 
 
 

5. Planejament vigent 
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El Planejament vigent el constitueix el Pla General d’Ordenació de Parets del vallers  aprovat 
en data de 22 de febrer de 2007 i publicada en data d’1 de juny del mateix any, així com el 
planejament territorial.  
 

5.1. Pla Territorial Parcial de l’àmbit metropolità. 

El Pla Territorial Parcial de l’àmbit metropolità, aprovat definitivament, En data de 20 d'abril de 
2010 pel Govern de Catalunya (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010), estableix les determinacions 
que han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les 
urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de polítiques de protecció del 
patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. 

 
 

5.2. Planejament municipal. 

El planejament municipal el conforma el Pla general d’ordenació de Parets del Vallès i el 
planejament derivat i modificacions que el desenvolupen. 
 
En concret: 
 

a) Àmbit del barri de l’Eixample. 
La modificació del Pla general al barri de l’Eixample aprovat definitivament en data de 22 de 
juny de 2006 estableix el següent: 

- L’establiment dels usos globals, dominants i compatibles de cadascuna de les 
subzones incloses en el barri. 

- Zona EA-E1.- l’ús plurifamiliar és compatible.  
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- Zona EM-E1.- l’ús plurifamiliar és dominant. 
- Zona EM-E2.- l’ús plurifamiliar és compatible. 
- L’establiment dels estàndards de sostre per habitatge que en les zones on s’admet 

l’habitatge plurifamiliar és de 100m²/habitatge, tot establint la superfície mínim de 
l’habitatge en 70m². 
 

 
 

b) Àmbit Nucli antic. 
El Pla de millora urbana del Casc Antic i del Raval aprovat definitivament en data de 14 d’abril 
de 2011 estableix, entre d’altres, el següent: 

- L’ús predominant de la planta baixa serà el comercial, l’ús és exclussiu en els carrers 
Major, Barcelona, del Raval en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i del Racó i 
l’Avingua Lluís Companys. 

- Es permet un nombre màxim d’habitatges d’1hab/100m², es tindra en compte totes les 
plantes excepte l’entresolat. En el cas que la planta baixa es destini a usos no 
residencials el mòdul és d’1habitatge/100m². 
 

c) Planejament derivat. 
El planejament derivat anterior i posterior al PGO disposa d’un seguit de normatives que limiten 
l’ús d’habitatge en planta baixa en àrees de no especial centralitat. Aquest és el cas de 
sectors com Sot d’en Barriques o Camp de les Peces que disposen d’una normativa limitativa 
aquest respecte. 
 
 

d) Normativa 
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El planejament general no incorpora ni l’ús d’habitatge protegit genèric, ni l’específic ni 
tampoc l’ús d’allotjament dotacional corresponents al darrer canvi legislatiu en matèria 
d’habitatge social. 
A tal efecte, les NNUU de la Revisió del PGO de Parets del Vallès relacionen els usos admesos 
pel pla a l’article 88 i a l’article 171, enumera els usos permesos en el sistema d’equipaments 
comunitaris al municipi.  
En concret: 
 
Art.88. Relaciona entre altres els usos el d’habitatge plurifamiliar definit com l’edifici amb més 
d’un habitatge amb accés i elements comuns; i els usos admesos en el sistema d’equipaments 
comunitaris. 
 
Art. 171 Usos del sistema d’equipaments comunitaris 
 
 a) Administratiu, de titularitat pública. 
 b) Educatiu. 
 c) Sanitari i assistencial. 
 d) Esportiu. 
 e) Cultural. 
 f) Recreatiu. 
 g) Religiós. 
 h) Cementiri. 
 i) Abastament, sempre de titularitat pública. 
 

6. Objectius de la Modificació 

 
Els objectius generals de la present Modificació puntual del Pla general són: 
 
- Aconseguir reserves d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat que propicien a mig i llarg 

termini un parc destinat a polítiques d’habitatge social. 
- La incorporació de l’ús d’allotjament dotacional en el sistema d’equipaments comunitaris.  
- La incorporació  de l’ús d’habitatge protegit específic i genèric d’acord amb el DL 17/19. 

 
Aquests objectius generals es concreten en: 
 
- Establir un estàndard de 70m²/habitatge en sòl urbà consolidat en el supòsit que 

l’increment del nombre d’habitatges es destini de forma exclusiva a habitatge protegit. 
- Admetre l’ús d’habitatge protegit específic en les plantes baixes en les zones on l’ús 

plurifamiliar és compatible o dominant de tot el municipi amb excepció dels eixos urbans 
amb prioritat comercial. 
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7. Planejament proposat 

 
La memòria social del present document fa un anàlisi exhaustiu de les reserves d’habitatge 
protegit del planejament vigent, sobre els requeriments legals definits en la legislació vigent i, 
sobre les noves propostes del DL 17/19 de recent aprovació a fi i efecte de poder establir 
estratègies a curt, mig i llarg termini per a poder aconseguir un parc d’habitatge social capaç 
de poder fer front a les necessitats de creixement del municipi.  
 
En aquestes línies d’actuació, la present modificació de PGO planteja una proposta o 
estratègia a mig i llarg termini que correspon a la modificació del concepte de nombre 
d’habitatges en les àrees de sòl urbà consolidat. En aquest cas es proposa la modificació del 
paràmetre de densitat si es destina de forma exclusiva a habitatge protegit. 
En aquesta proposta s’inclou, també, l’assignació de l’ús d’habitatge protegit genèric en les 
plantes baixes de les zones plurifamiliars amb excepció dels eixos comercials reservats en el 
planejament vigent en l’Eixample i el nucli antic. 
 
A tal efecte, les determinacions normatives en sòl urbà consolidat son les següents:  
 
- Increment de l’estàndard de densitat en les Zones plurifamiliars de l’Eixample i Nucli antic.  
La densitat de les zones on s’admet l’ús plurifamiliar es podrà incrementar fins un estàndard de   
70m²/habitatge si l’increment es destina a habitatge protegit genèric. Aquesta normativa es 
d’aplicació a nova edificació i gran rehabilitació de l’edificació existent.  
Aquest increment de densitat no suposa cap increment d’aprofitament urbanístic en tant el 
valor de repercussió del sostre destinat a  l’habitatge protegit és inferior al de l’habitatge lliure. 
Així mateix, l’increment de densitat no està afecta a la cessió de sistema d’espais lliures en 
virtut del que estableix l’article 100.2 del Text consolidat de la Llei d’Urbanisme. 
Aquest normativa no afecta a les àrees urbanes on ja s’estableix aquest estàndard de 
70m²/habitatge  per a l’establiment de la densitat, en concret als carrers Major, Barcelona, del 
Raval en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i del Racó i l’Avingua Lluís Companys i 
Avinguda Catalunya. 
 
- Habitatge en planta baixa en les Zones plurifamiliars del municipi. 
L’ús d’habitatge plurifamiliar protegit específic (règim d’arrendament)  s’admet en les plantes 
baixes de la totalitat del sòl urbà consolidat del terme municipal excepte amb els eixos 
comercials següents: carrers Major, Barcelona, del Raval en el tram comprès entre el carrer 
Sant Antoni i del Racó i l’Avingua Lluís Companys i Avinguda Catalunya. Les condicions de 
l’habitatge ha de ser el que resulti d’un estàndard de 70m² construïts /habitatge sobre el sostre 
construït en planta baixa. Per aquells àmbits on el sostre destinat a habitatge estigui exhaurit, 
caldrà en el moment de l’atorgament de la llicència,  la cessió de zones verdes i aprofitament 
urbanístic de l’increment de l’aprofitament de manera dinerària al tractar-se d’una actuació 
aïllada de dotció, d’acord amb la fòrmula següent: 
 
Zones verdes   20m²/1oom²st habitatge x St construït (m²) x Vsurbanitzat (€/m²) 
 Vsurbanitzat = Valor de repercussió de l’habitatge protegit específic. 
 
Aprofitament urbanístic: 10% (Vm habitatge protegit específic- Vm comercial) 
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-  Delimitació de les àrees de retracte. 
L’àmbit delimitat en el plànol O1 de la present modificació on es produeixen canvis normatives 
en relació a ‘habitatge protegit es defineix com a àrea de retracte per a analitzar el seguiment 
de les actuacions realitzades en matèria d’habitatge i poder accedir a les necessitats 
d’habitatge d’emergència del municipi. 
 

-  Modificació puntual de la Normativa a fi d’incloure l’ús d’allotjament dotacional en els usos 
de la zones d’equipaments. 

 

El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, estableix 

la modificació de la lletra j de l'article 3 de la Llei del dret a l'habitatge, que resta redactada de la manera 

següent: 

“j) Allotjament dotacional: l'allotjament que, d'acord amb la legislació urbanística, es destina a 

satisfer les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de tots o 

una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un 

habitatge complet, per raó de dificultats d'emancipació, de requeriments d'acolliment o 

assistència sanitària o social, de feina o estudi, o d'afectació per una actuació urbanística. En 

aquest sentit, requereixen assistència residencial, entre altres, les persones joves, la gent gran, 

les persones amb discapacitat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les 

persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, les 

persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució d'habitatges o per 

actuacions d'execució del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests 

allotjaments és determinada per les necessitats que s'han de satisfer. Poden ser considerats 

allotjaments dotacionals els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat 

d'acompanyament per assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en 

permetin l'ús compartit per persones sense llaços familiars.” 

 
A tal efecte, la present modificació preveu adaptar-se a les determinacions del DL i incloure 
l’esmentat ús dins dels previstos en el sistema d’equipaments de les NNUU del planejament 
vigent. En concret es preveu modificar els articles 15, 88 i 171 de la Revisió de PGO. 
 
Modificació article 15. 
S’afegeix un nou punt 2bis  on s’especifica que a tenor de l’article 11.9 del DL 17/19 la 
concreció de l’ús d’allotjament dotacional es realitzarà mitjançant un Pla especial. En concret 
s’incorpora: 
 
2bis La concreció de l’ús d’allotjament dotacional es realitzarà mitjançant un Pla especial que 
concreti la volumetria i condicions d’ordenació en base a les característiques de l’entorn on 
s’ubica i que es justifiqui la idoneïtat de la proposta amb relació a les reserves del sòl 
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disponibles al barri per a la implantació de nous equipaments comunitaris i l’existència d’altres 
allotjaments dotacionals en el mateix àmbit. 
 
 
Modificació de l’article 88, tot incorporant un nou punt ab) ús Allotjament dotacional  
 
S’afegeix un nou punt ab el redactat següent: 
ab) Allotjament dotacional: l'allotjament que, d'acord amb la legislació urbanística, es destina 
a satisfer les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de tots 
o una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un 
habitatge complet, per raó de dificultats d'emancipació, de requeriments d'acolliment o 
assistència sanitària o social, de feina o estudi, o d'afectació per una actuació urbanística. En 
aquest sentit, requereixen assistència residencial, entre altres, les persones joves, la gent gran, 
les persones amb discapacitat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, 
les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, 
les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució d'habitatges 
o per actuacions d'execució del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests 
allotjaments és determinada per les necessitats que s'han de satisfer. Poden ser considerats 
allotjaments dotacionals els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat 
d'acompanyament per assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en 
permetin l'ús compartit per persones sense llaços familiars. 
 
Modificació de l’Art. 171. Usos 
S’incorpora un nou epígraf en els usos d’equipaments, restant el redactat de la manera 
següent: 
 
El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents: 
 a) Administratiu, de titularitat pública. 
 b) Educatiu. 
 c) Sanitari i assistencial. 
 d) Esportiu. 
 e) Cultural. 
 f) Recreatiu. 
 g) Religiós. 
 h) Cementiri. 
 i) Abastament, sempre de titularitat pública. 
 j) Allotjament dotacional. 
 

-  Modificació puntual de la Normativa a fi d’incloure l’ús d’habitatge protegit genèric i 
habitatge protegit específic. 

El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, estableix 

modifica l'article 77 de la Llei del dret a l'habitatge, que resta redactat de la manera següent: 

 

“Article 77  “Definició d'habitatge amb protecció oficial 
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“1. És habitatge amb protecció oficial el que, d'acord amb aquesta Llei, els reglaments que la 

despleguin i els plans d'habitatge, se subjecta a un règim de protecció pública que permet 

establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d'accés a l'habitatge, 

i que un acte administratiu dictat pel departament competent en matèria d'habitatge qualifica 

com a tal d'acord amb el procediment específic establert per reglament. La protecció oficial es 

pot estendre a garatges, annexos, trasters i altres elements diferents de l'habitatge, però que 

hi estiguin vinculats. Aquesta extensió de la protecció oficial s'ha de regular per reglament. 

“2. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la necessitat d'habitatge 

de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè en constitueixin la residència 

habitual. 

“3. La qualificació d'habitatge amb protecció oficial és: 

“a) Genèrica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries pugui ser en règim de propietat, 

d'arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense transmissió de la propietat. 

“b) Específica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries sigui només en règim 

d'arrendament.” 

A tal efecte, i en coherència amb el fet que aquest modificació estableix de forma 
expressa l’ús d’habitatge protegit específic, s’incorpora a l’article 88 els usos d'habitatge 
amb protecció oficial genèric i específic d’acord amb el Decret Llei. 

ac) Habitatge amb protecció oficial genèric.- quan l'accés a l'habitatge de les persones 
usuàries pugui ser en règim de propietat, d'arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense 
transmissió de la propietat. 
ad) Habitatge amb protecció oficial específic.- quan l'accés a l'habitatge de les persones 
usuàries sigui només en règim d'arrendament. 

8. Justificació d’un desenvolupament sostenible 

Des del punt de vista del desenvolupament urbanístic sostenible i en coherència al principi 
definit a l’article 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 
 

“Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
1.El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també 
la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 
3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, 
l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.” 
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El Pla, dóna resposta directa als aspectes recollits a l’article 3, en tant en quant es proposa 
suposa un ús racional del territori mitjançant operacions de renovació i rehabilitació del teixit 
urbà consolidat. 

9. Aprofitament mig de cessió 

Les propostes de modificació normativa en relació a la definició de la densitat  no generen un 
increment de l’aprofitament, en tant el valor del sostre protegit és inferior al de la renda lliure i 
per tant no es produeix un increment d’aprofitament d’acord amb l’establert per la legislació 
urbanística. 
Pel que fa a les operacions de rehabilitació de locals en planta baixa a fi destinar-los a 
habitatge, és d’aplicació una actuació aïllada de dotació en el cas que el sostre destinat a 
habitatge s’hagi exhaurit d’acord amb la fórmula següent: 
 
Zones verdes   20m²/1oom²st habitatge x St construït (m²) x Vsurbanitzat (€/m²) 
 Vsurbanitzat = Valor de repercussió de l’habitatge protegit específic. 
 
Aprofitament urbanístic: 10% (Vm habitatge protegit específic- Vm comercial) 
 

10. Justificació Jurídica.  

La proposta de modificació es fonamenta en l’establiment d’estratègies a mig i llarg termini 
per a la construcció d’habitatge protegit en el municipi.  
 
La Modificació emparada en la potestat de planejament que té atribuïda l’Ajuntament, té 
per objecte el disseny d’un model de ciutat adaptat a les noves necessitats i reptes de futur i 
a l’interès general que, en el cas de la Modificació proposada, no s’entén sense tenir el model 
de ciutat capaç d’oferir habitatge protegit al municipi. 
 
La present Modificació pretén l’establiment d’un model d’habitatge capaç de fer front a la 
crisi habitacional i social actual, com dèiem, és competència d’aquest Ajuntament dins la 
potestat de planejament que té atribuïda i en la que se li reconeix el “ius variandi” per tal de 
poder realitzar les transformacions necessàries que donin resposta a les noves realitats, servint 
així a l’interès públic. En aquest sentit, es pronuncia el Tribunal Suprem de manera reiterada ja 
en Sentència de data 18 de març de 1992 estableix: 

“SEGUNDO.- El plan, elemento fundamental de nuestro ordenamiento urbanístico, dibuja el modelo territorial que 
se entiende, dentro de lo hacedero, más adecuado para el desarrollo de la personalidad y la convivencia. 
Corresponde a la Administración, con una intensa participación ciudadana para asegurar su legitimación 
democrática, el trazado de dicho modelo atendiendo a las exigencias del interés público: la ciudad es de todos y 
por tanto es el interés de la comunidad y no el de unos pocos, los propietarios de suelo, el que ha de determinar su 
configuración. 
Y es claro que la potestad administrativa de planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza 
normativa de los planes, por un lado, y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes del interès público, 
por otro, justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Administración -arts. 45 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RCL 1976\ 1192 y ApNDL 13889)-. 

Existe en este sentido una frondosa jurisprudencia -SS. 12-5-1987 (RJ 1987\ 5255), 7-11-1988 (RJ 1988\ 8783), 17-6-1989 
(RJ 1989\ 4732), 4-5-1990 (RJ 1990\ 3799), 11-2-1991 (RJ 1991\ 784), 20-1-1992 (RJ 1992\ 715) etc.-, que destaca que 
frente a la actuación del ius variandi, los derechos de los propietarios no son un obstáculo impediente (...).” 
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Així, i com diu aquesta Sentència, a l’empara de la potestat de planejament que és 
competència de l’Administració per a donar resposta a les exigències canviants de l’interès 
públic i que justifiquen el “ius variandi” que es reconeix a l’Administració en aquest àmbit, és 
com s’ha d’entendre la Modificació proposada. El document incorpora el grau de detall de 
planejament derivat per tant és innecessari la redacció de cap figura de planejament ulterior. 
 
Des de la perspectiva de l’interès públic, la Modificació persegueix la creació d’un model 
urbà capaç de resoldre els dèficits en habitatge assequible. 
 

 

10.1. Justificació de la iniciativa, oportunitat i conveniència 

 
La iniciativa i formulació de la present Modificació és pública d’acord a l’article 14 del TRLUC 
DL 1/2010 i d’acord amb els objectius expressats en el present document. 
Com ja s’ha exposat anteriorment en la memòria descriptiva, la modificació té per objecte 
l’establiment d’estratègies per a la implantació d’habitatge protegit al municipi. 
 
Els objectius generals de la present Modificació puntual del PGO són: 
 
- Aconseguir reserves d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat que propicien a mig i llarg 

termini un parc destinat a polítiques d’habitatge social. 
- La incorporació de l’ús d’allotjament dotacional en el sistema d’equipaments comunitaris.  
- L’establiment de la qualificació d’habitatge protegit específic i genèric d’acord amb el 

DL 17/19. 
 

10.2. Contingut de la documentació de la Modificació de PGO 

 
La modificació de PGO ha de disposar com a mínim dels mateixos  documents que ha de 
contenir el planejament general, en concret l’article 59.1 i 3 “Documentació del plans 
d’ordenació urbanística municipal” estableixen: 

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix l’apartat 2, 
mitjançant els documents següents: 

 a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 
 b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat, 

de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia 
elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres 
serveis establerts pel pla.  

c) Les normes urbanístiques.  
d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 69.  
e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental.  
g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau.  
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge 

protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el planejament 
ha inclòs les reserves a què fa referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social.  

 
 

3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar:  
a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 

formulació i tramitació del pla per a garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8. 
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b) La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les 
directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9. 84  

c) Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en 
compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 4 
 

 
Per a les modificacions de figures de planejament, l’article 97.1 “Justificació de la modificació 
de les figures del planejament urbanístic” estableix que les propostes de modificació d’una 
figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
 

10.3. Tramitació, participació ciutadana 

 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques regula, en el seu article 133, la participació ciutadana en el procediment 
d’elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments. 
 
En l’àmbit urbanístic la participació ciutadana ha trobat tradicionalment el seu encaix en els 
tràmits d’informació publica del procediment d’elaboració del Planejament mitjançant el dret 
de ciutadania i les entitats a presentar suggeriments i al·legacions durant aquest període, així 
com del reconeixement de l’acció  publica per a la seva impugnació. 
 
Amb la finalitat d’ampliar els instruments i promoure la participació en matèria urbanística, la 
legislació urbanística actual preveuran un instrument que permet potenciar i facilitar aquest 
participació a l’àmbit local,  els Consells assessors urbanístics, que es poden constituir 
voluntàriament  per part dels Ajuntaments com a òrgans locals de caràcter informatiu als 
efectes de fomentar i garantir els drets d’iniciativa d’informació i de participació de la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès no ha exercit fins el moment la potestat que li atorga 
l’ordenament jurídic urbanístic que li permetria la creació d’aquest instrument de participació, 
motiu pel qual la participació es vehicularà a través de les publicacions i tràmits que a 
continuació es referiran. 
 
a)  Definició de les mesures i actuacions en relació al període  d’informació pública: 
 
 Accions d’informació i comunicació: 

 
El termini d’informació pública d’un mes es donarà a conèixer a través d’edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, un dels  diaris de premsa periòdica de més divulgació al 
municipi, el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, així com a través de la plana web de la 
Corporació.   
 
  Canals de participació:  les al·legacions, suggeriments o propostes que es formulin durant el 
termini d’informació pública es poden presentar per escrit al Registre General de l’Ajuntament 
o per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 
 
b) Definició de les mesures i actuacions en relació a la fase posterior al període d’informació 
pública 
 
Accions d’informació i comunicació, retorn dels resultats i seguiment de les actuacions: 

1. Seguiment de les actuacions mitjançant  la  Regidoria d’Urbanisme i Obres. 
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2. Gestió  urbanística des de l’Àrea de Territori i l’Àrea d’Administració General de 
l’Ajuntament.”: informar tècnica i jurídicament les al·legacions i/o suggeriments 
presentats i proposar la seva estimació o desestimació, segons escaigui. 

 

11. Informe ambiental.  

La proposta de modificació abasta sòls classificats de sòl urbà consolidat, en tant corresponen 
a terrenys que han estat sotmesos a la transformació urbanística a través del planejament o 
corresponen als teixits històrics del barri Eixample, i nucli antic. 

12. Informe de Mobilitat 

La proposta de modificació no suposa cap alteració de les determinacions del PGO en tant, 
tal com es pot analitzar de la Memòria del Pla general d’Ordenació les previsions de 
creixement del nucli són superiors a les establertes en l’actualitat. 
 
 

13. Estudi de Viabilitat Econòmica 

 
A fi i efecte de poder determinar la viabilitat de les propostes formulades passa per cercar 
exemples concrets. A tal efecte es considera com a exemple de l’increment de densitat 
destinat a habitatge protegit la possible transformació de l’edifici de la Policia Local de 
propietat municipal situat al carrer Lluis Companys nº 19. 
 
En aquest bloc de propietat municipal i qualificat de zona residencial les dependències de la 
Policia Local de Parets. A finals de juliol es van traslladar per necessitats funcionals a les noves 
dependències municipals situades a l'edifici Coure del carrer la Volta. 
 
Aquesta rehabilitació permetria la implantació de 11 habitatges de protecció oficial destinats 
a lloguer.  
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Les característiques principals serien: 
 

  Nº Sostre (m²) 
Local/Oficina  1 167,48 

Espais Comunitaris Habitatges  172,07 
Habitatges   11 606,48 

Sostre útils per habitatge  55,13  

Sòl m2   223,60  
     

Total superfície construïda  946,03 
 

Amb un cost de rehabilitació que seria: 
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En el supòsit de destinar-ho a habitatge protegit específic. I tenint en compte que Parets de 
Vallès es troba a la zona A i es selecciona la modalitat B limitant la renda a 7 € m2 útil. 
La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge, ha obert una convocatòria 
de subvencions adreçada als promotors privats que vulguin construir habitatge de lloguer amb 
protecció oficial amb fons procedents de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 

 
Això ens produeix una modificació en els imports d'inversió de la rehabilitació i en la rendibilitat 
de el model a l'estar limitat per la renda mensual de lloguer, quedant com segueix: 
 

 
 

Cost de sòl, euros / m2
0 0

Cost construcció, euros / m2
1.000 € 946.030

Costos indirectes,% s / costos construcció 20,4% 192.517

      Llicències 0,40% 3.784

     Altres costos:impostos, serveis, assegurances 4,25% 40.206

     Tecnics 5,00% 47.302

     Costos comercials i despeses generals  10,70% 101.225

Marge seguretat 4,0% 37.841

Sub‐total costes 1.138.547

IVA 11,05% 125.794

INVERSIÓ TOTAL 1.264.341

Superifice útil total ponderada m2 606

Inversió total per m2 útil, ponderat 2.085

Total 

import €

Sub‐Total 

€

INVERSIÓ TOTAL 1.264.341 €

Superifice útil total ponderada m2 606

Inversió total per m2 útil, ponderat 2.085

Possibles ajustos a el model

Subvenció per m2 útil d'habitatge 300 €/m2 ‐181.944

INVERSIÓ TOTAL AJUSTADA 1.082.397 €

Inversió total per m2 útil, ponderat 1.785

Lloguer mínim mensual corregit, € / m2 / mes 4,71% 7,00
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Això ens indica que amb la limitació de la renda a 7 € / m2 / mes podríem arribar a una 
rendibilitat nominal (TIN) de l'4,71%. 
No obstant i això encara ens queda estudiar,  els resultats de la fase de gestió i explotació de 
l'immoble en termes de lloguers, sabent per endavant que tenim limitats els lloguers dels 
habitatges protegits a 7 € / mes / m2 útil, i com a element addicional un local / oficina de 167 
m2 de lloguer lliure. 
En aquest sentit hem realitzat un petit estudi de mercat de lloguers de locals i oficines a Parets 
de Vallès amb els següents resultats: 

 

 
 

Amb aquest resultat de 6,01 € / m2 / mes per als lloguers d’oficines i locals, podem projectar 
com serien els resultats d'explotació anuals de l'activitat, a falta dels costos financers, que els 
veurem més endavant: 

 

 
 

Aquest resultat de benefici anual suposa una rendibilitat de l'2,6% i no obstant i això cal aclarir 
que la generació anual d'ingressos (tresoreria) necessitaria de dos ajustos: 

Test.
Situació 

aproximada
Font

Preu euros 

mes

Superfície 

construïda

Preu unitari 

€/m²

1

Alquiler de 

Local en 

avenida 

catalunya, 

118

https://www

.idealista.co

m/inmueble/

90763404/

1.333 € 198 6,73 €

2

Alquiler 

oficinas en 

Parets del 

Vallès

https://www

.idealista.co

m/alquiler‐

oficinas/pare

ts del valles

480 € 60 8,00 €

3

Alquiler de 

Local en 

calle Major, 

13,

https://www

.idealista.co

m/inmueble/

2281710/

500 € 110 4,55 €

4

Alquiler de 

Local en 

paseo de la 

Ronda, 7,

https://www

.idealista.co

m/inmueble/

92454303/

600 € 75 8,00 €

5

Alquiler de 

Local en Urb. 

Eixample

https://www

.idealista.co

m/inmueble/

89943415/

700 € 161 4,35 €

6,33 €

6,01 €

Superficie de 160 m² con gran barra, amplia cocina 

EQUIPADA, dos salones y 2 aseos (1adaptado para 

personas de movilidad reducida.

El bar esta completamente adecuado para empezar la 

Valor Promig

Valor per a l'estudi: valor mitjà de mercat per 0,95 a l'ésser tot ofertes

Testimonis de l'mercat de lloguers de locals i oficines. Parets del Valles

Características Básicas

Eje comercial con buena afluencia de gente. Baños con 

acceso mediante escaleras adaptadoscon plataforma 

para personas con movilidad reducida.

Oficina en paseo Fluvial, 6, Parets del Vallès

se alquila local comercial en parets, centro pueblo. 

junto: ayuntamiento, iglesia, principalescomercios y 

entidades bancarias. posibilidad de aumentar superficie 

50 m2 más y acceso pordos calles. Última actividad bar‐

75 m² construidos. Segunda mano/buen estado. 

Distribución 3 estancias. Situado a pie de calle

Fase Explotació
Valor LLoguer Habitatges 4.245,36 €/mes 50.944,32 € / any

Valor LLoguer Local/Oficina 1.007,14 €/mes 12.085,69 € / any

Ingres Màxim 63.030 € / any

Reducció per impagats 5% 3.278 € / any

Reducció per no lloguer local 1.462 € / any

Despeses d'explotació  8.327 € / any

Amortització de la inversió 21.648 € / any

Total Despenses 34.716 € / any

Resultats abans d'interessos 28.314 € / any

2% s / inversió

7 €/m2/mes

6,01 €/m2/mes

5% s / ingressos

10% s/ ingresos local

12,7% s / ingressos
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1.- Cal descomptar l'amortització anual de la inversió atès que és una despesa que no suposa 
desemborsament. 
2.- En aquest model considerem que l'iva de el 21% de la renda de lloguer del local és la 
devolució anual de l'iva suportat en la inversió, el qual ho hem inclòs. Aquesta possibilitat es 
donaria si la gestió la realitzarà una empresa municipal de promoció d'habitatge protegit. 

 

 
 
Aquesta xifra representa un 4,9% anual sobre la inversió necessària. 
Arribat a aquest punt caldrà contrastar el finançament necessari, la seva estructura i el seu cost 
per arribar a saber en cada un d'ells la seva rendibilitat en termes de benefici operatiu anual i 
la seva generació de fons.  
 
Però en qualsevol dels casos, aquests resultats podrien suportar un finançament extern en forma 
de hipotecari per ser òptim la relació cost / seguretat. En aquest sentit, tot i que els tipus d'interès 
(Euribor) són negatius, hi ha clares tendències inflacionistes en els mercats que poden fer que 
torni al camí de ser positius, amb la resistència permanent de tots els països europeus a la tenir 
dèficits històrics. En aquest exercici ens acollirem a un tipus mitjà fix de l'1%, atès que és el preu 
actual de mercat hipotecari per a hipoteques de tipus d'interès fix. 
 

 
 

 
Pel que fa a la viabilitat de la transformació de baixos comercials a habitatge específic resta 
garantida tant des de l’exemple anterior com pel fet de la baixada de preus dels locals 
comercials que suposen una reducció important del valor  de mercat en situació 
postpandèmica.  

  

Resultats abans d'interessos 28.314 € / any

Amortització de la inversió 2% s / inversió 21.648 € / any

IVA Lloger Oficina 21% 211,50 €/mes 2.538 € / any

Generació anual de Fons abans de financers 4,9% 52.500 € / any

Generació anual de Fons abans de financers 52.500 € / any

Quota Hipotecària 1% 30 Anys 3.481,42 €/mes 41.777 €/año

Generació anual de Fons 0,99% 10.723 € / any
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14. Resum Comprensiu 

 
La Proposta de Modificació té com a objectiu bàsic la definició d’un seguit d’estratègies i línies 
d’actuació per a poder implantar reserves d’habitatge protegit genèric i específic en el 
municipi de Parets del Vallès. 
La modificació del planejament planteja la Modificació de les NNUU del Pla general 
d’ordenació sobre el sòl urbà consolidat a fi i efecte de garantir la implantació d’habitatge 
protegit en les àrees plurifamiliars tot reduint l’estàndard de sostre/habitatge i admetent la 
possibilitat d’utilitzar el sostre comercial en planta baixa com a habitatge. 
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NORMATIVA 

TITOL 1. Determinacions normatives en sòl urbà consolidat. 

Article 1. Densitat en zones plurifamiliars del municipi. 

La densitat de les zones on s’admet l’ús plurifamiliar es podrà incrementar fins un estàndard de   
70m²/habitatge si l’increment es destina a habitatge protegit. Aquesta normativa es 
d’aplicació a nova edificació i gran rehabilitació de l’edificació existent.  
Aquest normativa no afecta a les àrees urbanes on ja s’estableix aquest estàndard de 
70m²/habitatge  per a l’establiment de la densitat, en concret als carrers Major, Barcelona, del 
Raval en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i del Racó i l’Avingua Lluís Companys i 
Avinguda Catalunya.  

Article 2. Habitatge en planta baixa 

L’ús d’habitatge plurifamiliar protegit específic (règim d’arrendament) s’admet en les plantes 
baixes de la totalitat del sòl urbà consolidat del terme municipal excepte amb els eixos 
comercials següents: carrers Major, Barcelona, del Raval en el tram comprès entre el carrer 
Sant Antoni i del Racó i l’Avingua Lluís Companys i Avinguda Catalunya. Les condicions de 
l’habitatge ha de ser el que resulti d’un estàndard de 70m² construïts /habitatge sobre el sostre 
construït en planta baixa. Per aquells àmbits on el sostre destinat a habitatge estigui exhaurit, 
caldrà en el moment de l’atorgament de la llicència,  la cessió de zones verdes i aprofitament 
urbanístic de l’increment de l’aprofitament de manera dinerària al tractar-se d’una actuació 
aïllada de dotació, d’acord amb la fòrmula següent: 
 
Zones verdes   20m²/1oom²st habitatge x St construït (m²) x Vsurbanitzat (€/m²) 
 Vsurbanitzat = Valor de repercussió de l’habitatge protegit específic. 
 
Aprofitament urbanístic: 10% (Vm habitatge protegit específic- Vm comercial) 

Article 3. Definició ús habitatge genèric i específic 

Modificació de l’article 88 en el qual s’incorporen els epígrafs ac i ad. 
ac) Habitatge amb protecció oficial genèric.- quan l'accés a l'habitatge de les persones 
usuàries pugui ser en règim de propietat, d'arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense 
transmissió de la propietat. 
ad) Habitatge amb protecció oficial específic.- quan l'accés a l'habitatge de les persones 
usuàries sigui només en règim d'arrendament. 
  

Article 4. Allotjament dotacional. 

4.1  Modificació article 15. S’incorpora el punt  2bis   
2bis La concreció de l’ús d’allotjament dotacional es realitzarà mitjançant un Pla especial que 
concreti la volumetria i condicions d’ordenació en base a les característiques de l’entorn on 
s’ubica i que es justifiqui la idoneïtat de la proposta amb relació a les reserves del sòl 
disponibles al barri per a la implantació de nous equipaments comunitaris i l’existència d’altres 
allotjaments dotacionals en el mateix àmbit. 
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4.2 Modificació de l’article 88, s’incorpora un nou punt ab) ús Allotjament dotacional  
 
ab) Allotjament dotacional: l'allotjament que, d'acord amb la legislació urbanística, es destina 
a satisfer les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de tots 
o una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un 
habitatge complet, per raó de dificultats d'emancipació, de requeriments d'acolliment o 
assistència sanitària o social, de feina o estudi, o d'afectació per una actuació urbanística. En 
aquest sentit, requereixen assistència residencial, entre altres, les persones joves, la gent gran, 
les persones amb discapacitat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, 
les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, 
les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució d'habitatges 
o per actuacions d'execució del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests 
allotjaments és determinada per les necessitats que s'han de satisfer. Poden ser considerats 
allotjaments dotacionals els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat 
d'acompanyament per assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en 
permetin l'ús compartit per persones sense llaços familiars. 
 
4.3 Modificació de l’Art. 171. Usos 

S’incorpora un nou epígraf en els usos d’equipaments. 
 
El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents: 
 a) Administratiu, de titularitat pública. 
 b) Educatiu. 
 c) Sanitari i assistencial. 
 d) Esportiu. 
 e) Cultural. 
 f) Recreatiu. 
 g) Religiós. 
 h) Cementiri. 
 i) Abastament, sempre de titularitat pública. 
 j) Allotjament dotacional. 

Article 5. Delimitació de les àrees de retracte. 

L’àmbit delimitat en el plànol O1 de la present modificació on es produeixen canvis normatives 
en relació a l‘habitatge protegit es defineix com a àrea de retracte per a analitzar el 
seguiment de les actuacions realitzades en matèria d’habitatge i poder accedir a les 
necessitats d’habitatge d’emergència del municipi. 
 
 
 
Parets del Vallès, Octubre 2021 
 
Ricard Antoni Casademont i Altimira, arquitecte  
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1. PLANEJAMENT VIGENT. REVISIÓ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 2007. 
 
El planejament vigent al municipi de Parets del Vallès és la Revisió del Pla general d’ordenació 
aprovat en data de 22 de febrer de 2007 i publicada en data d’1 de juny del mateix any. El 
pla general es constitueix com a revisió anticipada del Pla aprovat definitivament per acord 
de la Comissió d’Urbanisme de data 10 de juliol de 1985. 
 
L’article 6 de les NNUU del PGO estableix la vigència de forma indefinida, entre tant no es 
revisi. A tal efecte, estableix com a termini per a la seva revisió 12 anys.  
 
El pla, per tant es realitza sobre les determinacions del pla de 1985, i amb un període de 
vigència de 12 anys. A tal efecte analitza la situació de la població en base a les perspectives 
de creixement en el moment de l’aprovació i el pla estableix un creixement del 30% de la 
població de 2007, en concret: 

“A nivell demogràfic, tenint en compte que el planejament derivat de la Revisió produirà un 
sostre edificable per a 2.586 habitatges, així com el sòl urbà per a ús residencial encara no 
edificat del previst per l’anterior Pla i que es manté en aquest, el Pla permetrà absorbir un 
creixement demogràfic d’un 30% respecte al volum poblacional actual, xifra força 
aproximada al creixement previst, si es mantenen els actuals índexs vegetatius i migratoris” 

 
Aquestes previsions suposen un creixement de 5.016 habitants (30%s/16.720habitants 2007) i 
consegüentment una població total de 21.736habitants (16.720+5016). Les dades de població 
segons Indescat 2019 són de  19.082 habitants (2.362habitants més que els existents al 2007). 
Per tant, aquest període ha suposat un increment de 2.362 habitants, el que representa un 
creixement del 14,12% de la població de 2007, aproximadament  un 50% de les previsions del 
planejament general, en la totalitat dels 12 anys de vigència del pla. 

 
 
A fi de poder establir les previsions de població al nombre d’habitatge previstos pel 
planejament vigent, cal determinar el nombre d’habitants per habitatge, a partir de les dades 
estadístiques de població en el municipi.  Les dades d’habitatges familiars més actuals 
corresponen a les de 2011 en 7.549 habitatges quan la població se situava en 18.113 habitants, 
el que suposa un estàndard de 2,40 habitants/habitatge.  
 
No obstant, cal tenir en compte que dades metropolitanes més recents situen aquest 
estàndard a l’entorn de 2,34 o 2,25 habitants/habitatge coincidint en canvis socials i la 
reducció de la natalitat. A efectes d’aquest estudi es considera més adequat prendre de 
referència l’índex de 2,25 habitants/habitatge, en tant és el més desfavorable a efectes de 
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definir en parc d’habitatges. En el cas que ens ocupa la presència de tipologia unifamiliar de 
dimensions més grans possibilita prendre un valor més pròxim a 2,35habitants /habitatge.  
 
Com ja s’ha dit, les previsions del planejament vigent de 2007 estableix un creixement del 30% 
sobre la població de 2007 i per tant una previsió total de 21.736habitants.  
 

 
   
Per tot l’exposat, el creixement previst és de 2.134 habitatges, corresponent d’aplicar 
l’estàndard de 2,35habitants/habitatge sobre el nombre d’habitants previst de 5.016habitants.  
La revisió del PGO preveu 2.497habitatges en àmbits de creixement i polígons de gestió, per 
tant la revisió del pla dóna cobertura al creixement esmentat sense comptar la consolidació 
de les parcel·les no edificades en sòl urbà.  
Pel que fa al balanç del planejament cal tenir en compte que en aquest període únicament 
s’han executat els sectors i polígons d’actuació següents: 

 

Sectors / UA Superfície Sostre Nºhab execució Hp 

UP2 - El Bosquet 20.714m2 5.800m2st 58hab Resta 
580m2St 

20% 

UP4 - Torre d’en Malla  70.118m2 29.450m2st 259 hab 100% 20% 

PE4- Zona Central-Subsector Sud 22.841m2 16.521m2st 173 hab 100% 20% 

HP Sud Can Fradesa 5.530m2 5.534 m2st 60 hab 100% 100% 

UA1 – St. Antoni – Lluis Companys 5.353m2 6.316 m2st 46 hab 60% 0% 

UA3 – C/ del Racó 1.980m2 1664 m2st 12 hab 100% 0% 

UA4 – Avda de l’Estació 1.473m2 1.399 m2st 13 hab 100% 0% 

UA8 – J.Bosco – Avda. Catalunya 373m2 768,08 m2st 7 hab 100% 0% 

UA20 – St Joan – A. Clavé 1.563m2 1.172 m2st 8 hab 100% 0% 

UA22 – C. Fàbrica – St Antoni 556m2 1.254 m2st 6 hab 100% 0% 

UA23 – Francesc Macià 7.820m2 5318 m2st 46 hab 100% 0% 

UA32 – Pau Casals 5.633m2 6.760 m2st 54 hab 100% 0% 

UA37 – Sant Miquel – Sant Jordi 850m2 629 m2st 4 hab 100% 0% 

UA38 - Badalona 2.629m2 920 m2st 3 hab 100% 0% 

Total planejament desenvolupat 141.070m2 77.188 m2st 704 hab   

Total sostre executat  74.081 m2st 673hab   

Percentatge executat/ total PGO 23,36% 23,86% 25,15%   

1998 2007 INC. PGO07 INC REAL

 PGO07  Real

Població  13.513 16.720 21.736 19.082 5.016 2.362

Parc Habitatges 5.750 7.115 9.249 8.120 2.134 1.005

30,00% 14,13%

índex habitants/habitatge 2,35

font: elaboració pròpia amb dades estretes d'IDESCAT 2011 s'han afegit sectors nous

2019

CREIXEMENT POBLACIÓ 
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Pel que fa a l’habitatge social, la memòria de la Revisió estableix en el punt 1.2.6 el següent: 

“ Actualment existeixen tres línies d’ajuts a la promoció d’habitatge de protecció oficial: protecció 
especial, protecció normal i preu taxat. Amb els ajusts (fiscals, crèdits baixos als compradors,...) que 
l’Administració ofereix a la iniciativa privada per a la promoció d’habitatges, tant de protecció normal 
com la preu taxat, segons estigui la situació de l’oferta i la demanda, el mercat ja funciona (veure sinó, 
l’èxit dl Pla d’Habitatge de 1991). Es veu, per tant, que la intervenció directa de l’Administració es 
necessària en el nivell de protecció especial. 

Aquesta política, però, per les seves característiques específiques, comporta per a l’Ajuntament pensar 
en el sistema de gestió, que adaptat a la legislació vigent en matèria d’habitatge, resolgui els problemes 
de promoció però també de seguiment permanent de la mateixa: renovació continua de lloguers, 
manteniment dels edificis, entre d’altres. 

Des del punt de vista urbanístic, cal “barrejar” els habitatges aquests entre al resta del parc municipal, 
no segregar-los. La legislació permet diferents maneres d’obtenir els sòls necessaris. La proposta que 
assumeix la Revisió com a més viable és la de fixar en les condicions dels plans derivats que representa 
un nombre potencial important d’habitatges que delimita la revisió del PGO l’obligació de destinar un 
percentatge determinat de sostre per aquest tipus d’habitatge. Aquesta determinació s’incorpora i es 
regula en les NNUU del Pla.” 

 

No obstant, el planejament vigent no estableix cap directriu sobre les reserves d’habitatges 
més que la referència a les previsions legals en data d’aprovació del pla. Les reserves 
d’habitatge protegit se situen exclusivament en el planejament derivat, és a dir, plans derivats 
en Sòl urbà i sòl urbanitzable que corresponen al 20% d’acord amb la legislació urbanística 
vigent en la data d’aprovació de la Revisió del PGO. A efectes numèrics suposa la previsió 
d’un sostre de 244.575,96m2   i  1.546 habitatges dels quals   48.915,19 m2 i   394 habitatges 
corresponen a habitatge protegit. 
 

 
 

2. ESTRUCTURA LEGAL EN MATÈRIA D’HABITATGE. 
 
En matèria d’habitatge protegit, els canvis legals han succeït de molt molt rellevant des de 
l’aprovació del PGO2007. A tal efecte, cal tenir en compte l’estructura legal actual per poder 
determinar quines són les reserves d’habitatge protegit en el planejament vigent al municipi. 
 
Efectivament, la legislació urbanística vigent en l’actualitat és el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol de mesures fiscals i financeres, cal tenir en compte 
els articles 57.3 i 57.4  el següents: 
 

NOM  CODI SUPERFÍCIE 

HABITATGE nºhb Hab Lliure nºhb HPO nºhb Hs Total Hab % hab

Can Fradera UP1 63.452,00 31.726,00 292 25.380,80 234 6.345,20 58 6.345,20 58 20,00%

El Bosquet UP2 20.714,00 5.800,00 58 4.640,00 46 1.160,00 12 1.160,00 12 20,00%

CIM VALLESA I UP3 52.448,00 20.979,20 131 16.783,36 105 4.195,84 26 4.195,84 26 20,00%

Camí Torre d'en Malla UP4 70.117,91 29.449,52 259 23.559,62 181 5.889,90 52 5.889,90 52 20,00%

Sector Cementiri UP7 24.361,00 5.359,42 63 4.287,54 51 1.071,88 13 1.071,88 13 20,00%

Cim Vallesà II UP8 96.028,25 38.411,30 240 30.729,04 192 7.682,26 48 7.682,26 48 20,00%

Prolongació C/ Folch i Torres PE1 30.006,00 10.502,10 72 8.401,68 58 2.100,42 14 2.100,42 14 20,00%

Escorxador PE3 9.368,00 5.246,08 22 4.196,86 17 1.049,22 4 1.049,22 4 20,00%

Zona Central  PE4 91.273,00 82.145,70 694 65.716,56 555 16.429,14 139 16.429,14 139 20,00%

Lluis Companys /C.Barcelona PE5 29.206,00 12.850,64 117 10.280,51 93 2.570,13 23 2.570,13 23 20,00%

Can Ferreret PE6 3.510,00 2.106,00 21 1.474,20 15 421,20 4 421,20 4 20,00%

490.484,16 244.575,96 1.969 195.450,17 1.546 48.915,19 394 48.915,19 394 20,00%

ST HABITATGE
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"3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en 
la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del 
qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta 
obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el planejament 
territorial o director urbanístic determini una altra cosa: 

"a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl urbà i 
sòl no urbanitzable. 

"b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que compleixen 
els requisits següents: 

"Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de llicències 
ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any. 

"Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels àmbits 
d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l’apartat 4." 

"4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix l’apartat 3, és sostre 
residencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si 
s’admet indistintament amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als 
sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors 
subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència 
l’article 70.2.a. No es considera en cap cas sostre residencial de nova implantació i no computa en el 
càlcul: 

"a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits sectors o polígons. 

"b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació aprovats 
definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en els quals regeixen les determinacions 
del pla urbanístic derivat aprovat." 

 

Pel que fa als plans no adaptats a la llei, la Disposició Transitòria Segona. Règim transitori en 
matèria de reserves de sòl per a habitatges de protecció pública estableix clarament que les 
excepcions de la reserva d’habitatge protegit s’han d’efectuar de forma expressa modificant 
el planejament urbanístic general, d’acord amb el següent: 
 

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal vigents que, d’acord amb l’article 57.3 del text refós de 
la Llei d’urbanisme en la redacció donada per aquesta llei, estan exempts de l’obligació de fer reserves 
mínimes per a habitatges amb protecció oficial, es poden acollir, mitjançant la modificació de 
planejament corresponent, a la dita exempció i replantejar, si ho consideren necessari, la definició dels 
objectius del pla en aquesta matèria per als àmbits d’actuació que no tinguin aprovat definitivament 
el projecte de reparcel·lació corresponent. 

2. Les exempcions que en matèria de reserves mínimes per a habitatge amb protecció oficial estableix 
l’article 57.3 del text refós de la Llei d’urbanisme en la redacció donada per aquesta llei, s’apliquen 
també als plans d’ordenació urbanística municipal en tràmit, si s’escau. 

 
A efectes de determinar els Plans de millora urbana subjectes a reserves d’habitatge protegit, 
l’article 70.2.a estableix el tipus de PMU que tenen el deure d’adscriure reserves d’habitatge 
protegit: 
 

2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la 
transformació d'usos, la reurbanització o completar el teixit urbà poden: 

a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model urbanístic de 
l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura fonamental, l'edificació existent o 
els usos principals. 
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b) Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la implantació de noves 
infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents o per les 
exigències del desenvolupament econòmic i social. 

 

Per tant, sinó s’ha fet cap modificació específica en aquest sentit tots el Polígons d’actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat, tots els àmbits de planejament derivat que tinguin per 
objectiu l’establert a l’article 70.2 i tots els sectors de sòl urbanitzable han de reservar sòls per 
a habitatge en una proporció del 30% del sostre residencial de nova implantació. 
 
Darrerament s’han produït canvis significatius per a potenciar la reserva d’habitatge i la seva 
realització. En concret: 

DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, 
estableix que:  

Article 77. Definició d'habitatge amb protecció oficial 

1. És habitatge amb protecció oficial el que, d'acord amb aquesta Llei, els reglaments que la 
despleguin i els plans d'habitatge, se subjecta a un règim de protecció pública que permet establir-ne 
com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d'accés a l'habitatge, i que un acte 
administratiu dictat pel departament competent en matèria d'habitatge qualifica com a tal d'acord 
amb el procediment específic establert per reglament. La protecció oficial es pot estendre a garatges, 
annexos, trasters i altres elements diferents de l'habitatge, però que hi estiguin vinculats. Aquesta 
extensió de la protecció oficial s'ha de regular per reglament. 

2. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la necessitat d'habitatge de les 
persones usuàries que els ocupen legalment perquè en constitueixin la residència habitual. 

3. La qualificació d'habitatge amb protecció oficial és: 

a) Genèrica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries pugui ser en règim de propietat, 
d'arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense transmissió de la propietat. 

b) Específica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries sigui només en règim 
d'arrendament. 

4. Els promotors han d'inscriure al Registre de la Propietat la qualificació definitiva genèrica o específica 
dels habitatges amb protecció oficial. 

Article 79.Vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial 

1. La qualificació dels habitatges amb protecció oficial és vigent mentre concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) Que el planejament urbanístic els reservi a l'ús d'habitatge de protecció pública. 

b) Que estiguin integrats en un patrimoni públic de sòl i d'habitatge. 

2. En altres supòsits a què fa referència l'apartat 1, la vigència de la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial pot ser de durada determinada d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament 
atenent si s'han atorgat ajuts públics o no per a la seva promoció i la naturalesa d'aquests, incloent-hi 
la cessió gratuïta del sòl o el vol afectats o per un preu inferior al seu valor. 

3. Mentre es donin les circumstàncies legals i reglamentàries que determinen la vigència de la 
qualificació d'habitatge amb protecció oficial, només se'l pot desqualificar a iniciativa de la mateixa 
Administració per raons d'interès públic vinculades a les necessitats de l'habitatge i sempre que la 
qualificació urbanística del sòl no el destini a l'ús d'habitatge de protecció pública. 

4. La resolució que, si escau, autoritzi la desqualificació d'acord amb el que es preveu a l'apartat 3 pot 
fixar com a condició la necessitat de devolució de tots o de part dels ajuts percebuts. 

Article 83.Preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial 

1. Els habitatges amb protecció oficial se subjecten al règim de preus de venda i de rendes que 
correspon abonar als usuaris com a màxim, determinats d'acord amb els articles 83 bis a 83 ter. 

2. Correspon a l'Administració competent per qualificar els habitatges amb protecció oficial 
determinar-ne el preu o la renda màxims en el moment de qualificar-los. Cada vegada que es formalitzi 
un contracte que permeti als usuaris ocupar un habitatge amb protecció oficial, les parts han de fer 
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constar al contracte el preu i la renda màxims vigents en aquell moment, sense perjudici que puguin 
pactar un preu o una renda inferiors. 

Article 83 bis. .Determinació del preu de venda màxim 

1. El preu de venda màxim d'un habitatge amb protecció oficial es determina aplicant al preu de 
venda bàsic els factors de localització i de característiques de l'habitatge. 

2. El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, expressat en euros, per metre quadrat 
de superfície útil, és únic per a tot el territori i es determina atenent: 

a) El valor mínim dels terrenys no transformats urbanísticament propers a nucli de població, que 
s'estableix en 7,5 euros per metre quadrat de sòl. Aquest valor es pot actualitzar mitjançant la llei 
d'acompanyament a la Llei de pressupostos de la Generalitat. 

b) Les despeses ordinàries per a la urbanització dels terrenys esmentats. 

c) Els costos de construcció d'un habitatge en un edifici plurifamiliar, de qualitat mitjana i de 
característiques estàndards. 

3. El factor de localització permet corregir a l'alça el preu de venda bàsic atenent la demanda 
residencial existent en cada municipi. 

4. El factor de característiques de l'habitatge pondera les seves condicions específiques en matèria 
d'eficiència energètica i, respecte als habitatges usats, les circumstàncies d'antiguitat, així com el seu 
estat de conservació, que, valorades en el seu conjunt, influeixin significativament en el preu. Correspon 
a aquest factor un valor entre 0,9 i 1,1, tenint en compte que el valor 1 es correspon amb un habitatge 
de característiques estàndard. 

5. Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge establir 
periòdicament el preu de venda bàsic i el factor de localització mitjançant ordre. 

Per tant, tal com es pot veure de l’anàlisi de la legislació vigent, s’elimina el concepte 
d’habitatge protegit i concertat de la legislació fins ara vigent i es substitueix per habitatge 
protegit genèric i específic on la diferencia recau amb el tipus de tinença. Certament, la llei 
és incompleta en tant no es defineixen els preus de cada tipus. 
 
 
El 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 
introdueix, però, l’actualització del preu d’habitatge especial i protegit règim general sense 
introduir-ne cap pel que fa l’habitatge protegit concertat. En concret: 
 
 

 Article 1. Modificació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge 

S'afegeix una disposició transitòria, la cinquena bis, al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb la redacció següent: 

“Cinquena bis 

“Preus de venda i rendes màxims d'acord amb el règim anterior 

1. Quan de conformitat amb la disposició transitòria cinquena és aplicable el sistema de determinació 
dels preus de venda i de les rendes màxims d'acord amb el règim anterior, els habitatges amb 
protecció oficial en règim general i especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret 
llei 50/2020, de 9 de desembre, se subjecten als preus i a les rendes màxims per metre quadrat de 
superfície útil següents: 
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 RÈGIM GENERAL 
VENDA 
(€/m2) 

RÈGIM GENERAL 
LLOGUER/CESSIÓ ÚS 
(€/m2) 

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48 

B 1.938,32 969,16 7,27 3,63 

C 1.714,67 857,33 6,43 3,21 

D 1.491,02 745,51 5,59 2,80 

 

 RÈGIM ESPECIAL 
VENDA 
(€/m2) 

RÈGIM ESPECIAL 
LLOGUER/CESSIÓ ÚS 
(€/m2) 

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93 

B 1.817,18 908,59 6,81 3,41 

C 1.607,50 803,75 6,02 3,01 

D 1.397,83 698,91 5,24 2,62 

   

“2. Els preus i les rendes a què fa referència l'apartat 1 s'actualitzen automàticament el primer de gener 
de cada any, començant l'1 de gener de 2022, d'acord amb la variació percentual experimentada 
per l'índex de preus al consum en la data de l'actualització. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha 
de publicar anualment els preus i les rendes màxims actualitzats.” 

“3. Són aplicables a les segones i posteriors transmissions, lloguers o cessions de l'ús dels habitatges amb 
protecció oficial qualificats de conformitat amb qualsevol dels règims anteriors al Decret llei present, 
els preus de venda i les rendes màxims que consten a la qualificació definitiva, actualitzats amb l'índex 
de preus al consum, entre l'any de la qualificació i el de la subscripció del contracte, sense que es 
puguin superar els imports resultants d'aplicar el sistema d'actualització de preus previst a la normativa 
sobre la base de la qual s'han qualificat els habitatges.” 

A la vista del marc normatiu actual, cal avaluar la reserva d’habitatge protegit en sòls urbans 
no consolidats i sòls urbanitzables sense planejament i reparcel·lació aprovada  i aplicar la 
reserva del 30% amb els tipus històrics de règim general o especial i concertat, establint, però, 
de forma expressa aquells àmbits on la qualificació d’habitatge protegit sigui de  lloguer, en 
aquest cas la qualificació  serà el d’habitatge protegit específic i per a la resta es considerarà 
com a habitatge protegit genèric. Aquest matís és rellevant alhora de determinar el valor 
urbanístic de l’habitatge protegit de lloguer i consegüentment les unitats d’aprofitament que 
rep l’administració públic en concepte de Patrimoni municipal de sòl i Habitatge (PMSiH). 

El quadre de la pàgina següent estableix les reserves d’habitatge protegit que fixa el 
planejament en base a les determinacions de la legislació urbanística vigent. 

A tal efecte, es considera que les Unitats d’actuació que no disposen de cessió de sistema 
d’espais lliure i/o equipament corresponen a unitats d’actuació en sòl urbà consolidat a tenor 
de l’establert als articles 26,29 i 30 del TRLUC. 

El quadre esmentat estableix que la reserva màxima d’habitatge protegit establert pel 
planejament i la legislació vigent és de 831 habitatges dels quals 158 habitatges ja s’han 
executat i resten 673 habitatges per realitzar. La reserva se situa al voltant del 31% sobre el 
potencial del PGO. Aquest percentatge similar al de la legislació prové de l’increment 
percentual de l’ARE (50%) i l’execució de sectors amb el 20% de reserva. 
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NOM  CODI SUPERFÍCIE 

VIARI ZV EQ. HABITATGE nºhb Hab Lliure nºhb Hp esp. Hb Protegit rgnºhb Hp conc. Hb Eq nºhab Hs Total Hab % hab

Can Fradera UP1 72.281,88 16.799,07 13.071,26 30.081,63 40.006,00 412 23.186,00 190 1.870,00 22 7.480,00 88 9.520,00 112 0,00 0 18.870,00 222 53,88%

El Bosquet UP2 20.714,00 993,00 15.895,00 0,00 5.800,00 58 4.640,00 46 0,00 0 1.160,00 12 0,00 0 0,00 0 18.870,00 12 20,00%

CIM VALLESA I UP3 52.448,00 9.597,98 9.209,87 2.097,92 20.979,20 131 14.685,44 92 0,00 0 4.195,84 26 2.097,92 13 0,00 0 6.293,76 39 30,00%

Camí Torre d'en Malla UP4 70.117,91 15.566,80 27.582,07 2.823,07 29.449,52 259 23.559,62 181 0,00 0 5.889,90 52 0,00 0 0,00 0 5.889,90 52 20,00%

Sector Cementiri UP7 24.361,00 12.645,80 1.266,77 5.359,42 63 3.751,59 44 0,00 0 1.071,88 13 535,94 6 0,00 0 1.607,83 19 30,00%

Cim Vallesà II UP8 96.028,25 13.751,25 37.537,44 3.946,76 38.411,30 240 26.887,91 168 0,00 0 7.682,26 48 3.841,13 24 0,00 0 11.523,39 72 30,00%

0,00 0

Prolongació C/ Folch i Torres PE1 30.006,00 6.544,31 9.745,95 0,00 10.502,10 72 7.351,47 50 0,00 0 2.100,42 14 1.050,21 8 0,00 0 3.150,63 22 31,11%

Escorxador PE3 9.368,00 4.569,71 0,00 0,00 5.246,08 22 3.672,26 15 0,00 0 1.049,22 4 524,61 3 0,00 0 1.573,82 7 33,95%

Zona Central Subsector Sud PE4 22.841,27 5.217,76 4.841,50 5.135,87 16.520,73 173 13.216,58 138 0,00 0 3.304,15 35 0,00 0 0,00 0 3.304,15 35 20,00%

Zona central Subsector Nord PE4‐ PA01 55.877,00 11.697,00 15.903,00 9.222,00 43.863,00 425 30.704,00 286 0,00 0 8.773,00 93 4.386,00 46 0,00 0 13.159,00 139 32,71%

PE4‐PA02 12.567,00 1.400,00 4.073,00 3.742,00 9.865,00 95 6.906,00 64 0,00 0 1.973,00 21 987,00 10 0,00 0 2.960,00 31 32,63%

Lluis Companys /C.Barcelona PE5 29.206,00 2.161,24 2.932,28 15.969,84 12.850,64 117 8.995,45 82 0,00 0 2.570,13 23 1.285,06 12 0,00 0 3.855,19 35 30,00%

Can Ferreret PE6 3.510,00 877,50 351,00 2.106,00 21 1.474,20 15 0,00 0 421,20 4 210,60 2 0,00 0 631,80 6 30,00%

Sud Can Fradera ZONA EA2‐HPO 5.529,90 889,80 1.160,00 1.133,39 5533,9 60 0,00 0 0,00 0 5.533,90 60 0,00 0 0,00 0 5.533,90 60 100,00%

St ANTONI ‐ L.COMPANYS UA1 5.353,00 1.605,90 6.316,54 46 6.316,54 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

PROLONGACIÓ C/ BERENGUER UA2 3.186,00 532,06 2.644,38 19 2.644,38 19 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

C/ DEL RACÓ UA3 1.979,50 80,17 799,92 1.663,60 12 1.663,60 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

Avda ESTACIÓ UA4 1.473,00 213,88 361,92 1.399,35 13 1.399,35 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

Final C/ MIGDIA UA5 2.213,00 1.474,08 600,00 4 420,00 3 0,00 0 180,00 1 0,00 0 0,00 0 180,00 1 30,00%

C/ SANT VALERIÀ UA6 1.901,00 827,89 3.000,00 26 3.000,00 26 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

CAN PUJOL UA7 5.357,00 1.844,95 749,98 2 749,98 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

JOAN BOSCO/AV. CATALUNYA UA8 373,00 116,97 768,08 7 768,08 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

C. LLUNA/ESCOLA DE MÚSICA UA9 2.682,00 1.072,00 276,78 2.666,44 26 1.866,51 18 0,00 0 533,29 5 266,64 3 0,00 0 799,93 8 30,00%

C/SANT JAUME/C/LLIBERTAT UA14 24.277,00 7.746,79 9.625,83 6.797,56 51 4.758,29 36 0,00 0 1.359,51 10 679,76 5 0,00 0 2.039,27 15 30,00%

C. CASANOVES‐C. 11 SET UA15 1.572,00 628,80 4 628,80 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

C. ST JOAN‐ C. ST SEBASTIÀ UA16 904,00 368,92 533,36 4 533,36 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

CAN BERENGUER UA17 13.706,00 6.391,11 8.908,90 96 6.236,23 67 0,00 0 1.781,78 19 890,89 10 0,00 0 2.672,67 29 30,00%

C. FÀBRICA‐ C. ST. ANTONI UA20 1.563,00 387,94 1.172,25 8 1.172,25 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

FONT DE LA SALUT UA21 4.624,00 638,57 665,86 3.283,04 25 2.298,13 17 0,00 0 656,61 5 328,30 2 0,00 0 984,91 7 30,00%

C. FÀBRICA‐ C. ST. ANTONI UA22 556,00 138,00 1.254,00 6 1.254,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

Francesc Macià UA23 7.820,00 932,93 3.515,87 168,13 5.317,60 46 5.317,60 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

JACINT VERDAGUER UA24 1.231,00 74,97 513,94 640,12 4 448,08 3 0,00 0 128,02 1 64,01 0 0,00 0 192,04 1 25,39%

FINAL CASC ANTIC UA28 2.776,00 1.672,82 146,85 1915,44 21 1.340,81 15 0,00 0 383,09 4 191,54 2 0,00 0 574,63 6 30,00%

AVDA CATALUNYA‐ESCORXADOR UA30 677,00 269,18 1.223,47 9 1.223,47 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

AVDA CATALUNYA‐ESCORXADOR UA32 5.633,00 1.065,76 6.759,60 54 6.759,60 54 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

CATALUNYA ‐ALFONS XIII UA35 5.649,00 1.010,04 981,23 258,72 4.180,26 40 2.926,18 28 0,00 0 836,05 8 418,03 4 0,00 0 1.254,08 12 30,00%

C. SANT MIQUEL ‐ C. SANT JORDI UA37 850,00 297,50 629,00 4 629,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

CARRER BADALONA UA38 2.628,75 998,93 920,06 3 920,06 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00%

Total 603.840,46 110.907,22 174.364,80 82.237,22 310.464,74 2.677 224.304,84 1.821 1.870,00 22 59.063,25 547 27.277,65 262 0,00 0 105.920,90 831 31,05%

214.257,34 1.835 145.162,34 1.172 1.870,00 22,00 42.390,67 383 26.885,33 260 0,00 0 71.146,00 665 36,21%

SISTEMES ST HABITATGE
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3. SITUACIÓ ACTUAL 

La situació del planejament vigent ja executat pel pas del temps, possibilita un anàlisi 
comparatiu de les previsions i l’execució del pla. 

La reserva de 831habitatges de protecció representa uns 1.870habitants que suposa un 8,78% 
de les previsions màximes del PGO vigent. No obstant i això, únicament s’han executat els 60 
habitatges situats al sud de l’ARE i les reserves del planejament derivat que s’ha executat, que 
suposa un total de 158habitatges que sobre els 8.120 habitatges del parc representa un 1,95% 
del parc edificat del municipi. La situació de l’habitatge de lloguer encara és més dramàtica 
en tant Parets del Vallès no disposa cap immoble destinat exclusivament a habitatge protegit 
de lloguer. 

 

 

 

4. LES NECESSITATS DE CREIXEMENT 

A fi d’establir les necessitats de creixement de la població i consegüentment del parc 
d’habitatges de Parets del Vallès, cal l’anàlisi del creixement produït fins ara.  

A tal efecte s’ha pres el període 2001-2011 inclòs en les dades de població de l’IDESCAT en el 
qual es pot determinar les taxes anual per cada 1000 habitants. Aquest període situat entre un 
creixement intensiu (2001-2006) i de plena crisi (2007-2011)pot establir una mitja de creixement 
a tenir en compte en el futur. 

Any 1998 Potencial PGO07  
2019

POBLACIÓ 13.513 habitants 21.736 habitants

habitatges inc.habitants (2019‐2007) Població 2019
Desenvolupament planejament 2 8.120 2.362 habitants 19.082 habitants

Diferència amb potencial PGO 2.654 habitants

% respecte població 2007 15,87%

% respecte població prevista PGO 12,21%

font: elaboració pròpia amb dades estretes d'IDESCAT

PARETS DEL VALLÈS. DESENVOLUPAMENT: CORECCIONS SOBRE PREVISIONS 2007

Any 2007

16.720 habitants



MEMÒRIA SOCIAL - ANÀLISI SOBRE L’HABITATGE SOCIAL A PARETS DEL VALLÈS     Octubre 2021 

        
                     

 
 
 

11

 

Aquesta previsió no inclou tendències generades per nous motius poblacionals, ni el nombre 
d’habitants que han de marxar de la ciutat pels preus de l’habitatge. 

Aquests valors aplicats en tres quinquennis a partir del 2020 suposa les previsions d’habitants i 
habitatges següents: 

 

Com es pot apreciar les necessitats de creixement si s’apliquen els mateixos estàndards del 
període 2001-2011 ens porten a la necessitat de 829 habitatges més cada quinquenni, un total 
de 2.488 habitatges  i un parc edificat total de 10.969 habitatges. 

El planejament vigent propicia un potencial total de 2.677habitatges sobre els àmbits de 
desenvolupament, dels quals 2.096 habitatges resten per construir. L’habitatge protegit previst 
pel planejament i la legislació urbanística vigent és de 831habitatges, dels quals resten per 
construir 673habitatges. 

Una previsió similar a la consolidada en el període 2007-2020 suposaria que en 15 anys més de 
vigència suposaria la consolidació del resta del 15% previst pel PGO07, amb l’únic marge de 
la consolidació de les parcel·les vacants en sòl urbà consolidat. En aquest supòsit el nombre 
d’habitatges es fixa en 2.096. 

En qualsevol cas, les necessitats d’habitatge se situen entre 2.096 i 2.488 habitatges. Aquests 
valors són impossibles d’arribar amb les reserves del PGO que fixa el sostre d’habitatges en 
2.096 pendents d’edificar. 

El plànol de la pagina següent demostra la gran superfície de sòl qualificada com a residencial 
pendent de desenvolupament. Per tant, no es tracta de replantejar cap model urbanístic del 
municipi sinó de cercar una ocupació raonable del territori sense que això suposi renunciar a 
les necessitats de creixement del municipi. 

No obstant i això, el problema central, no està en la reserva d’habitatges sinó amb la tipologia 
protegida, en tant el pla admet 863 habitatges, s’han consolidat 198 i resten 665 habitatges. 

Per tant, en qualsevol dels casos, el planejament ha de poder concretar àrees de creixement, 
remodelació, renovació i rehabilitació urbana per fer front a les necessitats demogràfiques del 
municipi. 

 

Siutació actual 2019 ‐ 2020

Taxa de creixement 2001‐2011

Taxa anual per cada 1000 habitants 20,43

Taxa anual per cada 1000 habitants creixement natural 7,43

Taxa anual per cada 1000 habitants creixement migratori 13,13

PARETS DEL VALLÈS. TAXA DE CREIXEMENT-COMPARATIU PTH

19.082 habitants

habitants habitatges * habitants habitatges * habitants habitatges * Habitatges
habitants 

totals

habitatges 

totals *

Segons Taxa anual total 1.949 829 1.949 829 1.949 829 2.488 24.930 10.969

Segons taxa anual creixement natural 709 302 709 302 709 302 905 21.209 9.386

Segons taxa anual creixement migrator 1.253 533 1.253 533 1.253 533 1.599 22.840 10.080

2020‐20351er QUINQUENNI 2on QUINQUENNI 3er QUINQUENNI TOTAL
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- Ocre: Àrees d’ampliació la densitat per Habitatge protegit. 

- Ocre tramat: Àrea de remodelació de l’estació. 
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5. NECESSITATS D’HABITATGE PROTEGIT. PLA TERRITORIAL D’HABITATGE 

El Pla Territorial d’habitatge estableix, entre d’altres aspectes, l’objectiu municipal pel 
compliment del mandat de solidaritat urbana (OSU) de disposar en 15 anys del 15% del parc 
d’habitatges destinat a  polítiques socials.  

El PTSHC preveu 1.645habitatges en 15 anys, tenint en compte que en l’actualitat n’hi ha 158 
habitatges amb alguna protecció, l’objectiu es fixa en 1.487habitatges en els esmentats 15 
anys. La distribució prevista és de 687 habitatges en el primer quinquenni, 439habitatges al 
segon per arribar a disposar de 1.284 habitatges al municipi i 362habitatges en el tercer 
quadrienni per aconseguir els 1.645 corresponent al 15% del parc previst.  

Aquests valors són de molt difícil acompliment, en especial al referent al primer quinquenni en 
tant correspon a un nombre d’habitatges molt similar a la reserva total d’habitatges protegits 
del municipi. En concret caldria construir el 81,29% dels habitatges en règim protegit. 

 

La comparativa de les dades de previsió de creixement i les previsions de reserva d’habitatge 
protegit determinen que en el primer quinquenni cal garantir el 81,29% dels nous habitatges 
han d’estar destinats a polítiques socials, mentre que el segon i tercer quadrienni es preveuen 
reserves al voltant del 50% dels nous habitatges. 

Al marge de la temporalitat, el Pla Territorial demana un potencial destinat a habitatge social 
per sobre de les reserves destinades a habitatge total en àmbits de planejament derivat i 
unitats de gestió. Per tant, resulta evident la impossibilitat manifesta de poder complir l’objectiu 
del 15% sinó es planteja canvis radicals del percentatge d’habitatge protegit en la 
rehabilitació i renovació urbana del teixit consolidat i àmbits de desenvolupament. 

No obstant i això, sembla fonamental que en municipis amb molt poca tradició d’habitatge 
protegit cal establir estratègies que possibilitin la creació d’un parc des de la iniciativa privada 
i per tant una estructura en etapes on el primer quinquenni s’estableixin les bases del 
desenvolupament del planejament i actuacions públiques, i una segona i tercera etapa 
d’iniciativa privada i pública que comporti arribar al 15% en els esmentats 15 anys. 

 

Necessitats habitatge amb protecció segons Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

Quinquennis 1º 2º 3º

Existents

Habitatge PTSHC 158 687 439 362 1.645

Creixement segons Taxa anual 829 829 829 2.488

% sobre necessitats habitatge protegit  81,29% 52,90% 43,64% 43,64%

1.645

66,12%

TOTAL 2020‐2035

Necessitats habitatge amb protecció segons Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

Quinquennis 1º 2º 3º

Existents

Habitatge PTSHC 158 687 439 362 1.645

Creixement segons Taxa anual 829 829 829 2.488

% sobre necessitats habitatge protegit  81,29% 52,90% 43,64% 43,64%

Proposta  158 351 568 568 1645

42,34% 68,52% 68,52%

1.645

66,12%

TOTAL 2020‐2035
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6. TIPOLOGIES HABITATGE SOCIAL. CAPACITAT D’APORTACIÓ A L’HABITATGE 

A fi de poder determinar les necessitats segons tipologia d’habitatge social al municipi de 
Parets del Vallès, cal analitzar la situació social i  econòmica de la població. A tal efecte, una 
bona eina per poder determinar la capacitat econòmica de les unitats de convivència  és el 
Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Aquest 
instrument de gestió disposa de les dades de sol·licitants d’habitatge protegit i la capacitat 
d’ingressos.  

De l’anàlisi de les dades,  cal tenir en compte, en primer lloc,  el nombre total de sol·licitants 
se situa al voltant dels 110, que representa un 1,30% del parc actual d’habitatges de Parets 
del Vallès. Aquest valor és força inferior als estàndards de la primera corona metropolitana 
situats al voltant del 10% del parc. 

Aquest baix percentatge pot explicar-se per varies raons com la baixa producció d’habitatge 
protegit al municipi, manca d’informació, etc. No obstant, a efectes d’aquest estudi es té en 
compte les dades de l’Oficina local d’habitatge municipal per poder classificar el tipus de 
sol·licitant en base al nivell d’ingressos.  

L’anàlisi de les dades de les unitats de convivència inscrites al registre possibilita quantificar  les 
necessitats i tipologies d’habitatge protegit en funció dels ingressos. Efectivament, els estudis 
sectorials en matèria d’habitatge estableixen que l’import màxim que les unitats de 
convivència poden destinar a l’habitatge és del 30% dels ingressos. Per tant si apliquem aquest 
estàndard sobre els ingressos de la unitat de convivència podem classificar les necessitats 
d’habitatge per import màxim tant de lloguer com de la quota de les possibles hipoteques en 
l’opció de compra de l’habitatge. 

No obstant, en rendes molt baixes el límit de l’exclusió social, aquest percentatge se situa  entre 
el 10% i 20% dels ingressos, la resta d’unitats que no se situen al límit de l’exclusió social poden 
aportar fins el 30% dels ingressos.  

Aquest instrument permet relacionar el nombre de sol·licitants i la seva capacitat d’ingressos i 
la part que pot destinar a l’habitatge. Segons les dades aportades per l’Oficina Local 
d’Habitatges de Parets del Vallès, els  sol·licitants es poden classificar per ingressos de la 
manera següent: 

 

Malgrat que els sol·licitants d’habitatge protegits són unipersonals, no constituint unitats 
familiars, es pren aquest nombre com a requeriments de l’habitatge a Parets del Vallès. 

 

% Ingressos màx. Nº solꞏlicitants Percentatge

0-7000 €/any 10% 17 15,89%

7000-14000 €/any 20-30% 46 42,99%

14000-20000 €/any 30% 33 30,84% 30,84%

20000-25000 €/any 30% 5 4,67% 4,67%

>25000 €/any 30% 6 5,61% 5,61%

107 solꞏlicitants 100,00%

501€/mes - 625€/mes

>625€/mes

58,88%

CAPACITAT D'APORTACIÓ AL COST D'HABITATGE 

font: elaboració pròpia  a partir de dades  estretes del Registre de sol∙licitants  d'habitatge protegit.

Ingressos Cost màxim mensual

60€/mes - 120€/mes

121€/mes - 350€/mes

351€/mes - 500€/mes
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7. TIPOLOGIES D’HABITATGE PROTEGIT. MARC LEGAL. 

El Decret 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge 
estableix, introdueix un seguit d’aspectes a tenir en compte en les noves propostes sobre 
habitatge protegit: 

‐ La qualificació dels habitatges de protecció oficial és vigent mentre concorri 
alguna de les circumstàncies següents: 

o Que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció 
pública. 

o Que estiguin integrats en el Patrimoni públic de sòl i habitatge. 

‐ La qualificació d’habitatge amb protecció oficial es classifica en: 

o Genèrica quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries pugui ser en 
règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió de l’ús sense 
transmissió de la propietat. 

o Específica, quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries sigui només 
en règim d’arrendament. 

‐ El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial es determina 
aplicant al preu de venda bàsic els factors de localització i de característiques de 
l'habitatge. El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, expressat 
en euros, per metre quadrat de superfície útil, és únic per a tot el territori i es 
determina atenent: 

‐ El valor mínim dels terrenys no transformats urbanísticament propers a nucli de 
població, que s'estableix en 7,5 euros per metre quadrat de sòl. Aquest valor es pot 
actualitzar mitjançant la llei d'acompanyament a la Llei de pressupostos de la 
Generalitat. 

‐ Les despeses ordinàries per a la urbanització dels terrenys esmentats. 

‐ Els costos de construcció d'un habitatge en un edifici plurifamiliar, de qualitat 
mitjana i de característiques estàndards. 

‐ El factor de localització permet corregir a l'alça el preu de venda bàsic atenent la 
demanda residencial existent en cada municipi. 

‐ Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria 
d'habitatge establir periòdicament el preu de venda bàsic i el factor de localització 
mitjançant ordre. 

‐ L’establiment d’un inventari amb les finques inscrites a Patrimoni municipal de sòl i 
habitatge (PMSiH). 

‐ L’establiment que el sostre obtingut de cessió gratuïta es destini a la implantar 
habitatge de lloguer. En concret, estableix que en es actuacions urbanístiques amb 
reserva de sòl destinat a habitatges de protecció pública, el sòl amb aprofitament 
urbanístic de cessió obligatòria s'ha d'emplaçar sobre la reserva esmentada, amb 
l'obligació de l'Administració adjudicatària de construir els habitatges de protecció 
pública en els terminis exigits. Tanmateix, l'emplaçament sobre la reserva 
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esmentada ha ser parcial quan l'Administració adjudicatària no disposi de recursos 
econòmics suficients per construir els habitatges, amb la finalitat de poder-ho fer 
amb els ingressos que obtingui per l'alienació del sòl de cessió obligatòria emplaçat 
fora de la reserva o amb la substitució de l'obligació de cedir aquest sòl fora de la 
reserva pel seu equivalent en sostre ja construït dels habitatges esmentats. Si escau, 
la part de la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic que recaigui sobre sòls que 
no formen part de la reserva per a habitatges de protecció pública s'integra en el 
patrimoni públic de sòl i d'habitatge amb l'expressa finalitat de destinar els ingressos 
obtinguts per a la seva alienació a la construcció dels esmentats habitatges en els 
sòls de reserva cedits. 

‐ L’establiment d’un programa d’actuació concertada per a municipis de més de 
50.000 habitants que ha de ser capaç de mobilitzar els patrimonis públics de sòl i 
habitatge i així com concreta les polítiques d’adquisició de sòl, promoció 
d’allotjaments dotacionals, intervenció en pisos buits, renovació i rehabilitació 
urbana.  

‐ La inscripció dels béns i drets inclosos en els Patrimonis  Municipal del Sòl i Habitatge 
(PMSH) en el Registre Urbanístic de Catalunya. 

‐ La identificació dels sistema urbanístic dotacional públic per al sistema urbanístic 
d’equipament comunitari d’allotjament dotacional. A tal efecte, mitjançant un Pla 
Especial es pot desenvolupar el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris en 
desenvolupament de sòls qualificats de sistema urbanístic d’equipament. 

‐ El foment de les àrees de tanteig i retracte i el registre d’habitatges buits. 

 

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix els preus màxims 
de l’habitatge nou protegit i concertat en base a la situació geogràfica, econòmica i social. 
Pel que fa a l’habitatge protegit de règim general i especial, els preus han estat recentment 
modificats pel 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. 

Es consideren zones geogràfiques els àmbits territorials en què es distribueixen les comarques i 
els municipis de Catalunya a efectes de ponderació entre la ubicació de l’habitatge i els 
ingressos de les unitats que hi habiten, com a criteri per a l’atorgament d’ajuts, i per a la fixació 
de la renda màxima de lloguer i els preus màxims de venda dels habitatges amb protecció 
oficial. S’estableixen a Catalunya quatre zones geogràfiques que es denominen A, B, C i D. 

Per tal de determinar l’adscripció a les diferents zones geogràfiques s’ha de tenir en compte 
el lloguer mitjà resultant de la mitjana de les rendes pactades en els contractes dipositats en 
el Registre de fiances dels contractes de lloguer de l’Institut Català del Sòl corresponents al 
darrer any natural complert de què es disposin. 

Els municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada es 
determinen tenint en Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge compte, com a mínim, 
les variables següents: nombre d’inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 
Protecció Oficial; producció d’habitatge protegit; estoc d’habitatges acabats sense vendre; 
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lloguer mitjà contractual; renda familiar disponible bruta; llars joves; immigració econòmica, i 
variació de la població. 

La relació dels municipis inclosos en aquestes àrees és queda relacionada en l’annex del 
Decret 75/2014. Aquests habitatges poden ser de règim general, règim especial o preu 
concertat. 

El Decret Llei 50/2020 modifica el decret 17/2019 pel que fa al règim transitori modificant 
consegüentment la taula de preus de l’habitatge protegit de règim general i especial. L’article 
1 estableix: 

Modificació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés 
a l'habitatge.- S'afegeix una disposició transitòria, la cinquena bis, al Decret llei 17/2019, de 23 
de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb la redacció següent: 

“Cinquena bis.  Preus de venda i rendes màxims d'acord amb el règim anterior 

1. Quan de conformitat amb la disposició transitòria cinquena és aplicable el sistema de 
determinació dels preus de venda i de les rendes màxims d'acord amb el règim anterior, els 
habitatges amb protecció oficial en règim general i especial que es qualifiquin a partir de 
l'entrada en vigor del Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, se subjecten als preus i a les 
rendes màxims per metre quadrat de superfície útil següents: 

  

  RÈGIM GENERAL 
VENDA 
(€/m2) 

RÈGIM GENERAL 
LLOGUER/CESSIÓ ÚS 
(€/m2) 

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48 

B 1.938,32 969,16 7,27 3,63 

C 1.714,67 857,33 6,43 3,21 

D 1.491,02 745,51 5,59 2,80 

  

  RÈGIM ESPECIAL 
VENDA 
(€/m2) 

RÈGIM ESPECIAL 
LLOGUER/CESSIÓ ÚS 
(€/m2) 

ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93 

B 1.817,18 908,59 6,81 3,41 

C 1.607,50 803,75 6,02 3,01 

D 1.397,83 698,91 5,24 2,62 

  D’aquesta manera els preus per a Parets del Vallès resten de la manera següent: 



MEMÒRIA SOCIAL - ANÀLISI SOBRE L’HABITATGE SOCIAL A PARETS DEL VALLÈS     Octubre 2021 

        
                     

 
 
 

18

 

Com es pot apreciar el manteniment de la tipologia concertada i el canvi del valor de 
l’habitatge protegit en règim general suposa incoherències en els valors dels preus pròpies 
d’una situació complexa propiciada pel canvi normatiu i a l’espera de l’assignació del preu 
de referència esmentat en el DL 17/19. 

8. ANÀLISI DEL MERCAT IMMOBILIARI. L’HABITATGE LLIURE 

La situació econòmica propiciada pel Coronavirus és del tot incerta, i en especial la situació 
del mercat immobiliari, si bé la variació dels preus  és poc apreciable en el mercat de segona 
mà. Cal veure el seu abast sobre les operacions financeres vinculades al desenvolupament 
urbanístic. 

A tal efecte, l’anàlisi del mercat immobiliari necessari per saber l’esglaonat de preus al 
municipi es realitza amb un estudi de mercat efectuat en plena segona onada.  

L’anàlisi del mercat immobiliari de venda d’habitatge nou, amb poca oferta, i de segona ma, 
el rang de preus del m² construït se  situa en 2.500€/m². En l’estudi no s’ha tingut en compte el 
valor de la tipologia de xalet adossat per situar-se molt per sobre del preu de mercat de 
l’habitatge plurifamiliar. 

9. CAPACITAT ECONÒMICA SEGONS  TIPOLOGIES 

A partir del creuament dels preus màxims de compra i  lloguer de l’habitatge amb protecció 
per a la Zona A-A3, on es troba inclòs el municipi de Parets del Vallès i d’un estudi propi, que 
estableix el rang de preus de venda i lloguer de l’habitatge lliure, es pot visualitzar als quadres 
següents el pes mensual de l’habitatge, per a habitatges de 40 i 70 m² útils  i prenen com a 
criteri de partida l’assignació d’un màxim del 30% dels ingressos per a aquest concepte. 

Per l’estudi de l’esforç mensual per a la compra d’habitatge, s’ha calculat la quota mensual 
de la hipoteca resultant. 

Tipus d'habitatge Zona Geogràfica Venda Lloguer
Habitatge protegit Règim Especial A 2.096,74 €/m² 7,87 €/m²
Habitatge protegit Règim General A 2.385,63 €/m² 8,95 €/m²
Habitatge protegit Règim Concertat A3 2.728,80 €/m² 8,89 €/m²

Tipus d'habitatge Zona Geogràfica Venda Lloguer
Habitatge protegit Règim Especial A 1.048,37 €/m² 3,93 €/m²
Habitatge protegit Règim General A 1.192,81 €/m² 4,48 €/m²
Habitatge protegit Règim Concertat A3 1.091,52 €/m² 3,56 €/m²

Muncipi de forta demanda acreditada 

Tipus d'habitatge Zona Geogràfica
Habitatge protegit Règim Especial A
Habitatge protegit Règim General A
Habitatge protegit Règim Concertat A3

PREUS MÀXIMS VENDA/LLOGUER m² ÚTIL HABITATGE PROTEGIT

PREUS MÀXIMS VENDA/LLOGUER m² ÚTIL ANNEXOS HABITATGE PROTEGIT
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Tenint en compte el mercat hipotecari actual, on les hipoteques variables es situen a l’euribor 
(-0,112) més un diferencial de 1,9 punts i les fixes, que ho fan a l’euribor mes 2,5 punts, l’estudi 
planteja uns costos hipotecaris a partir d’una variable a euríbor mes un diferencial de 2.2 punts. 

S’han pres 20 anys com a termini d’amortització tenint  en compte que hores d’ara aquest és 
el termini màxim de protecció per habitatges. 

Així mateix, s’ha considerat el 100% del valor del pis com a capital hipotecat. 

Els resultats obtinguts, per a la compra de l’habitatge lliure i protegit, i l’esforç mensuals són els 
següents: 

 

Pel que fa al preu de lloguer és el següent 

 

D’acord amb el quadre corresponent a la Capacitat d’aportació a l’habitatge de l’apartat 
4 d’aquest document, la capacitat d’aportació resultant és el següent: 

Preu màxim de venda habitatge amb protecció

Parets del Vallès Zona  A - A3

Règim especial 2.096,74 €/m²útil 83.870 € 146.772 € 422 €/mes 743 €/mes 16.880 €     29.720 €     

Règim general 2.385,63 €/m²útil 95.425 € 166.994 € 482 €/mes 843 €/mes 19.280 €     33.720 €     

Règim concertat 2.728,80 €/m²útil 109.152 € 191.016 € 553 €/mes 963 €/mes 22.120 €     38.520 €     

Preu de venda habitatge liure

Parets del vallès 40 m²útils 70 m²útils

Habitatge plurifamilar 2.627 €/m² 3.043 €/m² 105.091 € 212.999 € 533 €/mes 1.074 €/mes 21.320 €     42.960 €     

font: elaboració pròpia

Preu total 
hab. 40 m²

Preu total 
hab. 70 m²

Quota 
mensual 

hipoteca  40 
m²

Quota 
mensual 

hipoteca  70 
m²

ingressos mínims 
anuals per destinar el 
30% a hipoteca

Preu total 
hab. 40 m²

Preu total 
hab. 70 m²

Quota 
mensual 

hipoteca  40 

Quota 
mensual 

hipoteca  70 

ingressos mínims 
anuals per destinar el 
30% a hipoteca

Preu màxim de lloguer habitatge amb protecció
Parets del Vallès Zona  A - A3 40 m²útils 70 m²útils

Règim especial 7,87 €/mes/m²útil 315 €/mes 551 €/mes

Règim general 8,95 €/mes/m²útil 358 €/mes 627 €/mes

Règim concertat 8,89 €/mes/m²útil 356 €/mes 622 €/mes

Parets del vallès Lliure

10,54 €/mes/m²útil 422 €/mes 738 €/mes

font: elaboració pròpia
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Cal recordar que amb l’objectiu de fixar la capacitat real dels sol·licitants d’habitatge amb 
protecció tenint en compte els ingressos anual declarats, el quadre corregeix la capacitat 
màxima d’assignació d’ingressos per a les rendes més baixes fins a un 10% o entre el 20-30%. 

De la comparació de les dades obtingudes sobre el mercat de venda i lloguer –lliure i protegit- 
i la capacitat d’aportació a l’habitatge, es comprova la bondat d’aquesta hipòtesis ja que, 
tal i com es pot observar, la renda mínima per a un pis de 40 m² útils en règim especial seria 
315€/mes per lloguer o 422€/mes per compra, assignant el 30% dels ingressos mensuals de la 
unitat familiar a l’habitatge. 

Els quadres anteriors mostren també l’elevat cost per m²útil del mercat d’habitatge lliure, que 
pel lloguer d’un pis de 40 m² útils requeriria una renta de 422€/mes i per la compra 533€/mes. 

Amb aquests criteris, l’aportació màxima dels habitatges amb ingressos inferiors als 7000 € 
anuals seria de 58 € mensuals. Els de ingressos entre 7.000 i 14.000 € anuals es situaria entre els 
117 € anuals (aplicant aportació màxima del 20% d’ingressos per rendes de la banda baixa) i 
350 € anuals (aplicant aportació màxima del 30% per rendes de la banda alta). 

De igual manera, per a rendes entre 14.000 i 20.000 € anuals, la forquilla d’ingressos destinats 
al lloguer es situaria entre 300 i 500 € mensuals, forquilla que es situaria entre els 500 i 650 € 
mensuals per a ingressos entre 20.000 i 25.000 € anuals. 

Tal com es desprèn d’aquestes dades, el 58,88 % de les sol·licituds únicament poden aspirar a 
lloguer social subvencionat en major o menor mesura per l’administració. 

De la resta, un 30,84% entrarien dins els mòduls del lloguer d’habitatge protegit, un 4.67% dins 
lloguer concertat o habitatge protegit de compra i el 5,61% restant a costejar lloguers, 
limitadament, en un mercat lliure o adquirir pisos amb règim protegit concertat. 

Tenint en compte que el nombre d’habitatges principals a Parets del Vallès se situa en uns  
8.500, el nombre d’habitatges potencials requerits en el Registre de 107 representa el 1,25% 
del parc d’habitatges principals. Aquest percentatge és una proporció molt baixa i per tant 
hauria de poder ser assumida a curt termini, dins el primer quinquenni. 

A partir de la capacitat d’aportació de les unitats de convivència a l’habitatge, la renda 
màxima mensual assumible seria la següent. 

% Ingressos màx. Nº solꞏlicitants Percentatge

0-7000 €/any 10% 17 15,89%

7000-14000 €/any 20-30% 46 42,99%

14000-20000 €/any 30% 33 30,84% 30,84%

20000-25000 €/any 30% 5 4,67% 4,67%

>25000 €/any 30% 6 5,61% 5,61%

107 solꞏlicitants 100,00%

501€/mes - 625€/mes

>625€/mes

58,88%

CAPACITAT D'APORTACIÓ AL COST D'HABITATGE 

font: elaboració pròpia  a partir de dades  estretes del Registre de sol∙licitants  d'habitatge protegit.

Ingressos Cost màxim mensual

60€/mes - 120€/mes

121€/mes - 350€/mes

351€/mes - 500€/mes
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En conseqüència, els 107 habitatges necessaris es poden subdividir en els tipologies següents: 

 

Com es pot apreciar, el 94,39% dels habitatges necessaris fruit de les sol·licituds actuals han de 
ser atesos, a curt termini, mitjançant polítiques d’habitatge social. En conseqüència el nombre 
d’habitatges protegits requerit final és de 101hab. 

D’aquest 101 habitatges, 63 requeriran d’ajuts mensuals -com a conseqüència de la baixa 
capacitat d’aportació a la renda mensual necessària- dins el règim especial, dotacional, o 
qualsevol altre protegit. 

Altra manera, d’aportar les dades és establir un paràmetre comú que faci comparar els 
diversos tipus d’habitatge i les diverses formes de tinença de l’habitatge. A tal efecte 
l’establiment de l’estàndard de preu per mes i superfície útil possibilita, a partir de les dades 
esmentades anteriorment, establir una classificació en base a les capacitats de despesa. 

A tal efecte, el quadre següent estableix un estàndard de quota mensual segons tipus de 
tinença i superfície, en concret:  

 

Dins d’aquests valors cal incloure el valor del sòl, el cost de construcció, el manteniment i la 
rendibilitat de la gestió en el cas de lloguer.  

Renda assumible Nº Habitatges %

60€/mes ‐ 350€/mes 63 58,88%

350€/mes ‐ 500€/mes 33 30,84%

500€/mes ‐ 625€/mes 5 4,67%

Subtotal 101 94,39%

>625€/mes 6 5,61%

Total 107 100,00%

Capacitat d'aportació  

< 350€/mes

< 500€/mes

< 625€/mes

>625€/mes

CAPACITAT D'APORTACIÓ AL COST D'HABITATGE 

Renda assumible Nº Habitatges % Tipus d'Habitatge

60€/mes ‐ 350€/mes 63 58,88% Habitatge social "subvencionat"  *

350€/mes ‐ 500€/mes 33 30,84% Hp especial o règim general de lloguer

500€/mes ‐ 625€/mes 5 4,67% Hp especial o règim general de compra

Subtotal 101 94,39%

>625€/mes 6 5,61% Hp concertat lloguer/lloguer lliure

Total 107 100,00%

* Aquest rang de renda mensual requerirà de subvencions pel cost de lloguer mensual independentment del tipus d'habitatge amb protecció 

CAPACITAT D'APORTACIÓ AL COST D'HABITATGE 

Capacitat d'aportació  

< 350€/mes

< 500€/mes

< 625€/mes

>625€/mes

Habitatge de lloguer règim especial lloguer  6,40 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de lloguer règim general  lloguer  7,28 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de compra règim especial  quota hipotecària 8,67 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de lloguer règim concertat lloguer  8,89 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de compra règim general quota hipotecària 9,88 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de lloguer habitatge lliure lloguer mercat 12,50 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de compra règim concertat quota hipotecària 15,28 €/mes m
2
 útil 

Habitatge de lloguer habitatge lliure lloguer mercat 15,84 €/mes m
2
 útil 
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A tal efecte, amb una vida útil dels immobles destinats a lloguer entre 20 i 25 anys, i amb un 
cost de construcció entre 1100 i 1200€/m2útil, el valor de construcció suposa un estàndard de 
4-5€/m2útil mes (1200/25*12). El manteniment de l’immoble, gestió d’impagats, i rendibilitat del 
gestor suposa incrementar el cost fins 6,40-7,00€/mes m2útil, sempre i quan hi hagi subvencions 
directes.  

Davant d’aquests valors i el fet que una gran part de les unitats de convivència  no poden 
arribar a fer front ni al cost de construcció de les edificacions, cal considerar altres operacions 
d’habitatge social que no passin exclusivament per a la construcció de nou part, sinó per la 
rehabilitació o renovació del parc existent. 

Per tant, la problemàtica de l’habitatge d’emergència social no té res a veure amb la 
problemàtica general de l’habitatge protegit, en tant el valor que poden costejar equival  a 
la gestió de l’immoble i no poden pagar  ni el sòl ni la construcció de l’habitatge. Per tant, les  
actuacions d’emergència social són més efectives sobre el parc ja construït en tant el valor 
de l’immoble i el sòl ja està amortitzat. Per tant, son més efectives les operacions de 
rehabilitació o transformació d’ús que les de nova edificació. 

10. COMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA (OSU) 

Tal i com s’ha exposat, i un cop exclòs l’habitatge lliure, les necessitats a curt termini 
d’habitatge protegit, suposen la distribució següent: 

 

L’article 73 de la Llei 18/2007 estableix que els municipis de més de 5.000 habitants hauran de 
disposar, en un període de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existent. El creixement del nombre 
d’aquests habitatges obtingut en cada quinquenni mitjançant la nova construcció, la 
rehabilitació o l’adquisició, no podrà ser inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquin 
per a arribar a l’objectiu final del 15% del total d’habitatges principals. 

A la vista de les dades obtingudes, en compliment de les determinacions del Pla Territorial 
d’habitatge que estableix en els següents tres quinquennis es doni compliment del mandat de 
solidaritat urbana, la proposta pel compliment de l’Objectiu de Solidaritat Urbana seria la 
següent: 

Renda assumible Nº Habitatges % Tipus d'Habitatge

60€/mes ‐ 350€/mes 63 58,88% Habitatge social "subvencionat"  *

350€/mes ‐ 500€/mes 33 30,84% Hp especial o règim general de lloguer

500€/mes ‐ 625€/mes 5 4,67% Hp especial o règim general de compra

Subtotal 101 94,39%

>625€/mes 6 5,61% Hp concertat lloguer/lloguer lliure

Total 107 100,00%

* Aquest rang de renda mensual requerirà de subvencions pel cost de lloguer mensual independentment del tipus d'habitatge amb protecció 

CAPACITAT D'APORTACIÓ AL COST D'HABITATGE 

Capacitat d'aportació  

< 350€/mes

< 500€/mes

< 625€/mes

>625€/mes
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D’aquestes dades es desprèn que l’habitatge protegit a implantar en els nous creixement 
hauria d’ampliar-se tant pel que fa a la reserva de sostre  com pel que fa a la densitat. Així 
mateix cal cercar mecanismes per a implantar habitatges en sòl qualificat d’equipament i  
complementar-ho amb estratègies en sòl urbà consolidat per poder arribar a barems 
competitius al demandat en l’OSU. 

 

 

 

 

 

Necessitats habitatge amb protecció segons Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

Quinquennis 1º 2º 3º

Existents

Habitatge PTSHC 158 687 439 362 1.645

Creixement segons Taxa anual 829 829 829 2.488

% sobre necessitats habitatge protegit  81,29% 52,90% 43,64% 43,64%

Proposta  158 351 568 568 1645

42,34% 68,52% 68,52%

1.645

66,12%

TOTAL 2020‐2035
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11. ANÀLISI DEL PLANEJAMENT 

El quadres del desenvolupament del planejament d’aquest document es relacionen els sectors pendents de desenvolupament en el supòsit 
d’aplicació d’un 50% de la reserva d’habitatge protegit en sector de sòl urbanitzable i 30% en sòl urbà no consolidat i l’establiment d’una 
densitat de 100m2/habitatge lliure i 70m2/habitatge protegit  i l’establiment d’un 5% del sòl destinat a equipament dotacional en els sectors 
propiciaria un total de 2.727 habitatges dels quals 1.477 habitatges corresponen a habitatge amb algun tipus de protecció pública. 

 

Aquesta estimació és superior a les necessitats d’habitatge i les previsions de  l’OSU en 15 anys. Per tant, amb petits ajustos és possible reservar 
habitatge protegit en el PGO de Partes del Vallès sense necessitat de revisar previsions de creixement ni noves àrees de transformació urbana. 
No obstant i això, cal matisar el creixement en funció de les necessitats de població i de creixement. Com s’ha vist en la part primera d’aquest 
document les previsions de creixement global són gairebé idèntiques que les reserves destinades a OSU fetes pel PDU, per tant cal matisar les 
reserves en base al creixement de la població. 

 

NOM  CODI SUPERFÍCIE 

HABITATGE nºhb Hab Lliure nºhb Hp esp. Hb Protegit rg nºhb Hp conc. Hb Eq nºhab Hs Total Hab % hab

Can Fradera UP1 72.281,88 40.006,00 412 23.186,00 190 1.870,00 22 7.480,00 88 9.520,00 112 0,00 0 18.870,00 222 53,88%

CIM VALLESA I UP3 52.448,00 20.979,20 255 10.489,60 105 0,00 0 10.489,60 150 2.622,40 37 10.489,60 187 73,53%

Sector Cementiri UP7 24.361,00 5.359,42 65 2.679,71 27 0,00 0 2.679,71 38 1.218,05 17 2.679,71 56 85,56%

Cim Vallesà II UP8 96.028,25 38.411,30 466 19.205,65 192 0,00 0 19.205,65 274 4.801,41 69 19.205,65 343 73,53%

Prolongació C/ Folch i Torres PE1 30.006,00 10.502,10 119 7.351,47 74 0,00 0 3.150,63 45 1.500,30 21 3.150,63 66 56,06%

Escorxador PE3 9.368,00 5.246,08 59 3.672,26 37 0,00 0 1.573,82 22 468,40 7 1.573,82 29 49,28%

Zona central Subsector Nord PE4‐ PA01 55.877,00 43.863,00 495 30.704,10 307 0,00 0 13.158,90 188 2.793,85 40 13.158,90 228 46,04%

PE4‐PA02 12.567,00 9.865,00 111 6.905,50 69 0,00 0 2.959,50 42 628,35 9 3.587,85 51 46,04%

Lluis Companys /C.Barcelona PE5 29.206,00 12.850,64 145 8.995,45 90 0,00 0 3.855,19 55 1.460,30 21 5.315,49 76 52,36%

Can Ferreret PE6 3.510,00 2.106,00 24 1.474,20 15 0,00 0 631,80 9 175,50 3 807,30 12 48,52%

Final C/ MIGDIA UA5 2.213,00 600,00 7 300,00 3 0,00 0 300,00 4 0,00 0 300,00 4 30,00%

C. LLUNA/ESCOLA DE MÚSICA UA9 2.682,00 2.666,44 32 1.333,22 13 0,00 0 1.333,22 19 0,00 0 1.333,22 19 30,00%

C/SANT JAUME/C/LLIBERTAT UA14 24.277,00 6.797,56 83 3.398,78 34 0,00 0 3.398,78 49 0,00 0 3.398,78 49 58,82%

CAN BERENGUER UA17 13.706,00 8.908,90 108 4.454,45 45 0,00 0 4.454,45 64 0,00 0 4.454,45 64 58,82%

FONT DE LA SALUT UA21 4.624,00 3.283,04 40 1.641,52 16 0,00 0 1.641,52 23 0,00 0 1.641,52 23 58,82%

JACINT VERDAGUER UA24 1.231,00 640,12 8 320,06 3 0,00 0 320,06 5 0,00 0 320,06 5 58,82%

FINAL CASC ANTIC UA28 2.776,00 1915,44 23 957,72 10 0,00 0 957,72 14 0,00 0 957,72 14 58,82%

CATALUNYA ‐ALFONS XIII UA35 5.649,00 4.180,26 51 2.090,13 21 0,00 0 2.090,13 30 0,00 0 2.090,13 30 58,82%

Total 442.811,13 218.180,50 2.503 129.159,82 1.250 1.870,00 22 79.680,69 1.119 9.520,00 112 15.668,56 224 93.334,84 1.477 59,02%

Habitatge totals inclòs dotacionals * 2.727 *

ST HABITATGE
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12. CONCLUSIONS 

De l’anàlisi dels estudis realitzats es desprèn les següents conclusions que han de servir per a 
concretar les propostes urbanístiques en relació a les necessitats de l’habitatge protegit en el 
municipi. 

a) La problemàtica de l’habitatge d’emergència social és completament diferent a la de 
l’habitatge protegit. A tal efecte, cal treballar en dues línies d’actuació diferenciades. 
D’una banda l’actuació pública per a l’habitatge d’emergència  social a partir de les 
borses de lloguer sobre el parc d’habitatges existent i en actuacions públiques de 
construcció i gestió; i d’altra banda el foment de l’habitatge protegit tant públic com 
privat i en règim de compra i lloguer. 

b) El valor del sòl en operacions d’habitatge social amb risc d’exclusió ha de ser 0. A tal 
efecte l’habitatge protegit no és el producte immobiliari més adequat per aquest destí. 

c) Les reserves d’habitatge social i protegit són escasses per a les necessitats de la 
població. A tal efecte  cal esmerçar el màxim de recursos a la fabricació d’habitatge 
social a curt termini, en tant l’operador privat no  actua sobre l’habitatge de risc 
d’exclusió. 

d) Les actuacions en habitatge amb altres tipus de tinença del sòl o sistemes cooperatius 
de construcció cerquen abaratir el sòl i la construcció i per tant poden resoldre, en una 
part, les necessitats d’habitatge protegit, però en cap cas el d’emergència. 

e) A la vista del grau de consolidació del nucli antic i eixample, és possible l’establiment 
d’una normativa que fomenti l’increment de la densitat sempre i quan això suposa un 
increment del nombre d’habitatges protegits i de lloguer. 

f) Les operacions de creixement han d’anar acompanyades d’actuació de  rehabilitació 
integral de barris amb mancances urbanístiques. L’actuació sobre el parc consolidat és 
fonamental per la millora del paisatge urbà i eficaç per a resoldre els dèficits en 
habitatge social. 

g) Les reserves del PT són molt difícils d’aconseguir en tant representen doblar les previsions 
de creixement del municipi. A tal efecte, caldria que els sectors es desenvolupessin 
exclusivament amb habitatge protegit. A tal efecte, cal cercar mecanismes per a la 
implantació de sostre en àrees en què el valor sigui cero o que la urbanització sigui la 
mínima possible. 

h) Les actuacions a curt termini s’han de centrar sobre sòls ja urbanitzats, on les actuacions 
de millora i increment de reserves pugui ser efectives en menys de 2 anys. 

i) Les actuacions a 6 anys vista s’han de proposar en el primer quinquenni a fi de garantir 
el desenvolupament dins del programa estudiat. 

 

 

 

Aquestes conclusions es concreten en les propostes urbanístiques següents: 
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1) Qualificació d’Equipament dotacional en els sòls aptes per a la implantació d’habitatges, 
possibilitant solucions mixtes que afavoreixin l’actuació de diversos actors en matèria 
d’habitatge tant públic com privat. 

2) L’establiment d’una nova normativa en sòls de sòl urbà consolidat que afavoreixin la 
implantació d’habitatge protegit  i que suposi un dinamitzador per cercar mecanismes de 
major densitat en àrees històricament destinades a habitatge plurifamiliar com l’Eixample. 

L’ús habitatge plurifamiliar es podrà realitzar amb densitats de de 70m2/habitatge si es destina 
a habitatge protegit genèric. Aquesta normativa es d’aplicació a nova edificació i 
rehabilitació de l’edificació existent.  

En aquests supòsits no és necessària la reserva de zona verda sinó hi ha un increment de sostre. 
Tampoc es preveu la cessió d’aprofitament urbanístic en tant el valor del sostre d’habitatge 
protegit de règim general és inferior que el de renda lliure. 

3) L’establiment d’una nova normativa que faciliti la implantació d’habitatge protegit específic 
en les plantes baixes de les edificacions d’ús residencials  

Tant en zones de l’Eixample amb excepció dels fronts de l’Avinguda Catalunya, com altres 
indrets del nucli històric o altres àrees residencials, es pot plantejar la transformació dels locals 
destinats a comerç a habitatge protegit de lloguer amb les condicions següents.- estàndard 
1hab/70m² construïts de la planta baixa. 

4) Delimitació de les àrees de retracte on es produeixen canvis normatives en relació a 
‘habitatge protegit com a àrees de retracte per a analitzar el seguiment de les actuacions 
realitzades en matèria d’habitatge i poder accedir a les necessitats d’habitatge 
d’emergència del municipi. 

13. GESTIÓ DEL PMSIH 
 
El Decret legislatiu 17/19 de 30 de desembre de 2019 estableix la modificació de l’article 46 
del TRLUC amb el contingut següent: 
 

Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament, regles d'emplaçament i destinació 

2. Correspon a l'Administració actuant fixar l'emplaçament del sòl amb aprofitament urbanístic de cessió 
obligatòria i gratuïta en el procés de reparcel·lació, de conformitat amb les regles següents: 

a) Quan el sòl de cessió obligatòria, per raó dels usos de l'àmbit, no es pugui destinar a la construcció 
d'habitatges de protecció pública, es pot substituir aquesta cessió per la d'altres terrenys equivalents fora 
de l'àmbit de l'actuació si aquests terrenys estan destinats a habitatges de protecció pública. 

b) Quan, d'acord amb l'objecte del pla urbanístic, no hi hagi alternatives d'ordenació raonables que 
permetin materialitzar la cessió de sòl obligatòria en una o diverses parcel·les de resultat que es puguin 
adjudicar individualment a l'Administració competent, es pot substituir aquesta cessió per la d'altres 
terrenys equivalents fora de l'àmbit l'actuació o, subsidiàriament, pel seu equivalent en sostre edificat o 
en metàl·lic per destinar-lo a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl i d'habitatge. 

c) En les actuacions urbanístiques amb reserva de sòl destinat a habitatges de protecció pública, el sòl 
amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria s'ha d'emplaçar sobre la reserva esmentada, amb 
l'obligació de l'Administració adjudicatària de construir els habitatges de protecció pública en els terminis 
exigits. Tanmateix, l'emplaçament sobre la reserva esmentada ha ser parcial quan l'Administració 
adjudicatària no disposi de recursos econòmics suficients per construir els habitatges, amb la finalitat de 
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poder-ho fer amb els ingressos que obtingui per l'alienació del sòl de cessió obligatòria emplaçat fora de 
la reserva o amb la substitució de l'obligació de cedir aquest sòl fora de la reserva pel seu equivalent en 
sostre ja construït dels habitatges esmentats. Si escau, la part de la cessió de sòl amb aprofitament 
urbanístic que recaigui sobre sòls que no formen part de la reserva per a habitatges de protecció pública 
s'integra en el patrimoni públic de sòl i d'habitatge amb l'expressa finalitat de destinar els ingressos 
obtinguts per a la seva alienació a la construcció dels esmentats habitatges en els sòls de reserva cedits. 

3. Els terrenys cedits a què fa referència la lletra c de l'apartat 2 que estiguin destinats a l'ús d'habitatge 
de protecció pública han de romandre en el patrimoni públic de sòl i d'habitatge de l'Administració 
adjudicatària mentre el planejament urbanístic mantingui aquesta destinació, sense perjudici de poder 
constituir un dret real de superfície sobre aquests terrenys. Això no obstant, l'Administració titular d'aquests 
terrenys pot alienar-los excepcionalment en els supòsits següents: 

a) Per transmetre'ls a una altra Administració titular de béns i drets del patrimoni públic de sòl i d'habitatge. 

b) Per permutar-los per altres terrenys equivalents amb la mateixa destinació que s'hagin d'integrar en el 
patrimoni públic de sòl i d'habitatge. 

c) Quan sigui necessari destinar-los a habitatges per al reallotjament dels afectats per l'actuació 
urbanística en règim de propietat privada. 

4. S'han de destinar al règim de lloguer els habitatges de protecció pública construïts sobre els terrenys de 
titularitat pública a què fa referència l'apartat 3. 

5. A l'efecte de calcular la cessió de sòl amb aprofitament de l'àmbit d'actuació en el cas de les 
actuacions urbanístiques a què fa referència l'apartat 3, cal tenir en compte que l'aprofitament urbanístic 
dels terrenys afectats es correspon amb el millor ús que assigni el planejament urbanístic a la reserva 
d'habitatges de protecció pública. És a dir, quan es tracti d'una qualificació d'habitatge de protecció 
pública genèrica, s'ha de valorar segons el millor ús que permet amb independència de l'obligació de 
l'Administració adjudicatària de destinar els habitatges al règim de lloguer. 

 

La situació marcada per el PMSiH comporta un anàlisi acurat dels sòls on l’administració 
actuant serà propietària de sòl a fi i efecte d’obtenir el màxim de sòl urbanitzat. A tal 
efecte cal estudiar la implantació d’habitatge protegit específic i genèric, així com la 
capacitat dels gestors urbanístics per fer front a la construcció de l’habitatge social, a fi 
de disposar de les dues potes que sustenten l’habitatge protegit, el sòl reservat 
urbanísticament i cedit sense cost i l’aportació econòmica per a la seva construcció i la 
corresponent gestió. 

Fins aquest moment, la present memòria ha estudiat la primer part de l’equació establint 
criteris de desenvolupament estrictament urbanístics. 

 La segona part correspon a la gestió urbanística i d’habitatge, i per tant posar a 
l’administració local en primera línia per a cercar operadors d’habitatge social tant en la 
fase de la gestió urbanística, com en la fase de la construcció com en la de la gestió.  

Sobre aquest punt es relacionen diverses alternatives de gestió que poden ser efectives: 

‐ Habitatge dotacional.-  

o El sòl es constitueix coma domini públic per tant únicament es pot 
gestionar per concessió administrativa. Per tant el valor del sòl és cero. 

o Els operadors són fundacions sense ànim de lucre o administracions, 
atès que el rendiment de l’operació genera com a molt entre l’1 i 2% 
de rendibilitat necessari pel retorn de l’aportació que no cobreix la 
hipoteca.  
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o El gestor ha de ser l’operador, instrumentalitzant sistemes d’ajuda per a 
les unitats de convivència que no poden fer front al lloguer a traves 
d’organitzacions especialitzades. 

o Les operacions de gran rehabilitació s’han de garantir cada 25 anys. 

o L’administració no ha de barrejar problemes d’emergència amb la 
promoció de l’habitatge protegit. 

o A la finalització de la concessió, l’immoble és públic i s’obra una nova 
situació de gestió del patrimoni. 

‐ Habitatge protegit de lloguer públic, inclòs PMSiH. 

o El sòl és patrimonial però no es pot vendre per tant únicament es pot 
gestionar per dret de superfície a 75anys. El valor del sòl en règim de  
dret de superfície també és cero. 

o Els operadors són fundacions sense ànim de lucre o administracions, 
atès que el rendiment de l’operació genera com a molt entre l’1 i 2% 
de rendibilitat necessari pel retorn de l’aportació que no cobreix la 
hipoteca.  

o El gestor ha de ser l’operador, instrumentalitzant sistemes d’ajuda per a 
les unitats de convivència que no poden fer front al lloguer a traves 
d’organitzacions especialitzades. 

o Les operacions de gran rehabilitació s’han de garantir cada 25 anys. 

o L’administració no ha de barrejar problemes d’emergència amb la 
promoció de l’habitatge protegit. 

o A la finalització del dret de superfície, l’immoble és públic i s’obra una 
nova situació de gestió del patrimoni. 

‐ Habitatge protegit de lloguer o específic. 

o El sòl és patrimonial per tant té valor i es pot vendre en funció de l’àrea 
entre 5-10% del mòdul de règim protegit. Aquest sòl pot ser objecte de  
permutes i canvis per aconseguir sostre construït. 

o Els operadors són empreses especialitzades de lloguer protegit atès que 
el rendiment de l’operació pot arribar al 4,8% d’acord amb el DL17/19.  

o El gestor ha de ser l’operador, instrumentalitzant sistemes d’ajuda per a 
les unitats de convivència que no poden fer front al lloguer a traves 
d’organitzacions especialitzades. 

o L’administració no ha de barrejar problemes d’emergència amb la 
promoció de l’habitatge protegit. 

‐ Habitatge protegit genèric 

o El sòl és patrimonial per tant té valor i es pot vendre a raó de l’establert 
en el Projecte de reparcel·lació que no podrà ser superior al 15% del 
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mòdul de règim protegit. Aquest sòl pot ser objecte de  permutes i 
canvis per aconseguir sostre construït. 

o Els operadors són qualsevol tipus d’empresa.  

o L’administració no ha de barrejar problemes d’emergència amb la 
promoció de l’habitatge protegit. 

La diferencia entre la qualificació específica i genèrica és rellevant per a poder 
determinar la cessió d’apu a favor de  l’administració actuant ja que el DL 17/19 estableix 
que, a efectes reparcel·latoris, el valor del sòl protegit correspon al major valor amb 
independència del destí a lloguer que les administracions estan obligades. 

Per tant si la qualificació és genèric el major valor serà el de venda, en canvi si és 
específica el major valor serà el de lloguer privat.  

Hores d’ara, les ajudes aprovades fomenten la disposició de sòl públic per a destinar-lo a 
habitatge protegit específic, és a dir de lloguer, per tant s’obre la porta a solucions en 
dret de superfície o concessió que garanteixin la propietat pública del sòl  i 
consegüentment un bon finançament. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ricard Antoni Casademont i Altimira 

Parets del Vallès, octubre de 2021 
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