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1. Introducció 

El vigent Pla Local d’Habitatge (PLH) de Sitges va ser redactat entre el segon trimestre de 

2015 i el primer trimestre 2016, fruit d’un conveni d’assistència entre la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Sitges. D’ençà de la seva aprovació el juny de 2016, l’Oficina Local 

d’Habitatge no ha disposat dels recursos necessaris per a tirar endavant totes les actuacions 

previstes al PLH. 

És davant de la dificultat d’implementar el PLH que l’Ajuntament de Sitges, de la mà del 

seu Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge –el senyor Jordi Mas Castellà– decideix 

encarregar aquest estudi. D’acord amb les prioritats identificades al PLH i pels propis 

responsables municipals, aquest estudi aborda, de forma total o parcial, les següents 

actuacions:1 

1.1 Promoció d’habitatge de protecció oficial en solars de l’Ajuntament 

Aquesta actuació vol donar resposta al Programa 1 del PLH –Creació d’habitatge 

assequible– i més particularment l’actuació 1.1 Estudi de viabilitat de les promocions en sòl 

públic Fase I del PPU-1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda. 

L’Ajuntament disposa, entre d’altres, de 6 parcel·les d’HPO, de les quals en vol 

desenvolupar com a mínim una en els propers anys.   

Aquest estudi es proposa identificar les diferents alternatives en mans de l’Ajuntament per 

tal de desenvolupar habitatge assequible en aquestes parcel·les, incloent agents externs i la 

possible col·laboració per part d’entitats del municipi; així com delimitar els recursos 

necessaris per a gestionar aquest procés. 

1.2 Mobilització del parc vacant d’habitatge cap a habitatge assequible 

Aquesta actuació vol donar resposta als Programes 2 i 3 del PLH –Rehabilitació, 

conservació i millora del parc residencial, i Garantia de l’ús adequat de l’habitatge 

respectivament– i més particularment a les actuacions 2.1 Rehabilitació pública d’habitatges 

privats a canvi del seu destí social i 3.1 Realització d’un estudi específic sobre el parc vacant 

residencial. 

El Pla Local d’Habitatge aporta dades sobre el volum potencial d’habitatge buit al municipi, 

però no l’identifica ni el localitza. Així mateix, l’Ajuntament disposa d’ajuts a la rehabilitació 

                                                
1 Veure Programes i Actuacions al Pla Local d’Habitatge, pàgina 163. 
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per assolir permís d’habitabilitat, vinculats a la Borsa d’Habitatge, però el programa ha captat 

pocs habitatges i es vol repensar i impulsar. 

Aquest estudi es proposa identificar els recursos necessaris per a desenvolupar un estudi 

específic a partir de dades de consum d’aigua i mitjançant un treball de camp; així com 

identificar els incentius i desincentius a l’abast de l’Ajuntament per promoure la mobilització 

dels habitatges buits i rellançar la Borsa.  

1.3 Promoció del cohousing amb la col·laboració d’entitats del municipi 

Malgrat que el Pla Local d’Habitatge no fa referència al cohousing, veïns del municipi hi 

han mostrat interès i els responsables municipals volen promoure habitatge col·laboratiu i 

explorar els diferents models que tenen a l’abast. L’Ajuntament disposa, entre d’altres, de dues 

parcel·les petites on voldria implementar algun model de cohousing que inclogués la 

participació d’entitats i organitzacions del municipi 

Aquest estudi es proposa identificar els models de cohousing a l’abast municipal i els 

recursos necessaris per a implementar-los tenint en compte les parcel·les de les que es disposa. 

2. Revisió del Pla Local d’Habitatge 

2.1 Mercat d’habitatge 

D’acord amb l’anàlisi i diagnosi de la situació del mercat de l’habitatge a Sitges recollit al 

PLH, basant-se en webs de portals immobiliaris (Fotocasa, Idealista, Habitaclia), d’agències 

immobiliàries locals (Finques La Clau, Farreres Gestió Immobiliària, Finques Parellades, 

Finques Plasal, Finques Maricel, etc.) i de visites de camp, el municipi es caracteritza per 

trobar-se en la franja alta de preus a nivell comarcal. L’equip redactor del PLH va realitzar un 

estudi de mercat l’any 2015, que establia els preus mitjans al municipi recollits a la taula 1. 

Taula 1: Preus mitjans d’habitatge a Sitges, 2015 

Venda segona mà 3.663€/m2 
Venda obra nova 3.576€/m2 

Lloguer 11,7€/mes/m2 

Elaboració pròpia 

És significatiu que aquests preus es trobin molt per sobre els preus màxims per habitatge de 

protecció oficial (HPO) establerts a la llei, fet pel qual el PLH conclou que l’HPO (en qualsevol 

dels seus règims) és una tipologia que es pot considerar assequible en el context de Sitges. 
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Figura 1: Preus d’HPO respecte preus mitjans d’habitatge a Sitges, 20152 

 

Font: PLH de Sitges, pàg. 148 

L’elevat preu de l’habitatge és una causa directa de la pressió turística i de demanda 

estrangera que té Sitges. L’augment de preus ha provocat una fuga de població de rentes mitges 

i baixes cap a municipis veïns, particularment joves en edat d’emancipar-se. Aquest fenomen 

té un clar impacte sobre la diversitat social i econòmica del municipi. 

La dinàmica constructiva a Sitges es caracteritza per un augment del nombre d’habitatges 

iniciats i acabats al voltant de l’any 2000 –910 habitatges iniciats el 1999, 679 habitatges 

acabats el 2002– i una caiguda d’ambdós indicadors des de 2002 fins a 2009. Des de llavors, 

es construeixen menys de 200 habitatges l’any. El nombre de transaccions immobiliàries també 

segueix una tendència semblant, si bé aquestes van remuntar significativament el 2014, 

particularment en habitatge de segona mà. S’estima també que una part important dels 

habitatges de segona residència s’ha convertit en habitatge principal. 

És també característic del cas de Sitges la predominança d’habitatges de gran superfície, 

essent els de més de 125m2 més de la meitat dels que es van construir entre l’any 2000 i el 

2008. Durant aquest període es van construir només 278 habitatges de menys de 75m2, el 8,4% 

del total. Si bé aquesta tendència sembla invertir-se en el període 2009-2014 –durant el qual el 

46,7% dels habitatges iniciats tenien menys de 50m2– en termes absoluts s’observa que només 

es van construir un total de 276 habitatges respecte els 3.325 del període anterior. La 

preeminència d’habitatges de gran superfície contribueix a la manca d’assequibilitat i respon a 

la demanda d’elevat poder adquisitiu que opera al municipi. Aquest desequilibri en les 

                                                
2 Els preus màxims d’HPO a la Figura 1 són els que presenta el PLH de Sitges i que no es corresponen amb els 
que s’utilitzen més endavant en aquest treball, que són els aplicables en el moment de la seva redacció. En 
qualsevol cas, els preus de mercat a Sitges, que s’han verificat a partir d’entrevistes amb dues immobiliàries locals 
(Finques Maricel i Sitges Houses), continuen estan per sobre els preus màxims de lloguer i venta d’HPO. 
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dimensions dels habitatges també dificulta l’accés a l’habitatge a joves i parelles en edat 

d’emancipar-se. 

Pel que fa al lloguer, dades de les fiances de lloguer dipositades a l’Incasòl registren un 

augment significatiu del nombre de contractes signats des de 2005, que han passat de 154 a 

724 l’any 2014. S’estima que l’any 2011 un 24,6% dels habitatges principals estaven llogats, 

uns 5 punts percentuals per sobre la mitjana catalana. Per la seva banda, l’Avantprojecte de Pla 

Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya situa Sitges a la franja alta pel que fa a preus de 

lloguer, per sobre de Barcelona, i estableix un esforç econòmic mig per sobre del 40%.3 

2.2 Necessitats d’habitatge 

L’anàlisi del mercat d’habitatge a Sitges permet arribar a la conclusió de que la principal 

necessitat d’habitatge és la de donar resposta a la demanda de llars amb rendes baixes i, 

particularment, als joves en edat d’emancipar-se. L’anàlisi i diagnosi realitzada pel PLH estima 

per als 6 anys de vigència del Pla (2016-2021) les següents necessitats d’habitatge social: 

Taula 2: Necessitats d’habitatge social a Sitges 

Emancipació del jovent 376-472 habitatges 
Llars adultes 119 habitatges 

Habitatges adequats gent gran 45-67 habitatges 

Reallotjaments, desnonaments 15 habitatges (o bé solucions habitacionals en 
allotjaments col·lectius) 

Nous habitatges d’inserció 2 habitatges 

Elaboració pròpia 

Així mateix, l’anàlisi del planejament urbanístic recollit al PLH conclou que el sòl 

urbanitzable actual –POUM 2006– podria acollir fins a 1.281 habitatges nous, 504 dels quals 

amb algun tipus de protecció, i que es troben tots ells al sector PPU1 La Plana-Santa Bàrbara-

Vallpineda.4 

Els solars municipals en règim d’HPO al sector PPU1 tenen un potencial urbanístic suficient 

per donar resposta a la majoria de les necessitats apuntades al PLH (com es veurà més 

endavant) i permeten començar a desenvolupar des d’avui mateix una política d’habitatge 

social ambiciosa. La tramitació dels sectors en sòl urbanitzable restants, així com polítiques de 

                                                
3 Pàgines 31 i 32 de l’Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya. Document accessible 
a: http://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/Pla_territorial/Avantprojecte_doc-2.pdf  
4 Aquestes dades no es corresponen amb el potencial urbanístic del PPU1, que en el cas d’habitatge amb algun 
tipus de protecció té capacitat per a 657 habitatges, com resumeix la taula 4. 



 5 

mobilització d’habitatge buit i de promoció d’habitatge dotacional, també poden contribuir al 

ple assoliment dels objectius del Pla a mig i llarg termini. 

Així mateix, més enllà de la creació d’habitatge assequible, el PLH estableix com a prioritats 

en matèria d’habitatge la rehabilitació, conservació i millora del parc residencial, així com 

garantir l’ús adequat de l’habitatge, fixant-se particularment en l’habitatge buit. Ambdós 

objectius responen a la necessitat d’impulsar la rehabilitació al municipi, i de fer-ho amb 

l’objectiu de millorar el parc d’habitatge i posar al mercat habitatges que estan buits o 

infrautilitzats, a poder ser a un preu assequible. 

És pertinent fer referència aquí a l’avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de 

Catalunya que estableix els objectius de solidaritat urbana establerts per la llei del dret a 

l’habitatge 18/2007. En aquest avantprojecte s’estima que Sitges ja disposa de 1.057 habitatges 

destinats a polítiques socials (un 8,5% del total d’habitatges principals) i projecta la construcció 

de 2.116 habitatges socials durant els propers quinze anys per tal d’assolir el 15% del parc 

d’habitatges principals.5 

2.3 Recursos actuals 

Sitges disposa des de l’any 2016 d’un nou Pla Local d’Habitatge, que va ser promogut amb 

el suport dels serveis d’habitatge de la Diputació de Barcelona i la implementació del qual és 

responsabilitat de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). 

Actualment l’OLH disposa d’una administrativa i una auxiliar administrativa. El cap del 

Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge assumeix les tasques de tècnic. El 

pressupost de l’OLH va ser de 171.000€ l’any 2016 i de 176.000€ el 2017, dels quals 55.000€ 

per a ajuts socials al lloguer, 60.000€ per a la rehabilitació d’habitatges per a lloguer social, 

18.000 per al control d’habitatges d’ús turístic i 30.000€ per a estudis relatius a Habitatge de 

Protecció Oficial al PPU1, entre d’altres partides.  

Pel que fa als recursos immobiliaris municipals per a polítiques d’habitatge, l’Ajuntament 

no disposa d’habitatges en propietat per a lloguer social, ni gestiona els habitatges de la Borsa 

de Mediació, que està en mans del Consell Comarcal (en el moment en que es va redactar 

aquest estudi només se’n gestionaven dos). La majoria de mesures contemplades al PLH es 

                                                
5 Pàgina 97 (Annex 8.1) de l’Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya. “Els habitatges 
destinats a polítiques socials inclouen: habitatges dotacionals, els protegits de lloguer (de promoció pública o 
privada), els d’inclusió, els de la xarxa de mediació, i, en general, per aquells altres que siguin de lloguer a un 
preu assequible fruit de processos impulsats directa o indirectament des del sector públic.” 
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recolzen necessàriament en la mobilització d’habitatge buit cap a habitatge assequible i en 

l’activació dels solars d’HPO de titularitat municipal, així com en els sòls per a equipaments 

en el cas d’habitatge dotacional. 

Degut a les limitacions en recursos humans i econòmics, l’OLH i l’Ajuntament requereixen 

de suport professional i econòmic extern per a implementar el PLH. A mig i llarg termini, els 

responsables municipals consultats veuen concebible una ampliació de l’equip de l’OLH així 

com dels recursos pressupostaris destinats a construir, mantenir i gestionar un parc públic 

d’habitatge al municipi.  
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3. Línies d’actuació 

3.1 Habitatge de protecció oficial 

3.1.1 Marc legal 

L’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) queda regulat a la legislació vigent en matèria 

d’habitatge i urbanisme, i en particular a la legislació secundària que desenvolupa aspectes 

específics d’aquesta tipologia d’habitatge. 

Pel que fa a la legislació general en matèria d’habitatge i urbanisme, la Llei 18/2007, de 28 

de desembre, del dret a l’habitatge defineix l’HPO i el seu règim jurídic (articles 77 i 78). Es 

reconeix així mateix la iniciativa tan pública com privada en la promoció d’HPO, amb ànim de 

lucre o sense (article 80). Pel que fa als usuaris dels habitatges, aquests poden ser propietaris, 

titulars de dret real de superfície sobre la finca on s’ha construït l’habitatge, titulars 

d’autoritzacions i concessions (en el cas d’habitatges dotacionals), o llogaters o ocupants en 

règim de cessió d’ús (article 81 i 82). La llei també regula l’adjudicació i transmissió d’HPO a 

partir de les temàtiques següents (articles 86 a 107): 

A. El dret d'opció de l'Administració. 

B. El deure de notificació de les transmissions d'habitatges. 

C. El dret de retracte de l'Administració. 

D. La creació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. 

E. La regulació del sistema d'adjudicació dels habitatges que es promoguin. 

En l’àmbit de l’urbanisme, el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana estableix els paràmetres bàsics 

en els que s’han de basar les administracions públiques competents en matèria d’ordenació 

territorial i urbanística (articles 18, 20 i Disposició Transitòria 1a). A Catalunya, el Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme estableix 

les reserves mínimes que els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) han de 

preveure per acollir 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 (article 57). Són 

també rellevants en matèria d’HPO les disposicions transitòries segona i tercera, referents al 

règim urbanístic del sòl i a l’adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per 

a habitatges de protecció pública i aplicació de les reserves en els instruments de planejament 

urbanístic en tràmit, respectivament; que s’hauran de contrastar en tot cas amb el que estableix 
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la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic a la seva disposició final novena. El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya detalla algunes de les previsions del Decret 

legislatiu 1/2010. 

Més detallat és el Decret 75/2014 de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge que dedica 

el seu capítol 4 a l’HPO. Si bé tot el capítol és d’aplicabilitat directa per l’objecte d’aquest 

estudi, val la pena destacar-ne alguns aspectes. Pel que fa a modalitats de qualificació d’HPO, 

el Decret distingeix entre (article 43):6 

A. HPO de règim general: per a persones amb ingressos familiars ponderats que no superin 5 

vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) a les àrees de demanda 

residencial forta i acreditada (com és el cas de Sitges). 

B. HPO de règim especial: quan els habitatges es destinin a ser cedits en venda a persones 

amb ingressos familiars inferiors a 2,5 vegades l’IRSC. Les persones adquirents podran 

gaudir, si s’escau, de beneficis fiscals previstos a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 

l’impost sobre el valor afegit. 

C. HPO de preu concertat: per a persones amb ingressos familiars ponderats que no superin 

6,5 vegades l’IRSC. 

L’article 44 del Decret 75/2014 recull les característiques físiques dels habitatges. La 

promoció d’HPO queda també subjecta al compliment de la normativa vigent en matèria de 

condicions de l’edificació i de l’habitabilitat dels habitatges, entre d’altres. 

Els articles 45 i 46 recullen el procediment de qualificació provisional i definitiva, 

respectivament. Pel que fa al termini de qualificació, aquest es computa des de la data de la 

concessió de la qualificació definitiva i és de 30 anys en sòls de reserva urbanística per a HPO 

i si s’obtenen ajuts directes (article 47). 

Pel que fa als preus de venta del sòl destinat a la construcció d’HPO, aquests seran 

equivalents al seu valor residual, i no poden superar en les àrees de demanda residencial forta 

i acreditada el 20% del preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil dels habitatges 

amb protecció oficial de règim general i especial. Aquesta limitació serà d’aplicació a sòls amb 

                                                
6 Les persones llogateres d’habitatges amb protecció oficial que l’adquireixin o que exerceixin l’opció de compra 
són eximides de complir el límit d’ingressos d’aquest apartat en el moment de l’adquisició. 
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instruments de gestió urbanística que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor 

d’aquest Decret (article 48). 

Respecte a la renda màxima dels habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer, la 

renda inicial màxima varia segons la modalitat d’habitatge amb protecció oficial i segons la 

zona geogràfica on s’ubica l’habitatge. Aquesta es calcula a partir d’un coeficient reductor a 

les rendes mitjanes mensuals de mercat calculades a partir de les fiances de contractes 

dipositades a l’Incasòl en una àrea geogràfica concreta. La renda màxima per a un habitatge es 

manté durant un any i s’actualitza per a futurs contractes a partir de qualificacions provisionals 

d’HPO en la mateixa zona o amb una variació equivalent a la de l’Índex de Preus del Consum 

(IPC) (article 49). Les condicions del règim de lloguer amb opció a compra queden regulades 

a l’article 51. 

Pel que fa als preus màxims de venda d’HPO, aquest novament varia segons la modalitat 

d’habitatge i segons la zona geogràfica on s’ubica. Aquesta es calcula com el resultat d’aplicar 

un percentatge a les rendes mitjanes anuals existents en el mercat d’habitatges, que es 

determinen a partir del lloguer mitjà resultant de les fiances de contractes dipositades a 

l’Incasòl en cadascuna de les zones geogràfiques. Els preus resultants es poden incrementar 

fins a un 15 per cent en municipis concrets, en atenció a la seva singularitat (article 50). Les 

segones i successives transmissions queden regulades a l’article 52. 

Taula 3: Preus màxims de venda i lloguer d’HPO a Sitges7 

Règim d’HPO Preu venta/m2 
útil 

Variació respecte 
HPO especial - Venta 

Preu 
lloguer/m2 útil 

Variació respecte HPO 
especial - Lloguer 

Règim especial 1.705,50€  6,40€  
Règim general 1.940,48€ +14% 7,28€ +14% 

Règim concertat 3.001,68€ +76% 8,89€ +39% 

Elaboració pròpia 

És també d’especial rellevància per aquest estudi el que estableix l’article 54 respecte el 

sistema de tinences intermèdies per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial, que poden 

tenir les modalitats següents: 

 

                                                
7 Corresponents a la zona geogràfica A per als règims especial i general, i A2 per al règim concertat. Disponible 
a: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/preus-maxims-de-venda-i-renda-dels-habitatges-
protegits-en-segones-i-posteriors-transmissions/  
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A. La propietat compartida. 

El preu màxim de venda en el cas de la propietat compartida serà el resultat d’aplicar el 

percentatge que es transmeti al preu màxim de venda de l’habitatge en ple domini establert 

a la qualificació definitiva. 

Per a l’adquisició de les successives quotes de propietat amb posterioritat a la constitució 

de la propietat compartida, i sempre que en el moment de la constitució no s’hagi pactat 

l’adquisició de quotes successives en un termini preestablert, el preu de transmissió per 

metre quadrat de superfície útil podrà incrementar-se en els percentatges següents: 

- Si l’habitatge està destinat a la venda en règim general o especial, l’increment serà del 

15% si l’adquisició es realitza dins dels deu anys següents a la primera adquisició́ de quotes, 

i del 30% si l’adquisició es produeix amb posterioritat. En cap cas es podrà superar el preu 

màxim per metre quadrat de superfície útil d’un habitatge qualificat de preu concertat. 

- Si l’habitatge està qualificat de preu concertat, l’increment serà del 15%. 

En el cas de la propietat compartida, el propietari de la part no transmesa podrà aplicar 

una contraprestació econòmica per aquesta part. Aquesta contraprestació es calcularà 

aplicant a la renda màxima que li correspondria com a habitatge amb protecció oficial, 

aplicable per la totalitat de l’habitatge, el percentatge corresponent a la part no transmesa. 

B. El dret de superfície i altres tipus de propietat de caràcter temporal. 

En el cas del dret de superfície o d’una propietat de caràcter temporal, el termini de 

durada de la protecció oficial no podrà ser inferior a 20 anys i el preu màxim no serà 

superior a un percentatge del preu màxim de venda d’un habitatge qualificat definitivament 

en el mateix any i la mateixa zona geogràfica. El percentatge serà del 80 per cent en la zona 

geogràfica A (que correspon a Sitges) i del 85 per cent en la resta de zones geogràfiques. 

Com en el cas de la propietat compartida, el propietari de la part no transmesa podrà 

aplicar una contraprestació econòmica per aquesta part. El lloguer màxim serà proporcional 

al percentatge corresponent a la part no transmesa. 

C. La cessió d’ús. 

En el supòsit de la cessió d’ús que efectua una cooperativa de cessió d’ús als seus 

associats, la quota mensual que s’abona pel dret de cessió no pot superar la quantia 

aplicable com a renda en un habitatge amb protecció oficial, en la mateixa data i zona 

geogràfica. 
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La propietat compartida i la propietat temporal estan regulades a la Llei 19/2015, del 29 de 

juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 

Codi Civil de Catalunya que, si bé no fa referència específica a l’ús d’aquests règims de tinença 

en HPO, sí en delimita l’estatut jurídic propi, alhora que permet diferenciar-les clarament dels 

drets reals en cosa aliena i dels drets de caràcter personal. Per la seva banda, la Llei 5/2006, de 

10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relativa als drets reals, regula al seu 

Títol VI, Capítol IV el dret de superfície. 

Pel que fa a la destinació i ocupació dels HPO, el Decret 75/2014 estableix que els habitatges 

amb protecció oficial s’han de destinar a residencia habitual i permanent per part de persones 

físiques, i en cap cas es poden destinar a segona residència o a un altre ús incompatible amb 

l’habitatge. L’article 56 regula aquestes i altres previsions, així com les reserves per a persones 

amb discapacitat. 

Totes les condicions establertes pel Decret 75/2014 respecte els actes i els contractes de 

transmissió i cessió d’ús d’habitatges amb protecció oficial i les escriptures de declaració 

d’obra nova, així com el previst a l’article 85 de la Llei 18/2007, han de ser certificades 

mitjançant visat pels òrgans competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (article 57). 

Finalment, el Decret 75/2014 introdueix la figura dels allotjaments col·lectius, que es 

defineixen com allotjaments comunitaris temporals que tenen com a finalitat proporcionar 

allotjament a persones amb necessitats especials d’allotjament de caràcter transitori, i 

necessitats de serveis o tutela (article 58). Aquests poden ser d’iniciativa pública o privada, i 

han d’ajustar-se a les rendes inicials màximes previstes a l’article 49 per a l’habitatge en règim 

general. 

Pel que fa a l’assignació dels habitatges en règim d’HPO, aquesta es duu a terme mitjançant 

el Registre de Sol·licitants d’HPO. Es tracta d’un registre públic, administratiu, compost pels 

registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En el cas de Sitges, l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana gestiona un Registre propi. 

Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’HPO és un requisit per a optar a l’adjudicació 

d’HPO i proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’HPO al 

municipi.8 

                                                
8 En el cas dels habitatges amb protecció oficial promoguts per societats cooperatives d'habitatges, l’assignació 
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Són també d’aplicabilitat directa la Instrucció 2/2012 sobre els procediments d'adjudicació 

d'habitatges amb protecció oficial destinats a la venda; l’Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, 

per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit; 

la Instrucció envers la interpretació de la disposició transitòria del Decret 106/2009; i el Decret 

106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb 

Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció 

oficial.9  

Patrimoni municipal de sòl 

D’acord amb l’article 163 de Decret Legislatiu 1/2010 de la Llei d’urbanisme, i a l’article 9 

del Decret 336/1988 del Reglament del patrimoni dels ens locals, el sòl corresponent al 

percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en 

sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. Tenen la consideració 

de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no estan destinats directament a l'ús 

públic o a l'exercici de cap servei públic de competència local, o a l'aprofitament pel comú dels 

veïns. Els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge, doncs, constitueixen 

un patrimoni separat de la resta de béns municipals. 

Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials que gestionen el 

corresponent patrimoni públic de sòl i d’habitatge poden cedir gratuïtament o alienar amb 

caràcter onerós els béns que hi són integrats mitjançant un concurs públic, o per adjudicació 

directa en alguns casos (article 75.3 del Decret 336/1988). 

L’article 17 de la Llei 18/2007 estableix que els promotors socials als que fa referència 

l'article 51.2.a i b (públics i privats) poden ser receptors de cessions directes, a títol gratuït, i 

d'alienacions directes de béns del patrimoni públic de sòl i d'habitatge amb la finalitat de 

construir habitatges destinats a polítiques socials; o optar a l’alienació de béns del patrimoni 

públic de sòl i d’habitatge mitjançant concursos restringits. 

Així mateix, l’article 167 del Decret 1/2010 estableix que les administracions públiques o 

les entitats urbanístiques especials que gestionen el respectiu patrimoni públic de sòl i 

d’habitatge poden cedir gratuïtament els béns que hi són integrats, o alienar-los per un preu 

inferior al de llur valoració, a favor d’altres administracions o entitats públiques, o d’entitats 

                                                
es produeix entre els socis inscrits en el Registre de Sol·licitants d’HPO (Llei 18/2007 article 102). 
9 Tota la informació relativa al Registre de Sol·licitants d’HPO es pot trobar a http://www.registresolicitants.cat 
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privades sense ànim de lucre, per a atendre necessitats d’habitatge de caràcter social, entre 

d’altres supòsits. L’alienació onerosa de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge es 

pot adjudicar també directament als propietaris de terrenys afectats pel planejament urbanístic 

a sistemes urbanístics públics o de béns que es vulguin incorporar al patrimoni públic de sòl i 

d’habitatge, per a obtenir-los mitjançant una permuta (article 168).  

Totes aquestes consideracions són també d’aplicació en el cas de constituir un dret de 

superfície en un sòl del patrimoni públic de sòl i d’habitatge (article 171 Decret 1/2010). 

Pel que fa a l’ús del patrimoni municipal de sòl per a la promoció d’HPO, la llei 18/2007 

estableix que la constitució i la transmissió de drets de superfície, el lloguer a llarg termini i la 

concessió administrativa són instruments d'interès especial per a promoure habitatges amb 

protecció oficial en sòl de titularitat pública obtingut pel compliment del deure de cessió 

d'aprofitament urbanístic o en sòl públic (article 80.6). 

En el cas de Sitges, la constitució de l'inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge 

es va acordar pel Ple municipal de 25 de març 2013, tot i que segons el PLH resta pendent la 

seva implementació. 

3.1.2 Característiques dels solars en mans de l’Ajuntament 

D’acord amb el que estableix el PLH, el potencial d’HPO al municipi es concentra 

actualment al Pla Parcial Urbanístic (PPU)1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda. La 

Memòria i les Normes Urbanístiques del Pla aporten la informació presentada a la taula 4. 

Taula 4: Potencial d’HPO del PPU1 

Qualificació Règim Superfície 
(m2) 

Sostre 
(m2) 

Edificabilitat 
(m2st/m2sòl) 

Núm. Màxim 
HPO 

(aproximat10) 
12P3 Habitatge protegit 
en ordenació de volums Concertat 8.935 8.935 1,000 105 

12P4 Habitatge protegit 
en ordenació de volums 

amb ús comercial 
Concertat 6.220 

5.937 
ús comercial: 

4.862 

0,955 
ús comercial: 

0,782 
70 

12P5 Habitatge protegit 
en alineació contínua 

General i 
Especial 17.535 

37.216 
0,782 482 

Concertat 3.737 
Total  32.690 55.825  657 

Elaboració pròpia 

                                                
10 El número màxim d’HPO es calcula sobre la base d’habitatges de 85m2 (bruts) de sostre. 
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Les claus 12P4 i 12P5 fan referència als solars (parcel·les 52; i 49, 50 i 51 respectivament) 

que es troben més propers al sòl urbà consolidat. És per aquesta raó que els responsables 

municipals consideren que aquests solars són els prioritaris a l’hora de plantejar un pla d’acció 

municipal en matèria d’habitatge protegit. Els solars sota la clau 12P3 (parcel·les 42 i 54, 

situades als extrems nord-est i sud-oest del sector respectivament), en canvi, queden 

desconnectats de la trama urbana consolidada. 

Pel que fa als tres solars amb clau 12P5, aquests s’ordenen en forma d’edificis en alineació 

contínua a carrer i generen patis interiors per un espai enjardinat d’ús privatiu. El solar sota la 

clau 12P4, en canvi, inclou una planta baixa comercial que dona front al carrer, sobre la qual 

es projecten edificis aïllats de tres plantes d’alçada per damunt la planta baixa. 

La densitat mitjana per a tots els solars és d’1 habitatge per cada 85m2 de sostre, d’acord 

amb les previsions del planejament general. Aquest valor és de referència per a la globalitat de 

les parcel·les, el que permetria que es combinessin habitatges de mides diferents segons el 

públic al que es dirigissin (habitatges petits per a joves o gent gran, habitatges mitjans i grans 

per a famílies) sempre que, de mitjana, s’assolís el valor de referència. Així mateix, la Memòria 

del PPU1 estableix una reserva d’aparcament d’1 vehicle/85m2 de sòl residencial, i d’1 

vehicle/50m2 de sòl comercial. 

A l’hora de dissenyar el pla d’acció municipal en relació a aquests solars, és també important 

tenir en compte els terminis per a la urbanització dels diferents àmbits del sector. Així, el PPU1 

preveia que la zona corresponent als solars sota la clau 12P3 fossin els primers en ser 

urbanitzats, mentre que el solar sota la clau 12P4 s’urbanitzaria en una segona fase, en un 

període de tres anys des de la finalització del procés de reparcel·lació. Finalment, la zona 

corresponent als solars sota la clau 12P5 s’urbanitzaria en diferents fases: el 20% del sostre 

d’aquesta zona que dóna front a l’avinguda d’accés al PPU1 s’urbanitzaria durant la primera 

fase, el 30% en la segona fase, i el 50% restant en una tercera fase que té una realització de fins 

a 12 anys. 

Malgrat aquesta previsió, la Memòria del Projecte d’Urbanització del PPU1 preveu que 

sigui l’entorn dels solars sota la clau 12P4 i 12P5 el que sigui urbanitzat en primera instància, 

i posteriorment el seu entorn immediat. Una visita a l’entorn del PPU1 ha permès comprovar 

que efectivament s’ha començat el procés d’urbanització en aquest entorn i no a la zona 

corresponent als solars sota la clau 12P3, com indicava inicialment el document de Normes 

Urbanístiques del PPU1. 



 15 

En tots els casos la Llei d’Urbanisme preveu l’inici de la construcció dels habitatges dins 

els dos anys des de l’assoliment de la condició de solar i la seva finalització dins els tres anys 

posteriors a l’obtenció de la llicència d’obra. 

És per tot això que els solars sota les claus 12P4 i 12P5 seran l’objecte principal d’aquest 

apartat. 

Figura 2: Volumetria dels solars amb clau 12P4 i 12P5 

 

Font: Ordenació indicativa de volums Pla Parcial Urbanístic (PPU)1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda. 

3.1.3 Models de promoció i gestió 

Parlar de models de promoció i gestió és parlar de models de política pública. A raonaments 

d’eficàcia i eficiència econòmica, s’hi afegeixen limitacions de tipus pràctic i temporal –si 

l’Ajuntament disposa dels professionals necessaris per tirar-ho endavant independentment, si 

hi ha pressa o no– i de caire polític –preferència per la gestió pública o per la gestió privada. 

Aquest apartat resumeix les opcions en mans de l’Ajuntament i com es pot esperar que 

funcionin en el cas de Sitges. 
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A. Promoció i gestió públiques 

L’Ajuntament podria fer-se càrrec de la construcció d’HPO –sigui mitjançant personal 

municipal o via licitació pública– i fer-ne la posterior gestió dels lloguers o la venta. Aquest 

model requereix d’una estructura administrativa i financera de la que actualment no disposa 

Sitges, i assolir-la suposaria un procés llarg que inclouria la creació d’una estructura que a la 

llarga pot demostrar-se innecessària per les necessitats que té el municipi en matèria 

d’habitatge. Tampoc és un model que tingui suport entre els responsables municipals amb els 

que s’ha parlat. 

Un dels exemples paradigmàtics a Catalunya de promoció i gestió pública d’HPO l’ofereix 

el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. Sant Cugat i Sabadell també disposen d’una 

empresa municipal encarregada de la construcció d’habitatge protegit, Promusa i Vimusa 

respectivament. Existeix també la possibilitat de constituir una empresa pública únicament per 

a la promoció d’habitatge protegit, com va fer Vilablareix amb l’empresa Vilablareix Futur SL. 

Figura 3: Habitatges PMHB de Barcelona - Bon Pastor III 

    

ã Jordi Surroca 

Sitges disposava d’una societat encarregada de la promoció, construcció i rehabilitació 

d’immobles –Sitges Model XXI, S.A– però que actualment es troba en procés de 

desmantellament. Es fa difícil imaginar que s’opti, en el curt i mig termini, per la via de la 

promoció i gestió públiques d’habitatge a Sitges. 

B. Promoció i gestió privades 

Una opció purament privada passaria perquè l’Ajuntament licités la construcció i gestió dels 

HPO a una o més entitats privades, amb o sense ànim de lucre. Aquesta opció permetria a 
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l’Ajuntament de lliurar-se de la necessitat de crear una estructura administrativa pròpia, i 

permetria obtenir HPO en un termini més curt de temps. 

Per tal de garantir l’assequibilitat permanent dels habitatges resultants de l’operació, i no 

perdre la propietat del sòl, l’Ajuntament podria utilitzar la figura del dret de superfície. Aquest 

règim de tinença es basa en la dissociació de la propietat del sòl –que restaria en mans 

municipals– i la de les construccions –que passaria a mans privades per un termini de temps 

determinat. D’aquesta manera l’Ajuntament podria assegurar l’assequibilitat dels preus de 

lloguer i/o compra-venta al llarg de la durada del contracte, i mantenir com a patrimoni 

municipal la propietat del sòl. Aquesta és una fórmula que el Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona ha utilitzat àmpliament en el passat. 

Malgrat la proliferació de l’ús del dret de superfície el la promoció d’habitatge protegit en 

els últims anys, els promotors consultats neguen que l’ús del dret de superfície sigui viable 

econòmicament fora de Barcelona i sense la presència d’un promotor públic com el Patronat. 

Existeixen, però, models alternatius que s’escapen de la lògica tradicional de mercat com és el 

cas de la Cooperativa la Borda al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona11. Aquesta 

cooperativa va néixer en el marc del moviment veïnal de recuperació de l’antic recinte fabril 

de Can Batlló, i després de constituir-se com a cooperativa i negociar la cessió d’un solar amb 

l’Ajuntament han aconseguit que aquest els adjudiqui el dret de superfície d’un solar a 75 anys, 

a canvi duna anualitat de 3.600€ (veure annex A.4). Aquesta promoció inclourà 28 habitatges 

en règim d’HPO. 

Una altra cooperativa molt activa en la promoció d’habitatge cooperatiu mitjançant la figura 

del dret de superfície és Sostre Cívic12, que actualment està rehabilitant edificis a Barcelona 

(C/ Princesa 49) i Sant Cugat (Casetes del mestre), i que ha sigut seleccionada mitjançant el 

concurs públic de 7 solars de titularitat municipal a Barcelona per a la construcció d’un edifici 

al Poblenou i un a Roquetes (46 habitatges en total). D’altres organitzacions com les 

cooperatives d’arquitectes Lacol i Celobert han jugat un paper clau a l’hora de fer viables 

alguns d’aquests projectes. 

 

                                                
11 Les dades relatives a la cooperativa es poden trobar a: www.laborda.coop. Per a més informació es pot contactar 
info@laborda.coop. 
12 Més informació a www.sostrecivic.cat o per e-mail a info@sostrecivic.cat. Per l’elaboració d’aquest estudi s’ha 
estat en contacte amb l’Helena Trias, Tècnic de Suport - difusio@sostrecivic.cat. Sostre Cívic i Celobert també 
promouen la iniciativa “Perviure” d’habitatge col·lectiu: http://perviure.org.  
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Figura 4: Habitatges Cooperativa La 
Borda (en construcció) 

 

Font: laborda.coop 

 

 

Figura 5: C/Princesa 49, Sostre Cívic 
(rehabilitació) 

 

Font: sostrecivic.coop

Una altra variant del model de promoció i gestió privada consistiria en que la promoció i 

gestió la faci un promotor d’habitatge social amb uns objectius corporatius també socials. 

Aquest és el model que va seguir Mataró a partir de l’any 2006 mitjançant un acord amb “la 

Caixa”, i que va consistir en la transferència de solars municipals a canvi de la construcció i 

gestió d’habitatge protegit de lloguer per a joves al municipi (veure annex A.3). Converses amb 

responsables del programa d’habitatge “la Caixa” allunyen, però, aquesta possibilitat en tant 

que el programa es limita en aquests moments a gestionar els habitatges existents i ha deixat 

de fer noves promocions d’HPO.13 D’altres promotors d’HPO com la Fundació Família i 

Benestar Social també tenen experiència en aquesta modalitat.14 

C. Promoció i gestió público-privades 

Una opció intermèdia entre la pública i la privada seria la realització d’una permuta entre 

les dues parts, per la qual l’Ajuntament posés el sòl i un promotor privat els recursos necessaris 

                                                
13 Intercanvi d’e-mails amb Carles Bonavia Cazorla, Cap de Gestió de Lloguers, Comunicació i Relacions 
Institucionals del Programa d’Habitatge d’Inmo Criteria Caixa. C/ Roger de Flor, 193 08013 Barcelona (93. 
281.36.33 -  Fax: 93. 281.36.40 *cbonavia@inmocaixa.com) 
14 Conversa telefònica i per e-mail amb el Gerent de la Fundació Família i Benestar Social, el senyor Alfons M. 
Thió - *athio@fibs.cat. Aquesta fundació ha promogut habitatge en règim de venta i de lloguer, HPO general i 
concertat. És important destacar que actualment estan treballant a Vilanova i la Geltrú. 
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per a construir; i a canvi ambdós rebessin una part dels habitatges proporcional a la seva 

contribució. D’aquesta manera l’Ajuntament es lliuraria de crear l’estructura administrativa i 

financera necessària per a fer-se càrrec de la construcció, obtindria un nombre determinat 

d’habitatges per a polítiques municipals d’habitatge, i fomentaria la construcció d’HPO al 

municipi. 

Aquesta modalitat pot tenir diverses variants segons si, per exemple, el promotor privat opta 

per vendre la seva part dels habitatges o per llogar-la. Aquesta decisió pot anar condicionada a 

una major o menor proporció d’habitatges com a resultat de la permuta, donant a l’Ajuntament 

la capacitat d’afavorir un o altre règim de tinença. També cal definir si, en cas que tots els 

habitatges siguin de lloguer, la gestió la fa de forma conjunta el privat o si l’Ajuntament es fa 

càrrec dels seus habitatges; i si privat i Ajuntament són propietaris d’alguns dels habitatges per 

separat o si es constitueixen en societat i en comparteixen la titularitat. 

Un exemple d’aquesta modalitat compartida és l’empresa mixta SBD Lloguer Social SA 

que han creat a Sabadell l’empresa municipal Vimusa i la companyia immobiliària Cevasa15 (i 

inicialment també amb Provasa, companyia de Caixa Sabadell que finalment va sortir-ne). 

Aquesta empresa mixta promou la construcció i posterior gestió d’habitatges de lloguer, i 

permet a l’Ajuntament de Sabadell (mitjançant l’empresa municipal Vimusa) mobilitzar les 

seves reserves de sòl a canvi de que Cevasa s’encarregui de la construcció i posterior gestió 

dels habitatges protegits. 

Un altre model de promoció público-privada podria passar per la creació d’una empresa 

mixta per a la promoció d’habitatge assequible, com serà el futur Operador Metropolità 

d’Habitatge promogut per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 

 

  

                                                
15 Entrevista presencial amb Donato Muñoz Montes, Director General de Cevasa. Av. Meridiana, 350 6ª planta. 
08027 Barcelona (93. 274.48.84 -  Fax: 93. 932.74.48.85/6 *dmunoz@cevasa.com) 
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Figura 6: Habitatges SBD Lloguer Social SA 

 

Font: cevasa.com 

En cas de voler gestionar els pisos que li pertoquin de la permuta de forma autònoma, 

l’Ajuntament hauria de dotar-se d’una estructura administrativa suficient per a la gestió dels 

pisos, per exemple fent créixer l’Oficina Local d’Habitatge. 

3.1.4 Proposta d’actuació 

Tenint en compte les consideracions fetes en els apartats anteriors, els objectius identificats 

al Pla Local d’Habitatge, els contactes amb professionals del sector, i una estimació de costos 

de promoció (annexos A.1 i A.2), a continuació es desenvolupen diverses propostes d’actuació 

per al municipi de Sitges, que responen als tres models de promoció i gestió presentats a 

l’apartat anterior. 

És rellevant per interpretar correctament les propostes la dualitat existent entre HPO 

general/especial i HPO concertat. Com s’ha presentat anteriorment, l’Ajuntament disposa de 

solars d’ambdues tipologies, i està especialment interessat en activar els solars 12P4 (concertat) 

i 12P5 (general, especial i concertat). L’HPO general i especial té uns preus de lloguer més 

baixos –més assequibles– que permeten servir a grups socials amb més dificultats per accedir 

a un habitatge que l’HPO concertat. Aquesta diferència és encara més gran en venta, on l’HPO 

concertat és fins a un 76% més car que l’HPO especial (veure taula 2). Aquesta diferència de 

preu no té només un impacte en l’assequibilitat dels lloguers o la venta, sinó també en la 

rentabilitat de la promoció, fent de l’HPO concertat un model més interessant per als inversors 

privats que l’HPO general/especial. 
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Al marge de l’opció per la que opti l’Ajuntament a l’hora de promoure HPO, s’ha de tenir 

en compte que l’HPO concertat pot donar lloc a lloguers/preus de venta que no siguin tan 

assequibles com l’HPO general/especial; i que en cas de permuta, l’Ajuntament pot obtenir 

més habitatges si els que es queda són d’HPO general/especial i es deixa la totalitat dels HPO 

concertats en mans del privat amb qui es faci la permuta. 

 

A. Opció 1: L’Ajuntament finança el 100% de la promoció al solar 12P4 (habitatges, 

comercial i pàrquing) o a un dels solars de 12P5; i s’ocupa de la gestió dels habitatges 

resultants. 

D’acord amb els càlculs presentats a l’annex A.1 i A.2, el cost de promoció de la parcel·la 

52 corresponent a la clau 12P4 –incloent 70 habitatges d’HPO concertat, un espai comercial 

de grans superfícies i l’aparcament corresponent– suposaria una inversió d’uns 12 milions 

d’euros.16 En el cas de les parcel·les 49, 50 i 51 corresponents a la clau 12P5 –incloent 482 

habitatges i el mateix nombre d’aparcaments– el cost de construcció seria d’uns 50,5 milions 

d’euros.17 

Taula 5: Valors de referència Opció 1 

Solars Nombre 
habitatges 

Cost de construcció 
estimat Ajuntament 

Lloguers màxims 
resultants 

Ingressos anuals 
màxims Ajuntament 

12P4 70 + comercial 12 M€ 559€18 469.560€ 
12P5 482 50,5 M€ 458€19 2.649.072€ 

Elaboració pròpia 

Cal tenir en compte que la parcel·la 52 (clau 12P4) inclou un espai comercial molt 

significatiu el rendiment del qual condiciona la viabilitat econòmica de tot l’edifici, i que en 

qualsevol cas suposa una càrrega administrativa aliena a les polítiques d’habitatge al municipi. 

Així, si comparem els solars en ambdues claus, destaca que pel cost de construir 12P4 

(habitatges, comercial i aparcaments) es podria construir quasi ¼ de 12P5, el que equival a uns 

120 habitatges amb aparcament (en règim concertat, general i especial) respecte els 70 de 12P4 

(en règim exclusivament concertat). 

                                                
16 La simulació feta per CEVASA (accessible a l’annex A.7) estima un cost de promoció de poc més d’11,6 milions 
d’euros. 
17 La simulació feta per CEVASA (accessible a l’annex A.7) estima un cost de promoció d’uns 48,5 milions 
d’euros. 
18 62,9 m2 útils x 8,89€/m2 
19 62,9 m2 útils x 7,28€/m2 
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Pel que fa a la construcció pròpiament, l’Ajuntament podria licitar el projecte i obres 

directament o mitjançant una empresa pública (com s’ha vist a l’apartat anterior). Un cop 

construït, l’OLH s’ocuparia de la gestió dels habitatges. 

 

B. Opció 2: L’Ajuntament fa un dret de superfície al solar 12P4 i/o a un dels solars sota la 

clau 12P5, i deixa la promoció i gestió en mans d’un tercer. 

Una opció intermèdia passaria per transferir el dret de superfície dels solars municipals a 

entitats privades especialitzades en la promoció i gestió d’habitatge protegit a canvi de que 

gestionin aquest parc d’habitatge com a habitatge social durant el període de vigència del 

contracte. 

D’acord amb la pràctica habitual del sector, la durada del dret de superfície seria de 75 anys, 

al final dels quals la construcció passaria a mans de l’Ajuntament.20 Durant aquest període 

l’Ajuntament mantindria la propietat del sòl i podria, per obligació contractual, exigir que 

l’assequibilitat dels habitatges s’allargués fins al final d’aquest període (i no únicament durant 

el període de qualificació del sòl). 

Taula 6: Valors de referència Opció 2 

Solars Nombre 
habitatges 

Cost de construcció estimat 
Ajuntament 

Lloguers màxims 
resultants 

Anys per cobrir 
inversió inicial 

12P4 70 + comercial 0 559€21 17,9 
12P5 482 0 458€22 20,6 

Elaboració pròpia 

Prenent un termini de 30 anys (d’acord amb la duració del període de qualificació del sòl 

per a HPO) i un tipus d’interès del 2% anual (d’acord amb la simulació realitzada per 

CEVASA), i disposant del cost estimat de construcció, es pot establir el temps que tardarà el 

promotor a cobrir la inversió. La taula 6 resumeix els càlculs presentats als annexos A.1 i A.2. 

                                                
20 Aquesta és la durada que ha utilitzat el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, així com diverses 
cooperatives d’habitatge vinculades a La Borda i Sostre Cívic. L’Aprovació del Text Refós de la Llei estatal del 
Sòl de 2008 (RD Legislatiu 2/2008) va eliminar la distinció legal que existia fins llavors entre la durada del dret 
de superfície constituït per ens públics (75 anys) o per particulars (99 anys). Actualment el dret de superfície no 
pot durar més de 99 anys en qualsevol dels casos (article 53.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 i article 564-
3.2.a de la Llei 5/2006 a la que es refereix l’article 171 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(Decret Legislatiu 1/2010)). 
21 62,9 m2 útils x 8,89€/m2 
22 62,9 m2 útils x 7,28€/m2 
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Aquests càlculs permeten concloure en qualsevol dels dos casos que el promotor i gestor 

privat podria recuperar la inversió molt abans de la finalització del contracte de dret de 

superfície (75 anys), garantint així la disponibilitat de recursos per a fer un manteniment i gestió 

adequat dels habitatges fins a la finalització del contracte. 

Converses amb promotors privats d’habitatge assequible confirmen la viabilitat d’un 

projecte d’aquestes característiques.23 Malgrat això, d’altres consideren que un dret de 

superfície dificulta l’accés a finançament bancari ja que no es disposa de la propietat com a 

colateral.24 

A efectes pràctics, aquesta opció es concretaria amb la signatura d’un contracte de 

transferència del dret de superfície, en el que es podrien detallar totes les condicions que fossin 

necessàries respecte al tipus d’habitatges, públic al que van dirigits, preu a pagar a 

l’Ajuntament (si s’escau), etc. L’Annex recull alguns exemples d’aquest tipus de contracte. 

 

C. Opció 3: L’Ajuntament fa una permuta amb un tercer i deixa ens mans d’aquest la 

promoció i gestió, incloses les unitats que pertoquin a l’Ajuntament fruit de la permuta. 

D’acord amb els càlculs presentats als annexos A.1 i A.2, i assumint una permuta en que 

pertoqui a l’Ajuntament el 20% de l’aprofitament resultant25, l’Ajuntament podria arribar a 

obtenir 16 habitatges amb aparcament del solar sota la clau 12P4 (24% del total d’habitatges) 

i 77 habitatges amb aparcament dels solars sota la clau 12P5 (16% del total d’habitatges). Cal 

tenir en compte que la diferència en el percentatge d’habitatges que pertocaria a l’Ajuntament 

en les dues permutes resulta del fet que 12P4 inclou un espai comercial molt gran que el 

promotor privat podria comercialitzar pel seu compte. 

Malgrat aquests càlculs, la permuta es podria també produir entre parcel·les sota les claus 

12P4 i 12P5 de forma conjunta. Considerant que els habitatges de règim concertat es poden 

comercialitzar a un preu més elevat, a l’Ajuntament li convindria cedir la totalitat de 12P4 a un 

privat a canvi d’obtenir habitatges de règim general a 12P5. D’acord amb els càlculs presentats 

als annexos A.1 i A.2, si l’Ajuntament transferís la totalitat de 12P4 a un privat i exigís a canvi 

                                                
23 Fundació Família i Benestar Social, i Sostre Cívic (aquest últim condicionat a l’existència d’un grup promotor 
a nivell local). 
24 És el cas de CEVASA, que considera que el dret de superfície només té sentit quan l’exerceix una administració 
pública directament amb el comprador, com ha fet en el passat el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 
25 Aquest és el percentatge que l’Agència d’Habitatge de Catalunya assumeix per a calcular el valor del sòl en 
promocions d’HPO en àrees de forta demanda. Malgrat això, professionals del sector parlen d’entre el 15% i el 
20% per a permutes d’aquestes característiques. 
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que els recursos corresponents al 20% de la promoció es transferissin a un dels seus solars a 

12P5, podria obtenir uns 46 habitatges amb aparcament. 

Taula 7: Valors de referència Opció 3 

Solars 
Nombre 

habitatges 
Ajuntament 

Nombre 
habitatges 

Privat 

Cost de construcció 
estimat Ajuntament 

Lloguers màxims 
resultants 

Ingressos 
anuals màxims 

Ajuntament 

12P4 16 54 + 
comercial 0 559€26 107.328€ 

12P5 77 405 0 458€27 423.192€ 

12P4 + 
part 12P5 46 70 + 

comercial 0 
559€ per lloguers 
privat, 458€ per 

lloguers Ajuntament 
252.816€ 

Elaboració pròpia 

Aquesta opció facilita la construcció d’un nombre important d’habitatges sense cost per a 

l’Ajuntament. A més, la gestió posterior d’aquests la pot realitzar el promotor privat, també en 

el cas dels habitatges propietat de l’Ajuntament.28 A diferència de les dues opcions anteriors, 

però, el promotor privat tindrà incentius a apujar els lloguers un cop venci el període de 

protecció dels habitatges, fet que posa en risc l’ús social dels solars actualment en mans de 

l’Ajuntament. Queda també a mans de l’Ajuntament arribar a un acord amb el promotor privat 

per a que els seus habitatges es destinin a lloguer i no a venta, com a mínim durant el període 

de protecció. 

 

*Tant l’opció 2 com l’opció 3 es poden tirar endavant mitjançant un concurs públic o 

mitjançant un conveni amb l’entitat privada corresponent, tal com s’ha establert a l’apartat 

3.1.1 sobre el marc legal. 

*Les opcions 1, 2 i 3 no són excloents, ans el contrari, poden combinar-se per tal de 

maximitzar el nombre d’HPO. 

  

                                                
26 62,9 m2 útils x 8,89€/m2 
27 62,9 m2 útils x 7,28€/m2 
28 Aquesta és una pràctica habitual en empreses que es dediquen al lloguer i que treballen amb Administracions 
Públiques, com és el cas de CEVASA. 
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3.2 Parc vacant d’habitatge 

3.2.1 Marc legal 

A continuació s’exposen les principals previsions normatives d’aplicabilitat en l’àmbit del 

parc d’habitatges buits. No s’inclouen normes de procediment administratiu general ni de 

règim jurídic de les Administracions Públiques, que ja són àmpliament conegudes pels 

responsables jurídics municipals. 

L’actuació municipal en matèria d’habitatge es veu reconeguda per la Constitució, l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i la legislació de règim local. Concretament, l’article 84.2 de 

l’Estatut estableix que els governs locals tenen, entre d’altres, competències pròpies sobre: 

A. L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i 

el manteniment dels béns de domini públic local. 

B. La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la 

planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial. 

C. La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats 

econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de 

l'ocupació. 

D. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el 

desenvolupament sostenible. 

E. La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics 

d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. 

Pel que fa a la legislació sectorial, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 

defineix les competències locals d’habitatge. Aquestes inclouen la promoció i gestió 

d’habitatges, el control de la qualitat del parc immobiliari, i la igualtat en l’accés i l’ocupació 

dels habitatges, entre d’altres. 

En relació al parc d’habitatge buit, l’article 5 de la Llei 18/2007 estableix que hi ha 

incompliment de la funció social de la propietat quan l’habitatge o edifici d’habitatges estan 

desocupats de manera permanent i injustificada, així com quan els propietaris incompleixen el 

deure de conservació, sempre que existeixi un risc per a la seguretat de les persones i s’hagin 

garantit els ajuts públics suficients per a fer front al cost de rehabilitació (i se n’ha demostrat 

prèviament la necessitat). La Llei 18/2007 defineix l’habitatge buit al seu article 3d): 
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Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades 

el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, 

l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el 

fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. 

La Llei 18/2007 considera la desocupació permanent d’un habitatge com una “utilització 

anòmala” de l’habitatge (article 41), que justifica la intervenció pública mitjançant mesures de 

foment i mesures penalitzadores. Per una banda, existeixen diverses mesures de foment a 

l’abast municipal dirigides a potenciar la mobilització dels habitatges buits. Aquestes inclouen 

donar garanties als propietaris d’habitatges buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació 

de desperfectes; polítiques de foment a la rehabilitació dels habitatges per a ésser llogats 

mitjançant subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació de l’Administració en 

l’execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana; cessió a 

l’Administració perquè els gestioni en règim de lloguer; així com mesures de caràcter fiscal 

que tinguin per objectiu incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació 

injustificada (article 42).29 

Si un cop s’ofereixen les mesures de foment es manté la desocupació d’un habitatge durant 

més de dos anys (el que equival a una infracció greu), es preveu l’aplicació de multes 

coercitives (article 113)30 i mesures sancionadores (article 123.1.h). Aquestes mesures són 

compatibles i es poden produir sobre el mateix fet. 

El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària incorpora a la Llei 

18/2007 una Disposició addicional vint-i-quatrena per la que es crea el Registre d’habitatges 

buits i d’habitatges desocupats sense títol habilitant. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

gestiona aquest registre administratiu, al que s’ha d’inscriure els habitatges adquirits en un 

procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia 

hipotecària que no disposin d’un contracte que els habiliti per a la seva ocupació. Aquest Decret 

Llei preveu el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya –que el pot exercir 

                                                
29 La Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, va derogar els apartats 6 i 7 de l'article 
42 de la Llei 18/2007 pels quals s'autoritzava l'Administració a acordar el lloguer forçós de l'habitatge i 
l'expropiació temporal de l’usdefruit. 
30 Els Jutjats i Tribunals de Catalunya estan posant en qüestió –de forma cautelar– la cobertura legal de les 
Administracions per aplicar multes coercitives (STSJ CAT 7308/2016 de 6 de juliol de 2016, STSJ CAT 
8290/2016 de 22/11/2016). Aquest posicionament no és definitiu, cal restar a l’espera de la seva resolució judicial. 
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en benefici dels ens locals– en les transmissions d’habitatges situats en municipis en àrees de 

demanda forta i acreditada31 provinents d’execucions hipotecàries posteriors a abril de 2008. 

Aquesta mesura d’intervenció s'estableix amb caràcter temporal i el seu exercici es limita a sis 

anys des de la seva entrada en vigor (fins al 2021). 

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit 

de l'habitatge i la pobresa energètica recull l’exigència de facilitar habitatge a les persones en 

risc d’exclusió residencial i la necessitat de tenir un parc d’habitatges disponible per atendre 

aquestes necessitats. Tot i que aquesta llei va ser parcialment suspesa pel Tribunal 

Constitucional, no es van veure afectats els articles relatius a la problemàtica de l'habitatge buit 

o de la seva conservació i rehabilitació. 

Cal també esmentar la recent aprovació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures 

de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial que, entre 

d’altres instruments, estableix mesures per ampliar el parc social d’habitatges, com 

l’expropiació temporal d’habitatges buits (article 15). El Govern de la Generalitat ha d'habilitar 

una dotació econòmica específica per a garantir la suficiència financera dels ajuntaments amb 

relació a l'aplicació d'aquesta llei. 

En desenvolupament de la Llei 18/2007, el Pla pel Dret a l'Habitatge de Catalunya, aprovat 

pel Decret 75/2014, contempla, a més de diverses actuacions orientades a crear programes 

socials d’habitatge (article 8), les següents actuacions en matèria de rehabilitació: la 

rehabilitació dels edificis d’habitatges i, especialment, les obres de rehabilitació d’elements 

comuns en edificis plurifamiliars; la rehabilitació dels interiors dels habitatges i, especialment, 

les obres de rehabilitació per assolir els mínims d’habitabilitat; i la rehabilitació d’edificis 

d’habitatges i d’habitatges en àmbits territorials declarats àrees de rehabilitació i/o en el marc 

de programes específics de rehabilitació impulsats per les administracions (article 28). 

En referència a qüestions relatives a la conservació i rehabilitació dels habitatges, és 

necessari recórrer a la legislació urbanística. El deure de les persones propietàries a conservar 

i rehabilitar les seves edificacions queda recollit al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, i al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística. És competència dels ajuntaments dictar ordres 

d’execució per fer complir aquest deure legal. Així mateix, el Decret 67/2015, de 5 de maig, 

                                                
31 Sitges és municipi de demanda forta i acreditada en virtut del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 
a l'habitatge; i d’acord amb l’Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya. 
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per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació d'habitatges, regula i 

estableix un programa d'inspecció tècnica obligatòria dels edificis d'habitatges. 

En l’aspecte de la disciplina urbanística en matèria de conservació i rehabilitació dels 

habitatges, és rellevant el que estableix el Decret Llei 1/2015 respecte dels habitatges buits 

adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute 

amb garantia hipotecària. Aquest Decret dóna instruments a les Administracions per forçar 

l’execució de les obres de rehabilitació necessàries en aquests habitatges, facultant la 

possibilitat d'ordenar-les d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada. Així mateix, si 

aquestes obres no s'executen, es pot acordar l'expropiació temporal de l'usdefruit –per un mínim 

de quatre anys i un màxim de deu– en el marc d’un procediment d’execució forçosa mitjançant 

execució subsidiària a càrrec del titular, llevat que la propietat cedeixi l'usdefruit a 

l'Administració per tal que aquesta efectuï les obres i disposi de l'habitatge per un termini 

pactat, o efectuï les obres necessàries per garantir l’habitabilitat dels habitatges en el termini 

de sis mesos des de la seva notificació (article 4). 

L’actuació de l’administració local en l’àmbit dels habitatges buits també es veu emparada 

per la legislació estatal. Així, el Reial Decret Legislatiu 7/2015 obliga als poders públics a 

potenciar l'adaptació, la rehabilitació i l'ocupació dels habitatges buits o en desús (article 3.3b) 

i la regeneració i renovació urbanes, amb l'adopció de mesures que assegurin la realització de 

les obres de conservació i restabliment de condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat 

de les edificacions (article 4). L'article 15.4 concreta els deures generals dels propietaris. Així 

mateix, la Disposició addicional primera, relativa a la informació al servei de les polítiques 

públiques, determina que les administracions s'han de coordinar per assegurar l'obtenció, 

actualització permanent i explotació d'un sistema informatiu general i integrat que inclogui, 

entre d’altres, un cens de construccions, edificis, habitatges i locals desocupats i aquells altres 

que requereixen una millora o rehabilitació. 

També en l’àmbit de la conservació dels habitatges cal tenir present el que estableix la Llei 

5/2006,  que estableix que només cal majoria simple per decidir l'execució d'obres relacionades 

amb la supressió de barreres arquitectòniques o instal·lació d'ascensors; o per a les innovacions 

exigibles per a habitabilitat, accessibilitat o seguretat (article 553-25 sobre el règim general 

d’adopció d’acords). 

Finalment, cal considerar el que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 

d’arrendaments urbans amb les modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de 
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mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges respecte la possibilitat 

de que en els contractes d’arrendament les parts puguin acordar, durant un termini determinat, 

un pagament de la renda que, totalment o parcialment, sigui reemplaçat pel compromís de 

l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions pactats (article 

17.5). Aquesta regulació de la “rehabilitació per renda” també pot servir de marc jurídic pels 

contractes de masoveria urbana. 

3.2.2 Detecció 

Tal com estableix el marc legal recollit a l’apartat anterior, l’Ajuntament té competències 

per desenvolupar un sistema informatiu que, entre d’altres, detecti els habitatges buits al 

municipi. Aquest pot ser utilitzat per dirigir adequadament les mesures de foment, així com per 

concentrar esforços en el marc de programes dirigits al compliment de l’obligació de 

conservació i rehabilitació dels habitatges per part dels seus propietaris. El següent apartat 

analitza diverses actuacions a l’abast municipal per a la mobilització d’habitatges buits. 

Pel que fa estrictament a la detecció d’habitatge buit al municipi, el PLH inclou un càlcul 

aproximat dels habitatges buits a partir del creuament de dades entre el cadastre i el padró. A 

partir d’aquesta aproximació s’arriba a la conclusió de que hi ha uns 5.764 habitatges amb 

referències cadastrals sense llars empadronades. Partint de dades del cens de 2011 aquest 

nombre s’eleva als 6.231 habitatges buits, si es resta el nombre de llars empadronades del 

nombre d’habitatges totals detectats al cens; i als 6.915 segons el propi cens. En qualsevol dels 

casos, i sumat a les limitacions metodològiques, a aquests habitatges cal restar-los els que 

s’utilitzen com a segona residència i els habitatges d’ús turístic. És per aquest motiu que el 

propi PLH alerta de la necessitat de contrastar aquestes dades amb dades de consum d’aigua i 

validar-les a través d’un treball de camp. 

D’acord amb la definició d’habitatge buit recollida a la l’article 3d) de la Llei 18/2007 

(copiat més amunt), s’entén que un habitatge és buit o en desús quan roman desocupat 

permanentment, sense causa justificada, durant un termini de més de dos anys. Establir que un 

habitatge és buit no és senzill ni conceptualment ni metodològica, però l’experiència d’altres 

municipis –Barcelona, Girona, Mataró– en aquesta matèria pot ser d’utilitat. 

Per tal de determinar si un habitatge és buit s’acostuma a recórrer a dades del padró 

municipal, del cadastre, i de consums de subministraments, principalment aigua. Així, un pis 

és buit si no hi ha persones empadronades ni hi ha despesa d’aigua corrent (o aquesta és 

extremadament baixa) durant un període de com a mínim dos anys. El procés de detecció passa, 
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en una primera fase, per disposar de les dades del padró, el cadastre i els consums d’aigua32 

per totes les propietats del municipi i dur a terme un procés de filtratge, que seguiria la següent 

seqüència: 

A. S’eliminen totes aquelles adreces destinades a activitats econòmiques, locals, obres (...) i 

que amb tota seguretat no són habitatges. 

B. Es seleccionen els habitatges que van donar de baixa el comptador d’aigua fa més de dos 

anys, vigilant d’excloure les baixes degudes a canvis de propietat (i que es faran evidents 

quan aparegui la mateixa adreça a les baixes de servei més d’una vegada). 

C. A aquesta selecció s’afegeixen els habitatges nous que, tenint la primera ocupació 

concedida de fa més de dos anys, no hagin donat d’alta l’aigua. 

D. De la relació restant, se n’exclouen els habitatges que durant els últims dos anys hagin 

tingut habitants empadronats, ja que legalment aquest és un indicador de que l’habitatge ha 

estat ocupat. 

E. Finalment aquesta relació es localitza territorialment a partir de les dades del cadastre. 

Figura 7: Fragment del mapa de detecció de pisos buits a Girona 

 

Font: “Estimació de l’Habitatge Buit a la Ciutat de Girona”, UMAT 2016 (Annex B.1). 

La segona fase del procés de detecció d’habitatges buits passa per un treball de camp que 

permeti comprovar si efectivament algú resideix als habitatges detectats, així com recollir-ne 

                                                
32 D’acord amb l’article 41 de la Llei 18/2007, “un cop detectada la utilització o situació anòmala, a efectes de 
comprovació, d'una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l'elecció del mitjà probatori, 
l'administració competent pot sol·licitar informació relativa a: 
a) Les dades del padró d'habitants i d'altres registres públics de residents o ocupants. 
b) Els consums anormals d'aigua, gas i electricitat.” 
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informació complementària pel que fa a l’estat de l’edifici o les condicions socials de l’àrea on 

es troben. 

Paral·lelament a la detecció del parc d’habitatge buit mitjançant la metodologia aquí 

presentada, és recomanable que l’Ajuntament sol·liciti també dades relatives al Registre 

d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant, associat al Decret Llei 1/2015, a 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Malgrat això, aquest Registre no està sempre actualitzat 

ni respon a la realitat de l’habitatge buit, a la que és més fàcil arribar mitjançant un estudi de 

detecció a nivell municipal. 

3.2.3 Mobilització 

La mobilització del parc vacant d’habitatge mereix un estudi específic a partir de les dades 

que resultin de la detecció a la que es fa referència a l’apartat anterior.33 Malgrat això, i a títol 

introductori, a continuació es presenten algunes de les estratègies a l’abast municipal per a la 

mobilització del parc vacant d’habitatge a Sitges: 

A. Mesures de foment i col·laboració: 

A.1. Potenciar la Borsa de Mediació 

Sitges disposa d’un programa de Borsa de Mediació que no està donant els resultats 

desitjats. Per tal d’augmentar el nombre d’habitatges dins d’aquest programa, l’OLH es pot 

plantejar millorar els incentius i les garanties per al propietari. La millora en les condicions de 

la Borsa pot passar per alguns dels incentius següents: 

• Assessorament tècnic i jurídic, i acompanyament gratuït en la redacció i signatura del 

contracte de lloguer. 

• Supervisió de l’habitatge durant la vida del contracte. 

• Assegurança gratuïta davant possibles danys. 

• Assegurança gratuïta de cobrament dels lloguers (Avalloguer). 

• Assegurança de defensa jurídica. 

                                                
33 La cooperativa d'arquitectes Lacol i Dolors Clavell Nadal (Clavell Consulting SL), amb la col·laboració 
d'Eduard Cabré Romans, van elaborar un estudi específic en aquesta matèria per l’Ajuntament de Girona titulat: 
Estratègies i actuacions a l’abast municipal per a la mobilització del parc vacant d’habitatge al municipi de Girona. 
Les estratègies presentades en aquest apartat s’inspiren en aquest document. 
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• Subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge i/o de part de l’Impost de Construccions i 

Obres (ICIO). 

• Subvenció d’una part de la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles (IBI) durant els 

anys de vigència del lloguer. 

• Subvenció directa per a la inclusió de l’habitatge a la Borsa (si hi ha disponibilitat 

pressupostària). 

• Tramitació gratuïta de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica. 

Algunes d’aquestes estratègies es podrien condicionar a contractes de lloguer més llargs o 

a preus de lloguer més baixos. 

A.2. Activació del programa de Cessió d’Habitatge 

A més de la potenciació de la Borsa d’Habitatge, l'Ajuntament pot promoure que els 

propietaris d'habitatges buits els cedeixin directament a l'Ajuntament per un període de temps 

determinat. El programa pot ser gestionat directament per l’Ajuntament o per una entitat 

externa.34 L’avantatge per a la propietat és la garantia en el cobrament de la renda i la delegació 

de la gestió del lloguer a l'Ajuntament o entitat encarregada del programa. Com en el cas de la 

Borsa, existeixen diferents incentius per a la captació d’habitatges. 

A.3. Impuls de la masoveria urbana 

L’Ajuntament pot promoure la masoveria urbana fent-ne difusió i facilitant-ne informació 

als interessants. També es pot oferir intermediació i assessorament jurídic i tècnic entre 

propietari i masovers, incloent un model de contracte. 

L’Ajuntament també pot reservar alguns ajuts al lloguer únicament per a aquest règim de 

tinença, i/o bonificar-ne totalment o parcial l’IBI i/o l’ICIO. 

A.4. Impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 

A més de la difusió i l’assessorament jurídic i tècnic, l’Ajuntament pot oferir incentius 

econòmics via subvenció o reducció d’impostos municipals, o mitjançant ajuts a la 

rehabilitació condicionats a aquest règim de tinença. L’elaboració d’un registre d’habitatges o 

solars vacants també permetria una millor mediació entre propietaris i potencials promotors 

cooperatius. 

                                                
34 En el cas de Barcelona, l’Ajuntament té un acord de col·laboració amb l’entitat Hàbitat 3. 
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L’Ajuntament també pot reservar alguns ajuts al lloguer únicament per a aquest règim de 

tinença, i/o bonificar-ne totalment o parcial l’IBI i/o l’ICIO. 

A.5. Convenis de col·laboració 

Paral·lelament a les estratègies anteriors, l’Ajuntament pot crear un marc de col·laboració 

amb propietaris privats per tal de mobilitzar habitatge buit. Aquesta estratègia pren sentit 

especialment per a grans propietaris d’habitatge buit que estiguin incomplint les seves 

obligacions respecte l’ús o el manteniment dels habitatges. Dins el marc d’aquests convenis, 

l’Ajuntament pot implementar programes existents o crear incentius personalitzats en línia amb 

les prioritats en matèria d’habitatge i sempre d’acord amb la legislació vigent. 

B. Intervenció en relació a l’ús anòmal i la manca de conservació de l’habitatge 

B.1. Procediment de declaració d’habitatge desocupat permanentment 

D’acord amb la Llei 18/2007, l’Ajuntament disposa de diversos instruments per evitar la 

utilització anòmala dels habitatges: 

• Programa d’inspeccions d’habitatge desocupat que permeti donar prioritat a aquesta 

part del parc d’habitatge en el marc dels programes municipals d’habitatge (articles 

12.6 i 42.1 Llei 18/2007). 

• Creació d’un registre municipal d’immobles desocupats (article 4 Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local). 

• Procediment sancionador: Si es conclou que l'habitatge està desocupat més de dos anys, 

tramitació d’un expedient sancionador per la seva utilització anòmala, d'acord amb el 

Decret 287/1993 del Reglament del Procediment Sancionador de Catalunya. 

L’Ajuntament de Sitges pot imposar sancions de fins a 250.000€ (article 131.c Llei 

18/2007) al ser un municipi de menys de 100.000 habitants (articles 123h, 130.1, 131 

Llei 18/2007; 27, 28 Llei 40/2015; 25,2 Llei 7/1985). 

• Procediment expropiatori: Els habitatges inscrits al registre d’habitatges buits i 

d’habitatges ocupats sense títol habilitant, després d’esgotar el termini de requeriment 

de 30 dies, poden ser objecte d’un expedient d’expropiació temporal de l’ús (article 14 

Llei 4/2016). 

Les estratègies de sanció i/o expropiació són complexes i no sempre exitoses. En el cas de 

mesures coercitives (que no s’inclouen en aquest estudi) hi ha hagut sentències judicials 
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contradictòries. Es recomana contactar amb les ajuntaments de Terrassa i Granollers per a 

conèixer més d’aprop la seva experiència en aquest àmbit. 

B.2. Disciplina urbanística 

El deure legal de conservació de l’habitatge es concreta en l’obligació dels propietaris de 

rehabilitar i mantenir els seus béns immobles, i donar compliment als deures d’ús, conservació 

i rehabilitació dels terrenys, construccions i instal·lacions. La detecció de les situacions 

d’incompliment dels deures mitjançant inspeccions o per denúncia de tercers pot comportar 

l’emissió per part de l’Ajuntament d’una ordre d’execució en la qual es detallaran les obres, 

canvis, reparacions o cessament d’ús que hagi d’executar el propietari. En aquest moment, 

l’Ajuntament pot oferir incentius al propietari per tal de que compleixi amb la seva obligació, 

i els pot condicionar per tal de que contribueixin a programes municipals com la Borsa. 

En el cas d’incompliment injustificat per part del propietari de l’ordre d’execució, es preveu 

l’execució subsidiària de les obres a càrrec del propietari i la imposició de multes coercitives. 

Finalment, la Llei 18/2007 contempla en alguns casos l’expropiació per incompliment del 

deure de conservació i rehabilitació si existeix un risc per a la seguretat de les persones. 

Al marge de les obligacions generals, el Decret Llei 1/2015 imposa l'obligació de mantenir 

els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges adquirits en un procés d’execució 

hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària; i 

considera la no realització d'aquestes obres una infracció greu en matèria de qualitat del parc 

immobiliari, sancionable amb una quantitat mínima de 3.000€ i màxima de 90.000€. També 

estableix que, en el marc d’un procediment d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària 

a càrrec del titular, l’Administració pot acordar l’expropiació temporal de l’usdefruit d’aquests 

habitatges per un termini mínim de 4 anys i màxim de 10 anys (art. 4). 

En aquest àmbit, val la pena destacar l’Ordenança municipal 11.3 Reguladora del deure de 

manteniment i conservació dels edificis d’habitatges (ORMACE) de Sitges. 

C. Ampliació del parc d’habitatge públic 

C.1. Adquisició d’habitatge buit al mercat privat 

L’Ajuntament podria adquirir habitatge buit per tal de donar-li un ús social. En actuacions 

puntuals, la compra es podria efectuar de manera directa, mentre que en cas de que es volgués 

fer un programa de compra més ampli seria oportú fer una licitació pública, mitjançant un 
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procediment obert i fixant al plec de condicions els criteris per guiar el procés l’adjudicació 

(per exemple: preu màxim, qualificació urbanística, superfície, ubicació, distribució, etc.). 

C.2. Adquisició d’habitatge buit per exercici del dret de tanteig i retracte 

La compra d'habitatge mitjançant l'exercici del tanteig i retracte per destinar-lo a polítiques 

socials comporta optar a adquirir un terreny o immoble objecte d'una compravenda entre 

privats pel preu convingut, abans (tanteig) o després d'haver-se escripturat la compravenda 

(retracte), i es pot portar a terme a partir de tres vies: 

• Aplicació del Decret Llei 1/2015, pel qual la Generalitat pot exercir, per iniciativa 

pròpia o a demanda dels ajuntaments, el dret de tanteig i retracte en la transmissió 

d’habitatges procedents d’execució hipotecària, compensació o pagament de deute en 

àrees de demanda forta i acreditada. 

• Aplicació de la Llei 18/2007 en habitatges protegits mentre sigui vigent la seva 

qualificació. La Generalitat pot exercir els drets d’adquisició en benefici propi o del 

municipi. 

• Per delimitació d’una àrea en la qual les transmissions oneroses queden subjectes a 

l’exercici dels drets de tanteig i retracte en aplicació de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya (article 15 Llei 18/2007). 

C.3. Adquisició per expropiació de l’ús d’habitatges buits o per incompliment de 

deures legals 

D’acord amb el que s’ha establert a l’apartat sobre intervenció en relació a l’ús anòmal i la 

manca de conservació de l’habitatge. 

D. Campanya publicitària 

Finalment, qualsevol iniciativa de l’Ajuntament dirigida a la mobilització del parc vacant 

d’habitatge haurà d’anar acompanyada d’una campanya publicitària per tal de fer saber al 

conjunt de la ciutadania els programes i mesures que l’Ajuntament ha posat al seu abast i 

maximitzar, així, el seu impacte. Es pot contemplar fins i tot posar-se directament en contacte 

amb els propietaris d’habitatges buits. 

3.2.4 Proposta d’actuació 

En primera instància, l’Ajuntament hauria de concentrar esforços en la detecció del parc 

vacant d’habitatge i l’anàlisi de les seves característiques. Posteriorment, es poden plantejar 
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algunes de les estratègies de mobilització presentades més amunt, segons les problemàtiques i 

particularitats identificades en el procés de detecció. 

Per tal de tirar endavant la detecció d’habitatges buits, l’Ajuntament hauria de: 

A. Disposar de totes les dades. L’Ajuntament hauria d’aconseguir les dades del padró, el 

cadastre i els consums d’aigua de totes les propietats del municipi, i fer-ne el filtratge 

introduït a l’apartat anterior. 

B. Processar les dades i fer l’estudi de camp. Per a aquesta tasca, l’Ajuntament pot optar per 

fer-ho internament o contractar un extern. L’anàlisi dels recursos municipals actuals mostra 

que l’Ajuntament té capacitats limitades per a fer aquestes tasques internament, pel que es 

pot explorar la possibilitat de contractar entitats expertes en aquest procés com les 

cooperatives Celobert o Lacol.35 

C. Seleccionar les estratègies de mobilització més adequades. Un cop detectats i analitzats els 

habitatges buits al municipi, l’Ajuntament estarà en disposició d’adoptar algunes de les 

mesures per a la mobilització identificades a l’apartat anterior. 

 

  

                                                
35 Per a Celobert, contactar Núria Colomer a nuria@celobert.coop. Per a Lacol, contactar Arnau Andrés a 
arnau@lacol.coop. En cas de voler-ho fer internament, la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de 
l’Ajuntament de Girona ha dut a terme un estudi de les propietats vacants al municipi. Es poden trobar els detalls 
a l’Annex B.1, o contactar Mònica Serra (de l’UMAT) a mserra@ajgirona.cat.  
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3.3 Cohousing 

3.3.1 Marc legal 

Tot i que existeixen diverses iniciatives a Catalunya i a Espanya que adopten el nom de 

cohousing36, no existeix al nostre país una legislació específica per a aquest model d’accés a 

l’habitatge. 

Malgrat això, la legislació sí regula models que en alguns casos poden encaixar amb la 

filosofia del cohousing: cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, la masoveria urbana i la 

propietat compartida. 

Les Cooperatives d’Habitatge en Cessió d’Ús es constitueixen a partir del contracte entre la 

propietat, que cedeix els habitatges, i les persones usuàries, que poden fer ús de l’habitatge per 

un període de temps indefinit a canvi d’una quota determinada. Les persones usuàries són, a 

més, membres de la cooperativa que és la propietària formal dels habitatges. La Llei 18/2002 

de cooperatives contempla les cooperatives en cessió d’ús al afirmar, al seu article 106, que les 

cooperatives d’habitatges poden “construir habitatges per cedir-los als socis mitjançant el 

règim d’ús i gaudi”. La Llei 18/2007, per la seva banda, estableix la cessió d’ús com un model 

a promoure en polítiques socials i d’habitatge de protecció oficial (articles 74 i 77). Tot i això, 

no existeix una llei específica que reguli aquesta tipologia d’habitatge. 

La Masoveria Urbana és un contracte en virtut del qual qui té la propietat d’un habitatge en 

cedeix l’ús per a un temps determinat a canvi que les persones llogateres n’assumeixin unes 

obres de rehabilitació i manteniment acordades. La Llei 18/2007 reconeix la masoveria urbana 

con un “habitatge destinat a polítiques socials”, i se’n destaca la utilitat a l’hora d’evitar la 

desocupació permanent dels habitatges. Per altra banda, la Llei 4/2013 de mesures de 

flexibilització del lloguer, recull la “renda per rehabilitació” que, igual que la masoveria 

urbana, estableix que als contractes de lloguer es podrà acordar que l’obligació del pagament 

d’una renda es pugui aplaçar totalment o parcial pel compromís del llogater de reformar o 

rehabilitar l’immoble d’acord amb les condicions pactades. 

A més de la legislació específica per aquestes tipologies, cal tenir present el planejament 

urbanístic, ja que aquest condiciona el nombre d’habitatges possibles a cada zona i la 

possibilitat (o no) de generar habitatges independents fent ús de la divisió horitzontal de la 

                                                
36 Veure llistat d’iniciatives: http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-colaborativa-en-
espana/ 
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propietat. Aquestes i d’altres normes poden limitar les possibilitats d’introduir el model 

cohousing en un entorn determinat. 

3.3.2 Característiques dels solars en mans de l’Ajuntament 

L’Ajuntament disposa de solars de petites dimensions repartits pel municipi que podrien 

acollir promocions d’habitatge col·laboratiu o cohousing. Converses amb els responsables 

municipals han permès identificar els següents: 

A. Sota Fondac B. Montgavina C. La Granja II D. Garraf II E. Garraf PMU6 

D’aquests, només s’ha tingut accés als projectes de reparcel·lació de Sota Fondac i 

Montgavina. Aquest apartat explorarà el potencial d’aquests solars, sens perjudici de que 

l’Ajuntament decideixi emprendre accions amb la resta de solars. 

Sota Fondac 

Es tracta de dues parcel·les (encara per urbanitzar) de 355,58m2 cadascuna i amb un 

aprofitament de 164,99m2 de sostre equivalent a un habitatge cadascuna. No tenen càrregues 

urbanístiques associades (Projecte de reparcel·lació). 

Les parcel·les (R9 i R10) es troben de costat i d’acord amb l’article 19.e del Pla de Millora 

Urbana de Sota Fondac (PMU 10) tenen el potencial d’acollir habitatges adossats sempre i 

quan es desenvolupin a partir de projectes independents i només estiguin en contacte a partir 

de les seves edificacions auxiliars. 

Montgavina 

Es tracta d’una parcel·la (encara per urbanitzar) de 4.088,71m2 i amb un aprofitament de 

1.260,00m2 de sostre edificable, resultant de l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació del 

PAU 26 Montgavina (BOP núm. 30, 4/2/2008). L’ús és per a habitatge de protecció pública, i 

té capacitat per a 18 habitatges (admet plurifamiliar). Aquesta parcel·la es va valorar en 

354.386,83€ segons la taxació feta a petició de l'Ajuntament de Sitges per l'empresa 

ARQUITASA, Sociedad de Tasaciones de los Colegios de Arquitectos de data 23 de març de 

2010 (PLH). Malgrat això, el Projecte de Reparcel·lació estableix un saldo del compte de 

liquidació de la reparcel·lació equivalent a 174.335,78€. 
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Figura 8: Solars de Sota Fondac 

 

Font: Projecte de Reparcel·lació de Sota Fondac. 

 

 

Figura 9: Solar de Montgavina 

 

Font: Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica del PAU 26 Montgavina de 

Sitges. Novembre 2007. 

3.3.3 Models existents 

El cohousing o habitatge col·laboratiu és un model d’accés a l’habitatge que es fonamenta 

en la posada en comú d’espais, usos i règims de tinença entre residents, creant una comunitat 

que té per objectiu generar beneficis socials, econòmics i mediambientals. Es considera que la 

versió moderna d’aquest model s’origina a Dinamarca als anys 60, essent el cas de 

Sættedammen un dels més paradigmàtic. Posteriorment el model s’ha estès pel nord d’Europa 

i pels països anglosaxons –Estats Units, Canadà, Regne Unit i Austràlia–, d’on prové el nom 

actual. 

S’acostumen a identificar tres components del model cohousing de vida comunitària: 

A. La dimensió social, caracteritzada pels valors democràtics i de suport mutu.  

B. La dimensió física, caracteritzada per ser sostenible i interrelacional. 

C. Dimensió procedimental, caracteritzada per desenvolupar-se a partir de processos 

participatius i autogestionats.  

A efectes pràctics, el cohousing consisteix en un grup de persones que acorden conviure en 

un o més habitatges alhora que comparteixen alguns espais i usos vinculats a aquests. Els 

submodels de cohousing es mouen entre diversos habitatges privats que disposen dels serveis 

habituals en un habitatge però que comparteixen alguns espais –una sala d’estar, una cuina o 

una bugaderia, entre d’altres– i la convivència en un mateix habitatge el disseny del qual permet 
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privacitat i comunitat alhora, i que respon a la voluntat de compartir un model de vida 

determinat. 

Figura 10: Jystrup Savvaerket, Dinamarca 

 

   

 

Font: vandkunsten.com 
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Tot i la diversitat de submodels, el cohousing es diferencia de models ja vigents com alguns 

condominis que disposen d’espais compartits o el tradicional pis d’estudiants per la seva 

voluntat de promoure relacions entre els residents que transcendeixen les relacions habituals 

entre veïns o companys de pis.  Així, el cohousing assumeix la utilització de règims de tinença 

que garanteixen processos decisoris participatius, i que en el cas català s’han posat a la pràctica 

de la mà de cooperatives en cessió d’ús o la masoveria urbana. També és característic d’un 

col·lectiu que opta pel cohousing que els seus membres comparteixin valors i organitzin la seva 

convivència al voltant d’aquests, per exemple promovent un estil de vida respectuós amb el 

medi ambient. 

El disseny arquitectònic és també clau a l’hora de facilitar l’intercanvi i la vida en comú dels 

residents. Així, un edifici de cohousing pot preveure espais comunitaris per a activitats 

diverses: cuina i menjador comunitari per a grans esdeveniments, bugaderia comunitària, jardí 

o espai obert, etc. En molts casos aquests espais comunitaris compensen un espai privat més 

reduït que en un habitatge convencional. 

La presència del cohousing en diferents contextos legals i culturals fa difícil la definició de 

models ben delimitats i directament exportables al context català. Tanmateix, a continuació es 

presenten diferents models vigents que encaixarien amb la filosofia del cohousing. 

A. Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús 

Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, a més de ser un model prometedor en matèria 

social (com s’ha vist a l’apartat 3.1 d’aquest estudi), encaixen amb la filosofia del cohousing 

gràcies al model de governança cooperativa que posen en pràctica i a les relacions socials que 

promouen entre els seus membres. És també pràctica habitual en aquest tipus de cooperatives 

que els habitatges tinguin unes dimensions reduïdes a canvi de disposar de nombrosos espais i 

serveis comunitaris. Algunes cooperatives, a més, es dirigeixen a col·lectius particulars amb 

necessitats concretes, com és el cas del cohousing senior per a la gent gran. Un exemple 

d’aquesta modalitat és La Muralleta (Baix Penedès).37 

                                                
37 La Muralleta: https://sites.google.com/site/lamuralleta/  
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Altres exemples de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya són: Masia de Cal 

Cases SCCL (Bages), La Borda SCCL (Barcelona), Princesa 49 (Barcelona) promoguda per la 

cooperativa Sostre Cívic, o Ulldecona 98 (Barcelona) promoguda per Cohousing Barcelona 

SCCL.38 

B. Masoveria urbana 

La masoveria urbana es constitueix a partir d’un contracte entre el propietari i els usuaris de 

l’habitatge i, com a tal, no inclou necessàriament cap de les característiques pròpies del 

cohousing. Malgrat això, la utilització en alguns casos d’aquest model en edificis plurifamiliars 

o molt grans, i la participació dels usuaris en el procés de rehabilitació, poden donar peu a 

l’establiment d’un model de convivència col·laborativa. 

Les oficines d’habitatge de molts municipis, així com la Diputació de Barcelona, ofereixen 

assessorament en la promoció de la masoveria urbana. Cooperatives com Sostre Cívic o 

Celobert també ofereixen suport i participen en el procés de constitució i seguiment. 

Alguns exemples de masoveria urbana que han adoptat un model de cohousing a Catalunya 

són: Ca la Marina (Barcelona), 6 claus (Sant Cugat del Vallès), i alguns projectes de 

rehabilitació de Càritas.39 

C. Propietat compartida 

La propietat compartida fa referència en aquest apartat a la possibilitat de que la propietat 

dels habitatges i zones comuns sigui compartida entre diverses persones usuàries, o entre 

diverses persones usuàries i l’administració pública.40 Una versió d’aquest model podria passar 

també perquè cada persona usuària fos propietària del seu habitatge alhora que es comparteix 

la propietat de les zones comuns, que pel disseny de l’edifici ocupen més espai de l’habitual. 

No existeix una regulació específica per a aquesta modalitat, més enllà de la legislació general 

referent a la propietat privada i a la divisió horitzontal d’aquesta. 

                                                
38 Masia de Cal Cases SCCL: http://calcases.info  
La Borda SCCL: http://www.laborda.coop/ca/  
Princesa 49: http://sostrecivic.coop/projectes/princesa-49  
Ulldecona 98: http://itacafundacio.wixsite.com/cohousing/single-post/2017/07/31/Cohabitatge-al-carrer-
Ulldecona-98-de-Barcelona  
39 Ca la Marina: http://sostrecivic.coop/projectes/ca-la-marina  
6 claus: https://projecte6claus.wordpress.com 
Càritas: http://www.regio7.cat/manresa/2017/04/01/masoveria-urbana-caritas-permet-que/407477.html 
40 Aquesta interpretació del terme és diferent a la que fa la Llei 18/2007 sota el nom de “copropietat”, i a la que 
fa la Llei 19/2015 d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya. 
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Aquesta modalitat és la més comuna en d’altres països on s’ha implantat el cohousing, com 

és el cas dels Estats Units o Canadà.41 Cal tenir en compte que no tots els submodels d’aquesta 

modalitat tenen un component social, ja que en alguns casos s’utilitza el terme cohousing per 

referir-se a gated communities o barris tancats amb serveis comunitaris per als veïns. 

Més informació sobre la posada en pràctica dels models aquí presentats disponible a l’Estudi 

de Formes d’Accés i Tinença de l’Habitatge, realitzat per Celobert SCCL.42 

3.3.4 Proposta d’actuació 

Les parcel·les de Sota Fondac i Montgavina, i qualsevol de les altres que tingui 

característiques similars, poden ser una bona oportunitat per promoure projectes de cohousing 

al municipi de Sitges. 

Una de les organitzacions amb més experiència en la promoció d’habitatge col·laboratiu a 

Catalunya és la cooperativa Sostre Cívic. El seu model de promoció d’habitatge gira entorn a 

un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i en la majoria dels casos implica l’ús del 

dret de superfície o la masoveria urbana com a fórmula d’accés al sòl o a l’edifici. 

Les fases que Sostre Cívic identifica per a projectes d’aquestes característiques són les 

següents (Annex C.1): 

A. Conveni de col·laboració entre l’Administració Local i Sostre Cívic (veure annex C.2) 

B. Construcció i consolidació del grup promotor 

Si bé Sostre Cívic ofereix assistència tècnica i dinamitza tot el procés, és un grup 

promotor local el que desenvolupa el projecte i arriba finalment a un acord amb 

l’Ajuntament. En aquest sentit, Sostre Cívic afirma haver estat en contacte amb persones 

interessades en un projecte d’aquestes característiques a Sitges. 

C. Desenvolupament del projecte de convivència 

El grup promotor desenvolupa conjuntament amb els tècnics una proposta per a l’edifici 

i el model de convivència. 

D. Conveni regulador del dret de superfície sobre el sòl o edifici 

Aquest es el document pel qual l’Ajuntament es compromet a transferir el dret de 

superfície i que permet a l’entitat iniciar els processos per a la promoció (cerca de 

                                                
41 Canadian Cohousing Network: http://cohousing.ca  
42 Disponible a https://www.cnjc.cat/sites/default/files/u89/estudi_habitatge.pdf 
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finançament, projecte arquitectònic). A partir de la signatura del conveni, es crea una 

comissió de seguiment entre Sostre Cívic i l’Ajuntament. 

E. Definició del projecte arquitectònic i obtenció del finançament a partir del model de 

convivència acordat en el si del grup promotor. 

F. Constitució del dret de superfície 

G. Execució i seguiment de les obres 

H. Constitució del dret d’ús amb els socis usuaris dels habitatges 

I. Autogestió col·lectiva del projecte 

En el cas de Sota Fondac, les característiques de les parcel·les permetrien la construcció de 

dos habitatges vinculats que podrien ser objecte d’un únic projecte de convivència que 

aglutinés a un grup d’unes 8 persones. Legalment, aquest grup s’hauria de constituir com a 

dues unitats de convivència, però la proposta arquitectònica podria crear les condicions perquè 

a nivell pràctic aquestes funcionessin com a una de sola. 

En el cas de Montgavina, la parcel·la permetria la construcció de 18 habitatges vinculats 

amb abundància d’espais oberts i en un entorn natural privilegiat. 

Sostre Cívic ha estat en contacte amb persones del municipi de Sitges que estarien 

interessades en tirar endavant un projecte d’habitatge col·laboratiu per a persones grans 

(habitatge senior). L’Ajuntament de Sitges podria signar un conveni de col·laboració amb 

aquesta cooperativa per, en primera instància, buscar un grup promotor i explorar la possibilitat 

de construir habitatge col·laboratiu al municipi, en una o més de les parcel·les identificades 

més amunt. 
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4. Conclusions 

Aquest estudi ha revisat les necessitats d'habitatge i l'anàlisi realitzat pel Pla Local 

d'Habitatge de Sitges de 2016, i ha aprofundit en la implementació d'algunes de les seves 

previsions; així com en d'altres qüestions d'interès per part dels responsables municipals de 

l'àrea d'habitatge. En concret, aquest estudi ha abordat la promoció d'habitatge de protecció 

oficial al municipi, mesures de detecció i mobilització del parc vacant d'habitatge, i el foment 

del cohousing o habitatge col·laboratiu a Sitges. 

La promoció d'habitatge de protecció oficial als solars municipals localitzats al PPU1 La 

Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda és l'àrea en la que han mostrat més interès els responsables 

municipals i, per tant, la que més s'ha treballat en el marc d'aquest estudi. Tenint en compte les 

necessitats d'habitatge i els recursos municipals disponibles, s'arriba a la conclusió de que 

l'Ajuntament té fonamentalment tres opcions al seu abast per tirar endavant la construcció 

d'HPO en aquest sector. 

Opció 1: Promoció i gestió públiques. L'Ajuntament finança el 100% de la promoció al solar 

sota la clau 12P4 o un dels solars sota la clau 12P5, i l'Oficinal Local d'Habitatge en gestiona 

els habitatges resultants. Aquesta opció requeriria una inversió important per part de 

l'Ajuntament, i obligaria a ampliar la plantilla de l'OLH o la creació d'una societat per a la 

gestió del futur parc públic d’habitatge. 

Opció 2: Promoció i gestió privades. L'Ajuntament fa un dret de superfície al solar 12P4 i/o 

a un dels solars de 12P5, i deixa la promoció i gestió en mans d'un tercer. Aquesta opció 

permetria a l'Ajuntament mobilitzar el seus solars d'HPO en un període relativament curt sense 

necessitat d'augmentar el pressupost de l'àrea d'habitatge i garantint l'ús social dels habitatges 

durant la vigència del contracte. Alguns promotors d’HPO ho veuen factible, mentre que 

d’altres consideren que la utilització de la figura del dret de superfície pot incrementar els 

costos de finançament de la promoció. 

Opció 3: Promoció i gestió público-privades. L'Ajuntament fa una permuta amb un tercer i 

deixa en mans d'aquest la promoció i gestió, incloses les unitats que pertoquin a l'Ajuntament 

fruit de la permuta. Com en l'opció 2, aquesta opció permet a l'Ajuntament mobilitzar el seus 

solars d'HPO en un període relativament curt sense necessitat d'augmentar el pressupost de 

l'àrea d'habitatge, però en aquest cas l'ús social dels habitatges queda limitat a la durada de la 

protecció del sòl o al període que s'acordi amb el soci privat. A diferència de l'opció 2, 

l'Ajuntament disposaria d'uns habitatges propis fruit de la permuta que permetria a l'OLH 

disposar dels seu propi programa d'habitatge assequible. 
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Una qüestió a tenir en compte especialment en el cas d’optar per fer una permuta és que 

l'HPO concertat té una rentabilitat potencial major que l'HPO general o especial. Així doncs, 

en el cas de fer una permuta, el més lògic seria que el promotor privat es quedés l'HPO concertat 

a canvi d'oferir a l'Ajuntament més unitats d'HPO general o especial en concepte de la seva 

part de la permuta. 

Respecte la detecció i mobilització del parc vacant d'habitatge, l'estudi explica el procés 

necessari per a la detecció d'habitatges buits i diferents mesures per a la seva mobilització. En 

una primera fase, l'Ajuntament, potencialment amb suport extern, hauria d'aconseguir totes les 

dades necessàries –padró, cadastre i consums d'aigua– i, un cop processades, realitzar un estudi 

de camp per a verificar la situació de desocupació. Posteriorment, i en funció dels resultats, es 

podrien adoptar algunes de les mesures identificades en aquest estudi. 

L'apartat sobre cohousing desenvolupa aquest model d'habitatge col·laboratiu i proposa la 

seva implementació en dues parcel·les de titularitat municipal –Sota Fondac i Montgavina– 

mitjançant la constitució d'una cooperativa en cessió d'ús formada per grups locals i 

dinamitzada per una entitat externa. 

Finalment, és important destacar que, si bé aquest estudi aprofundeix en la implementació 

d'algunes de les línies d'actuació identificades al Pla Local d'Habitatge, el Pla recull d'altres 

propostes i objectius que no s'han abordat en aquest document. Es recomana, doncs, que l'OLH 

prengui els passos necessaris per tal d'aprofundir també en la implementació de la resta 

d'actuacions en els propers anys. 
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6. Referències del marc legal 

Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge 

amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb 

protecció oficial 

Decret 287/1993 del Reglament del Procediment Sancionador de Catalunya 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament del patrimoni dels ens locals 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística 

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i 

rehabilitació d'habitatges 

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 

dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària 

Instrucció 2/2012 sobre els procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial 

destinats a la venda 

Instrucció envers la interpretació de la disposició transitòria del Decret 106/2009 

Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 

Llei 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat 

compartida al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya 

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic 

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 

l'habitatge i la pobresa energètica 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans 
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Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit 

Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer 

d'habitatges 

Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 

persones en risc d’exclusió residencial 

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relativa als drets 

reals 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 

Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de 

Reclamacions sobre Habitatge Protegit 

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del 

Sòl i Rehabilitació Urbana 
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A.1	Càlculs	relatius	als	costos	de	construcció	i	rendiment	dels	solars	en	règim	d’HPO	al	PPU1	

	

i m2 sostre/85m2 per habitatge; 1 plaça d'aparcament per habitatge; m2 sostre/50m2 per aparcament comercial 
ii m2 sostre x 0,74 (habitatge); m2sostre x 0,9 (comercial) 
iii 16,68Hab/HA x 78,35 HA 
iv Cost de construcció d'HPO i comercial segons el que estableix el Pacte Nacional per a l’Habitatge de 2007-2016 (escenari mitjà) i que recull l'estudi econòmic del PPU1, pàg. 18. Aquest cost inclou Preu d’Execució 
de Contracte (PEC = Pressupost d’Execució Material (PEM) +2% despeses en seguretat i salut +19% benefici industrial i despeses generals), Honoraris (5,73% del PEC, que inclou despeses de projecte, de direcció 
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217.793	 1.307iii	 	 26%	 55.825	 	 657	 1.000,43	€iv	 55.849.004,75	€	 	 41.311	 93,80	€v	 3.874.934,43	€	 6,94%	

SOSTRE	HPO	
CONCERTAT	
(12P3+12P4+1

2P5)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

18.609	 219	 18.609	 100%	 18.609	 	 219	 1.000,43	€	 18.617.001,87	€	 	 13.771	 106,68	€vi	 1.469.054,01	€	 7,89%	

SOSTRE	HPO	
GENERAL	
(12P5)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

37.216	 438	 37.216	 100%	 37.216	 	 438	 1.000,43	€	 37.232.002,88	€	 	 27.540	 87,36	€	 2.405.880,42	€	 6,46%	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	

CO
M
ER

CI
AL

	 SOSTRE	
SECTOR	PPU	1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62.998	 	 	 8%	 4.862	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

SOSTRE	HPO	
CONCERTAT		

(12P4)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4.862	 1	 4.862	 100%	 4.862	 	 1	 576,71	€	 2.803.964,02	€	 	 4.376	 53,34	€vii	 233.405,17	€	 8,32%	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	

AP
AR

CA
M
EN

T	

SOSTRE	
SECTOR	PPU	1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32.675viii	 3.353ix	 	 22%	 18.856	 	 754	 714,59	€x	 13.474.362,91	€	 	 754	 1.200,00	€xi	 905.088,00	€	 6,72%	

SOSTRE	HPO	
CONCERTAT	-	
HABITATGE	

(12P3+12P4+1
2P5)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.475xii	 219xiii	 18.609	 100%	 5.475	 	 219	 714,59	€	 3.912.395,89	€	 	 219	 1.200,00	€	 262.800,00	€	 6,72%	
SOSTRE	HPO	
GENERAL	
(12P5)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10.950	 438	 37.216	 100%	 10.950	 	 438	 714,59	€	 7.824.791,79	€	 	 438	 1.200,00	€	 525.600,00	€	 6,72%	

SOSTRE	HPO	
CONCERTAT	-	
COMERCIAL	

(12P4)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.431	 97xiv	 4.862	 100%	 2.431	 	 97	 714,59	€	 1.737.175,24	€	 	 97	 1.200,00	€	 116.688,00	€	 6,72%	



																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
d’obra, de redacció de programa de control de qualitat, de l’estudi de seguretat i salut, i dels honoraris de l’oficina tècnica de control desenal), Promoció (6,05% del PEC, que inclou assegurança, informe topogràfic i 
geotècnic, execució de control de qualitat, llicències i impostos) i Gestió (12,3% en zona A, que inclou despeses de gestió i finançament). Veure pàgines 167 i 168 del Pacte Nacional per a l’Habitatge. 
v Mitjana ponderada a partir dels lloguers d'HPO general i concertat 
vi Lloguer anual segons els preus màxims de lloguer per a la zona A (A2 per a HPO concertat) establerts pel Departament d'Habitatge 
vii 1/2 preu HPO concertat 
viii 1.307 habitatges x 25 m2/aparcament 
ix Nombre total de places d'aparcament del sector segons estableix la Memòria del PPU1 
x Cost de construcció m2 habitatge (entre 50-100m2)/1,4 (per a aparcament soterrani plantes -1 i -2). Font: Tarifa Honoraris COAC segons R.D. 2512/1977 i modificació R.D. 2356/1985, actualitzat per acord de Junta 
de Govern de 7 d'octubre de 2003. 
xi 100€ per plaça i mes (per sota preu simulació CEVASA) 
xii 25m2 per plaça d'aparcament 
xiii 1 plaça per habitatge 
xiv 1 plaça/50m2 



A.2.1 Càlculs relatius als costos de construcció, rendiment i permutes dels solars sota la clau 12P4 
 

12P4 – General        

  m2 sostre 
construït 

m2 útil/m2 
construït m2 sostre útil PVP/m2 sostre útil PVP concertat Permuta 20% Cost construcció/m2 Cost construcció 

Habitatge 5.937,00 0,74 4.393,38  3.001,68 €   13.187.520,88 €   2.637.504,18 €   1.000,43 €   5.939.552,91 €  
Comercial 4.862,00 0,90 4.375,80  1.050,59 € xv  4.597.162,97 €   919.432,59 €   576,71 €   2.803.964,02 €  
Aparcaments 4.645,56 0,90 4.181,00  1.500,84 € xvi  6.275.012,04 €   1.255.002,41 €   714,59 €   3.319.680,82 €  
TOTAL          24.059.695,89  €   4.811.939,18 €     12.063.197,75 €  
         
12P4 – Aparcaments        

  Superfície 
construïda Superfície/plaça Núm. Places m2/plaça Superfície 

aparcament    

Habitatges 5.937,00   70 25 1.750    
Comercial 4.862,00 50 97 25 2.431    
Aparcaments     167   4.181 (1 planta)    

 
12P4 – Rendiment     

  Cost construcció m2 sostre útil o número places Lloguer anual/m2 o plaça Rendiment total Cost construcció 
+ finançamentxvii 

Habitatge  5.939.552,91 €  4.393,38  106,68 €   468.685,78 €   

Comercial  2.803.964,02 €  4.375,80  53,34 €   233.405,17 €   

Aparcaments  3.319.680,82 €  167,24  1.200,00 €   200.688,00 €   

Total  12.063.197,75 €       902.778,95 €  16.158.625,26 € 

Anys per cobrir inversió        17,9 
 
  

                                                
xv 35% del PVP d’habitatge, d’acord amb la simulació de CEVASA. 
xvi 50% del PVP d’habitatge, d’acord amb la simulació de CEVASA. 
xvii Termini de 30 anys (d’acord amb la duració del període de qualificació del sòl per a HPO) amb un tipus d’interès del 2% anual (d’acord amb la simulació realitzada per CEVASA). En cas d’assumir un tipus d’interès del 3% anual, el 
temps per a cobrir la inversió augmenta fins als 20,5 anys. 



A.2.2 Càlculs relatius als costos de construcció, rendiment i permutes dels solars sota la clau 12P5 
 
12P5 – General 

  m2 sostre 
construït 

m2 útil/m2 
construït 

m2 sostre 
útil PVP/m2 sostre útil PVP concertat Permuta 20% Cost 

construcció/m2 Cost construcció 

HPO 
concertat 3.737,00 0,74 2.765,38  3.001,68 €   8.300.785,84 €   1.660.157,17 €   1.000,43 €   3.738.606,91 €  

HPO general 37.216,00 0,74 27.539,84 1.940,48 € xviii  53.440.508,72 €   10.688.101,74 €   1.000,43 €   37.232.002,88 €  

Aparcaments 13.388,89 0,90 12.050,00  970,24 € xix  11.691.392,00 €   2.338.278,40 €   714,59 €   9.567.604,37 €  
TOTAL          73.432.686,56 €   14.686.537,31 €     50.538.214,16 €  
         
12P5 – Aparcaments        

  Superfície 
construïda Superfície/plaça Núm. Places m2/plaça Superfície 

aparcament    

Habitatges 40.953,00   482 25 12.050    
Aparcaments     482   12.050 (1 planta)     

 
12P5 – Rendiment    

  Cost construcció m2 sostre útil o 
número places Lloguer anual/m2 o plaça Rendiment total Cost construcció + 

finançamentxx 
HPO concertat  3.738.606,91 €  2.765,38  106,68 €   295.010,74  €   

HPO general  37.232.002,88 €  27.539,84  87,36 €   2.405.880,42  €   

Aparcaments  9.567.604,37 €  482,00  1.200,00 €   578.400,00  €   

Total  50.538.214,16 €       3.279.291,16 €  67.695.820,05 € 

Anys per cobrir inversió        20,6 

   

                                                
xviii S’assumeix que la totalitat dels HPO no concertats seran d’HPO general, si bé podrien ser comercialitzats com a HPO especial. 
xix 50% del PVP d’HPO general, d’acord amb la simulació de CEVASA. 
xx Termini de 30 anys (d’acord amb la duració del període de qualificació del sòl per a HPO) amb un tipus d’interès del 2% anual (d’acord amb la simulació realitzada per CEVASA). En cas d’assumir un tipus d’interès del 3% anual, el 
temps per a cobrir la inversió augmenta fins als 23,6 anys.	



A.2.3 Càlculs relatius al cost de finançament de la promoció dels solars sota les claus 12P4 i 12P5 
 
 
12P4 – Finançament [Termini: 30 anys. Tipus d’interès: 2% anual] 
 

Període Capital Pendent Quota període Interessos Amortització 
1  12.063.197,75 €   538.620,84 €   241.263,95 €   297.356,89 € 
2  11.765.840,86 €   538.620,84 €   235.316,82 €   303.304,02 €  
3  11.462.536,84 €   538.620,84 €   229.250,74 €   309.370,11 €  
4  11.153.166,73 €   538.620,84 €   223.063,33 €   315.557,51 €  
5  10.837.609,22 €   538.620,84 €   216.752,18 €   321.868,66 €  
6  10.515.740,57 €   538.620,84 €   210.314,81 €   328.306,03 €  
7  10.187.434,53 €   538.620,84 €   203.748,69 €   334.872,15 €  
8  9.852.562,38 €   538.620,84 €   197.051,25 €   341.569,59 €  
9  9.510.992,79 €   538.620,84 €   190.219,86 €   348.400,99 €  

10  9.162.591,80 €   538.620,84 €   183.251,84 €   355.369,01 €  
11  8.807.222,80 €   538.620,84 €   176.144,46 €   362.476,39 €  
12  8.444.746,41 €   538.620,84 €   168.894,93 €   369.725,91 €  
13  8.075.020,50 €   538.620,84 €   161.500,41 €   377.120,43 €  
14  7.697.900,06 €   538.620,84 €   153.958,00 €   384.662,84 €  
15  7.313.237,22 €   538.620,84 €   146.264,74 €   392.356,10 €  
16  6.920.881,13 €   538.620,84 €   138.417,62 €   400.203,22 €  
17  6.520.677,91 €   538.620,84 €   130.413,56 €   408.207,28 €  
18  6.112.470,62 €   538.620,84 €   122.249,41 €   416.371,43 €  
19  5.696.099,19 €   538.620,84 €   113.921,98 €   424.698,86 €  
20  5.271.400,34 €   538.620,84 €   105.428,01 €   433.192,84 €  
21  4.838.207,50 €   538.620,84 €   96.764,15 €   441.856,69 €  
22  4.396.350,81 €   538.620,84 €   87.927,02 €   450.693,83 €  
23  3.945.656,98 €   538.620,84 €   78.913,14 €   459.707,70 €  
24  3.485.949,28 €   538.620,84 €   69.718,99 €   468.901,86 €  
25  3.017.047,42 €   538.620,84 €   60.340,95 €   478.279,89 €  
26  2.538.767,53 €   538.620,84 €   50.775,35 €   487.845,49 €  
27  2.050.922,04 €   538.620,84 €   41.018,44 €   497.602,40 €  
28  1.553.319,64 €   538.620,84 €   31.066,39 €   507.554,45 €  
29  1.045.765,19 €   538.620,84 €   20.915,30 €   517.705,54 €  
30  528.059,65 €   538.620,84 €   10.561,19 €   528.059,65 €  
31  -   €   -   €   -   €   -   €  

   16.158.625,26 €   4.095.427,51 €   12.063.197,75 €  
 

12P5 – Finançament [Termini: 30 anys. Tipus d’interès: 2% anual] 
 

Període Capital Pendent Quota període Interessos Amortització 
1  50.538.214,16 €   2.256.527,33 €   1.010.764,28 €   1.245.763,05 €  
2  49.292.451,10 €   2.256.527,33 €   985.849,02 €   1.270.678,31 €  
3  48.021.772,79 €   2.256.527,33 €   960.435,46 €   1.296.091,88 €  
4  46.725.680,91 €   2.256.527,33 €   934.513,62 €   1.322.013,72 €  
5  45.403.667,19 €   2.256.527,33 €   908.073,34 €   1.348.453,99 €  
6  44.055.213,20 €   2.256.527,33 €   881.104,26 €   1.375.423,07 €  
7  42.679.790,13 €   2.256.527,33 €   853.595,80 €   1.402.931,53 €  
8  41.276.858,60 €   2.256.527,33 €   825.537,17 €   1.430.990,16 €  
9  39.845.868,44 €   2.256.527,33 €   796.917,37 €   1.459.609,97 €  

10  38.386.258,47 €   2.256.527,33 €   767.725,17 €   1.488.802,17 €  
11  36.897.456,31 €   2.256.527,33 €   737.949,13 €   1.518.578,21 €  
12  35.378.878,10 €   2.256.527,33 €   707.577,56 €   1.548.949,77 €  
13  33.829.928,32 €   2.256.527,33 €   676.598,57 €   1.579.928,77 €  
14  32.249.999,56 €   2.256.527,33 €   644.999,99 €   1.611.527,34 €  
15  30.638.472,21 €   2.256.527,33 €   612.769,44 €   1.643.757,89 €  
16  28.994.714,32 €   2.256.527,33 €   579.894,29 €   1.676.633,05 €  
17  27.318.081,27 €   2.256.527,33 €   546.361,63 €   1.710.165,71 €  
18  25.607.915,56 €   2.256.527,33 €   512.158,31 €   1.744.369,02 €  
19  23.863.546,54 €   2.256.527,33 €   477.270,93 €   1.779.256,40 €  
20  22.084.290,14 €   2.256.527,33 €   441.685,80 €   1.814.841,53 €  
21  20.269.448,60 €   2.256.527,33 €   405.388,97 €   1.851.138,36 €  
22  18.418.310,24 €   2.256.527,33 €   368.366,20 €   1.888.161,13 €  
23  16.530.149,11 €   2.256.527,33 €   330.602,98 €   1.925.924,35 €  
24  14.604.224,76 €   2.256.527,33 €   292.084,50 €   1.964.442,84 €  
25  12.639.781,92 €   2.256.527,33 €   252.795,64 €   2.003.731,70 €  
26  10.636.050,22 €   2.256.527,33 €   212.721,00 €   2.043.806,33 €  
27  8.592.243,89 €   2.256.527,33 €   171.844,88 €   2.084.682,46 €  
28  6.507.561,44 €   2.256.527,33 €   130.151,23 €   2.126.376,11 €  
29  4.381.185,33 €   2.256.527,33 €   87.623,71 €   2.168.903,63 €  
30  2.212.281,70 €   2.256.527,33 €   44.245,63 €   2.212.281,70 €  
31   -   €   -   €    -   €  -   €  

   67.695.820,05 €   17.157.605,89 €   50.538.214,16 €  
   



A.2.4 Càlculs relatius al valor de les permutes per als solars sota les claus 12P4 i 12P5 
 
12P4 - Permuta 

 Núm. Unitats PVP/unitat 20% PVP Promoció Unitats resultants Percentatge sobre el total  
(habitatges) 

Habitatges 70 255.142,80€  16,44 24% 
Aparcaments 70 37.521,00€  16,44 24% 
Total 
(Habitatge+Aparcament) 

70 292.663,80€ 4.811.939,18 € 16,44 24% 

 
 
12P5 - Permuta 

 Núm. Unitats PVP/unitat 20% PVP Promoció Unitats resultants Percentatge sobre el total 

HPO Concertat 44 255.142,80€  0 0% 
HPO General 438 164.940,90€  77,63 16% 
Aparcaments 482 24.256,00€  77,63 16% 
Total (HPO 
general+Aparcament) 

482 189.196,80€ 14.686.537,31 € 77,63 16% 

 
 
Permuta creuada (12P4 i 12P5) 

20% PVP Promoció 12P4 Cost construcció HPO 
general/m2 

Cost construcció 
aparcament/m2 

Cost construcció/ 
habitatge+aparcament 

Unitats resultants 
(habitatge+aparcament) 

Percentatge sobre total 
habitatges 12P5 

4.811.939,18€ 1.000,43€ 714,59 € 102.901,37€ 46,76 10% 
 


