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Taula Local d’Habitatge



Taula Local d’Habitatge

La Taula Local d’Habitatge és un espai per garantir una estratègia 

conjunta en el municipi envers l’habitatge i les seves diverses 
problemàtiques, amb la participació de tots els agents, operadors i 
entitats que actuen en relació a l’habitatge al municipi.



� Traspàs d’informació i coneixements dels diferents 
serveis municipals vinculats a l’habitatge.

� Ser espai de referència de la participació ciutadana en 
l’àmbit de l’habitatge. 

� Ser espai de referencia de l’anàlisi de la situació de 
l’habitatge.

� Participar en l’elaboració del Pla Local d’Habitatge i fer-
ne seguiment i avaluació del seu desenvolupament.

� Incentivar el treball en xarxa i la col·laboració i la 

coresponsabilitat.

Taula Local d’Habitatge

Objectius

� Implicar tots els agents que treballen en l’àmbit de 
l’habitatge al municipi.

� Afavorir l’eficiència dels recursos existents.

� Afavorir la coordinació per a cercar solucions conjuntes 
davant les diverses situacions relaciones amb l’habitatge.

� Elaborar noves propostes i noves estratègies 

relacionades amb l’habitatge.

� Donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions 
i serveis que treballen en aquest àmbit.



� Serveis municipals: Habitatge, Urbanisme, Medi ambient, Acció Social i Dependència, Economia Social i Solidària, 
Promoció econòmica, Participació i Cooperació, Joventut, Convivència i equitat, Mediació, Salut, Policia local

� Representants polítics: PSC, ERC, JxCAT, Capgirem Vilanova-CUP, Ciutadans, Som VNG

� Representants de les entitats socials: Càritas, Creu Roja, Fundació Sant Antoni Abad, Fundació Casa d’Empara, Grup 
ATRA, PAH Vilanova, Sindicat de Llogateres, Associació 500x20, ADICAE

� Representants jutjats: deganat, col·legi d’advocats (SOJ)

� Representants entitats financeres i grans tenidors

� Representats entitats privades: Gremi de constructors, APIS, AICAT Garraf, COAC-Garraf, CAATEE-Garraf, FEPG

� Representants administracions supramunicipals: Consell Comarcal Garraf, Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
Diputació de Barcelona

� Entitats/ associacions veïnals

Taula Local d’Habitatge

Agents de la Taula Local d’Habitatge



Passos a seguir: 

� Aprovació en el Ple de 8 de novembre de la creació de la Taula Local d’Habitatge i inici de la redacció del reglament 
que la regularà.

� Consulta pública relativa a la redacció del reglament.
Aportacions i suggeriments per part de la ciutadania.

� Comissió d’estudi i treball sobre el reglament de funcionament de la Taula.

� Proposta al ple municipal de l’Aprovació inicial del reglament.

� Exposició pública del text inicial del Reglament, 30 dies hàbils.
Aportacions i suggeriments de col·lectius relacionats amb l’habitatge.

� Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la Taula Local d’Habitatge.

� Convocatòria de la primera Sessió formal de la Taula Local d’Habitatge.

Taula Local d’Habitatge

La Taula Local d’Habitatge serà un òrgan municipal de participació sectorial, de caràcter consultiu, per afavorir i canalitzar 
la participació sobre la política d’habitatge al municipi.



Celobert,  Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme SCCL
Sra. Helena Trias Prats, arquitecta

Pla Local d’Habitatge



Administració local

Administració supralocal

 Tercer sector

Sectors privats
Ciutadania

A. Definir una política 
d’habitatge coherent 
amb la problemàtica 
del municipi.

→ Establir espais de coordinació de l’actuació política.

→ Establir espais de concertació de les polítiques 
amb les entitats que treballen en el camp de 

l’habitatge.

→ Definir espais de co-creació de polítiques públiques.

→ Difondre la política municipal i supralocal a la 
ciutadania.

B. Posar en sintonia
els diferents agents
del municipi.

Pla local d’habitatge

Punts de partida



“El Pla Local d’Habitatge és l’instrument de planificació i programació 
reglada, analític, estratègic i propositiu de referencia, en el qual es 
defineixen les polítiques locals d’habitatge i el seu marc de concertació 
en un escenari temporal de sis anys.”
Article 14 Llei 18/2007 Dret a l’habitatge de Catalunya

Els Ajuntaments que vulguin concertar polítiques d’habitatge amb la 
Generalitat de Catalunya i obtenir-ne recursos econòmics hauran 
d’elaborar un Pla Local d’Habitatge.

Pla local d’habitatge



ANÀLISI

DIAGNOSI

PROPOSTA

Ha de permetre oferir una visió completa de la situació i posar en relació 
els diferents agents.

Ha de permetre generar una visió compartida de les 
debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats del municipi. 
Buscarà diferents nivells d’acord:

→ per part dels diferents serveis municipals. 

→ amb els agents socials que ofereixen serveis entorn a l’habitatge.
→ amb la ciutadania.

— Objectius i estratègies

— Programes o línies d’actuació
— Actuacions que definiran: responsables, terminis i accions

→ Permeten un control de l’acció pública

→ Faciliten el desenvolupament del pla previst 
→ Faciliten el seguiment de l’acompliment d’objectius

A

B

C

Pla local d’habitatge



� Evolució de la població i previsions demogràfiques.

� Nombre de llars i ingressos disponibles.

� Necessitat habitatge assequible i principals problemàtiques d’accés i manteniment de 

l’habitatge.

� Característiques del parc d’habitatges existents.

� Llicències, dinàmiques i tipologies de construcció d’habitatges.

� Nivell d’accessibilitat i habitabilitat del parc d’habitatges.

Estat del parc 
d’habitatges 

existents

Població i 
necessitat 
d’habitatge

� Evolució del mercat de lloguer.

� Evolució del mercat de compravenda.

Mercat 
d’habitatge

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge



� Habitatges amb protecció oficial de lloguer i compravenda.

� Habitatges de propietat pública.

� Habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer assequible.

� Habitatges gestionats per entitats socials o privades.

Recursos 
residencials 
assequibles

� Servei d’Habitatge.

� Servei d’Urbanisme.

� Servei d’Acció Social i Dependències

� Altres serveis: Joventut, Mediació, Convivència, Policia Local, Medi Ambient, ...

Serveis 
existents

� Potencial residencial lliure i protegit.

� Avaluar el desenvolupament urbanístic en el marc del PLH.

Planejament

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge



Juliol 2021 : Reunió inicial del Pla Local d’Habitatge.

Setembre 2021 – Desembre 2021: Redacció de l’Anàlisi i Diagnosi de l’habitatge de Vilanova i la Geltrú i entrevistes.

Desembre 2021: Presentació resultats preliminars a l’equip de govern.

Desembre 2021 – Maig 2022: Procés de participació ciutadana.

Febrer 2022: Objectius i estratègies.

Març 2022 – Maig 2022: Elaboració de les actuacions.

Juny 2022: Prelliurament del Pla Local d’Habitatge.

Procés de redacció del Pla Local d’Habitatge

Calendari



Anàlisi documental 
i estadístic

Equip redactor

Participació equips 
tècnics

Reunió individual amb tots els 
equips tècnics que treballen 

entorn a l’habitatge:
Servei d’Habitatge

Servei d’Urbanisme

Serveis socials

Policia Local

Joventut

Mediació

Medi Ambient

Reunió conjunta amb tots els 
equips tècnics.

Participació govern 
municipal

Reunió amb equips polítics

Participació 

ciutadana

Enquesta 

Tallers de participació ciutadana

1 2 3 4

Entrevistes agents socials

Agents immobiliaris/gestories
Entitats socials que gestionen 

habitatge
Entitats defensa dret habitatge

Procés de redacció del Pla Local d’Habitatge

Agents que han intervingut i sessions



Taller 3: 
Priorització

Maig 2021

Taller 2: 
Propostes

Març 2021

Procés de redacció del Pla Local d’Habitatge

Procés de participació ciutadana

Plataforma participa.vilanova/plalocalhabitatge

Enquesta 
ciutadana

Desembre – Gener 2021

Taller 1: 
Diagnosi

Gener 2021



Servei d’Habitatge
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

www.vilanova.cat/habitatge

habitatge@vilanova.cat

Torn obert de preguntes
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