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Avui en dia, quan es redacta un nou Pla d’ordenació urbanística municipal, el document 
d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a 
l’habitatge és la memòria social. És el document que analitza les característiques 
socioeconòmiques de la població per tal d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i les 
previsions futures, i quantificar-les. L’àmbit territorial mínim d’estudi és el municipi, i el període 
d’estudi, l’horitzó del pla. 

En base a les necessitats detectades, s’hauran d’establir els mecanismes per tal de 
donar-hi resposta: fixa els percentatges necessaris de producció d’habitatge amb protecció oficial 
i les mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge per part de la població. A més de donar 
compliment als estàndards mínims establerts per la legislació vigent. 

El problema es dóna, en el fet que al tractar-se d’un document relativament nou, els 
professionals encarregats de la seva redacció no tenen gaires referents per a afrontar la seva 
elaboració, redactant-se  documents on manca rigor científic, i davant de municipis amb 
característiques i problemàtiques molt diverses es dóna unes respostes en percentatge 
d’habitatge protegit i instruments tècnics molt semblants. 

L’objectiu principal de la present investigació és identificar i sintetitzar les aportacions de 
les memòries socials per a una millor implementació de les polítiques de sòl i habitatge. Doncs 
en l’actualitat aquest document, que fixa l’estratègia del POUM en habitatge, hauria de ser la 
base per desenvolupar a continuació els plans locals d’habitatge, els quals determinen les 
propostes d’actuació i els compromisos municipals en política d’habitatge. 

La hipòtesis de partida és que moltes memòries socials redactades tenen l’esquema 
bàsic: anàlisi, diagnosi i proposta; on el principal problema és que la diagnosi i la proposta no 
són conseqüència de l’anàlisi, causant que el document final no pugui donar resposta als seus 
motius de redacció. 

Com no existeix bibliografia especialitzada d’aquest tema, la metodologia utilitzada serà: 
- per una banda, sintetitzar les bases i fonts de on s’extreuen les dades de les guies 

d’organismes oficials 
- per amb aquests ítems analitzar amb exemples de memòries socials quins són els 

indicadors principals per a dur a terme aquesta tasca i investigar si s’han d’introduir nous 
camps d’anàlisi per a realitzar un estudi més acurat 

            Per a finalment: 
- sintetitzar les modalitats d’habitatge amb protecció oficial adients segons la demanda 

exclosa. En aquest càlcul, l’element més feble és obtenir dades actuals de renda de les llars. 
Però a traves d’Idescat, enquestes i estudis realitzats per les administracions, informació 
dels ajuntaments i les oficines locals d’habitatge o de treballs de camp es poden aconseguir 
referències.  

- els tipus d’actuacions més adients: s’ha de fomentar l’accés assequible a l’habitatge tenint 
en compte dinamitzar el mercat de lloguer, optimitzar l’ocupació del parc vacant i 
promocionar el manteniment i rehabilitació del parc existent 

               S’ha de fer un anàlisi contrastada de la realitat amb especial atenció al sòl urbà 
consolidat, i a detectar les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala,  per a portar a la 
pràctica unes polítiques de sòl eficaces i sostenibles d’acord amb la societat actual.  
               S’ha d’aprofitar la inclusió de la memòria social en un document urbanístic per a que a 
través d’aquest estudi es justifiqui els creixements i el model urbanístic del pla d’ordenació 
urbanística municipal. Només si es té en compte el present, es pot definir uns objectius i 
estratègies futures més reals. 
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