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La tesi proposada té coma  finalitat realitzar un anàlisi de les diferents polítiques d’ordenació del sòl 
amb incidència en l’habitatge a fi i efecte de poder determinar els possibles punts de trobada i les 
mancances existents entre els diferents instruments de planificació del sòl (territorial i urbanístic) en 
relació a les polítiques d’habitatge. De la mateixa manera que es pretén trobar els elements de les 
polítiques d’habitatge que tenen relació amb la planificació territorial o urbanística per a determinar, 
també, les seves mancances i els punts de trobada. En aquest sentit, es pretén determinar la relació 
entre els diferents instruments de sòl i d’habitatge per a poder concretar quin és el quadre de 
mesures existent, a partir del qual determinar quin seria el quadre de mesures preferible per a poder 
desenvolupar els diferents instruments en matèria de sòl per a la implementació de les polítiques 
d’habitatge de manera coherent i coordinada. Es busca identificar els instruments actualment vigents 
des del punt de vista de la seva utilitat, eficàcia i coherència entre ells per afavorir l’eficàcia de les 
inversions públiques en relació al dret constitucional de garantir en la major mesura possible el dret a 
un habitatge digne i adequat de la població, i la coherència des de la perspectiva territorial i 
urbanística.  

L’abast de l’estudi es centra en aquells aspectes que incideixen o poden incidir en l’encaix territorial i 
urbanístic de les polítiques d’habitatge en un sentit bidireccional. Això és des de l’àmbit superior a 
l’inferior i de l’inferior al superior. Així doncs es pretén valorar l’encaix dels instruments territorials i 
urbanístics respecte a la materialització de les polítiques d’habitatge alhora que trobar els elements 
de les polítiques d’habitatge implementades mitjançant els plans d’habitatge que tenen incidència 
territorial o urbanística.  

Es pretén determinar en la mesura del possible els instruments de polítiques de sòl que poden 
perdurar en el temps per la seva versatilitat, eficàcia i coherència per tal de poder originar un marc 
necessari per al replantejament de les polítiques d’habitatge en relació al sòl. Així com també, en 
sentit invers, determinar els elements de les polítiques d’habitatge que tenen relació amb la 
planificació territorial o urbanística i per completar el marc necessari d’actuació de l’administració per 
a dur a terme actuacions de sòl i d’habitatge de manera coordinada.  

És doncs un treball analític que té per objectiu abordar la fase propositiva en relació als instruments 
més adequats per a garantir la transversalitat en el plantejament de les polítiques de sòl i habitatge.  

Amb aquesta finalitat s’analitzen els instruments  des de la seva perspectiva com a eines de 
planificació, de programació i d’execució en relació a les polítiques de sòl i d’habitatge per tal 
d’establir les seves relacions, si és que en tenen, com a directes dependents, directes jeràrquiques, 
directes complementàries i les indirectes. Entenent que tot l’entramat d’instruments poden tenir 
relacions amb la planificació, la programació i l’execució. 

Finalment, un cop detectats els dèficits que es consideren més rellevants en relació al fet de garantir 
la coherència en els tres camps estudiats (planificació, programació i execució) es realitzen un seguit 
de suggeriments per a incidir en la millora de la coherència i coordinació dels diferents instruments a 
través de la planificació integrada de la mateixa. 
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