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1. OBJECTIUS
PUNT DE PARTIDA

•Dèficit de sostre d’aquesta tipologia en el municipi
•Necessitat de construcció de 150 hab DP
•Ajuntament de lleida –interlocutor

ELECCIO
•Posicionament-Ajuntament de Lleida
•Oportunitat de participacio

Des de l’inici
Redacció documents de planejament
Procés actiu en la tramitació de la gestió
Disponibilitat de tota la documentació

•Interes per la novetat del tema
•Dificultat en el temps- complicació dels processos
•Procés multidisciplinari

OBJECTIU
El treball aborda la complexitat de la materialització d’una operació d’habitatges
dotacionals públics en un municipi en el que el planejament general no es troba adaptat
a la llei actual, realitzant-se l’anàlisi de cadascun dels passos realitzats al llarg de tota
l’operació, pe tal de, a partir de l’anàlisi, plantejar la discussió respecte de la presa de
decisions.
Determinar la capacitat de resposta de les diferents administracions envers als nous
requeriments socials a través de la gestió urbanística



2. MARC NORMATIU. CONTEXT GENERAL DE REFERÈNCIA

MARC NORMATIU. NORMATIVA CATALANA D’URBANISME
•Naturalesa jurídica i característiques
•Els habitatges dotacionals públics dins del planejament urbanístic
•Habitatges dotacionals i la llei d’habitatge
•La construcció i gestió dels habitatges dotacionals públics

MARC NORMATIU. PLANEJAMENT VIGENT A LLEIDA
•Model urbanístic i contingut del Pla general
•Descripció dels continguts urbanístics del Pla general

EL MARC ACTUAL DE L’HABITATGE A CATALUNYA
•Pla territorial sectorial habitatge

EL MARC ACTUAL DE L’HABITATGE A LLEIDA
Anàlisi dels habitatges segons el planejament vigent
El Pla local de l’habitatge
Habitatge dotacional actuació municipal

MARC NORMATIU. PLANEJAMENT VIGENT A LLEIDA
•Model urbanístic i contingut del Pla general
•Descripció dels continguts urbanístics del Pla general



3. BUIDATGE DOCUMENTACIÓ

RECOPILACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

ELECCIÓ DE CINC TEMES PEL SEU INTERÉS
• Conveni de col·laboració
• Conveni cessió d’ús
• Modificació puntual Pla general
• Modificació puntual Pla parcial
• Llicència municipal d’obres majors

4. REALITZACIÓ QUADRE CRONOLÒGIC



4.2. ACORDS I CONVENIS

Conveni cessió ús
Ajuntament de Lleida
Universitat de Lleida
Ratificat PLE de 22 de desembre 2008

Conveni per l’aplicació Pla estatal 2005-2008
Ministerio Vivienda
Generalitat de Catalunya
publicat el 26 de gener 2006

Acord comissió bilateral
Ministerio Vivienda
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Lleida
Universitat de Lleida
Ratificat PLE de 30 novembre 2007

Conveni col·laboració
Ajuntament de Lleida
Universitat de Lleida
Ratificat PLE de 29 febrer 2008



4.2. QUADRE CRONOLÒGIC. ACORDS I CONVENIS



4.3. CONCURS CONSTRUCCIÓ

CONTINGUT
Compliment convenis
Concurs de construcció i gestió
Localització concreta
Manca determinar superfície

TRAMITACIÓ
Publicació Bases (12.04.2008)
Presentació propostes (19.05.2008)
Adjudicació concessió (8.08.2008)
Contracte empresa -UdL (1.12. 2008)



4.3. QUADRE CRONOLÒGIC. CONCURS CONSTRUCCIÓ



4.4. PLANEJAMENT GENERAL

CONTINGUT
Creació de l’article 138 BIS
i un nou apartat 6 a l’article 197:

TRAMITACIÓ
Aprovació inicial
(Ple 26 setembre 2008)

Aprovació provisional
(Ple 28 novembre 2008)

Aprovació definitiva
(Conseller 11 març 2009)

Publicació
(DOGC 26 març 2009)

Modificació del PGL per a la creació del sistema
d’habitatges dotacionals en l’àmbit del SUR 2, de Lleida

Art. 138 BIS Sistema d’Habitatges Dotacionals Públics. Clau HD.
1.- Definició
Compren el sòl urbà o urbanitzable que es reserva per a la construcció
d’habitatges socials assequibles destinats a satisfer els requeriments
temporals de col·lectius de persones amb necessitats específiques,
d’assistència o d’emancipació, facilitant a aquests col·lectius l’accés a
l’habitatge dins del municipi.
El sòl ha de ser de titularitat pública i, en conseqüència, ha de ser adquirit
per l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre
títol, en funció de les circumstancies de l’actuació.
2.- Objectius generals
L’objectiu del Pla és el de possibilitar la construcció d’habitatges dotacionals
en el municipi per facilitar la residència de sectors socials específics, que
tenen dificultat d’accés a l’habitatge ordinari.
3.- Determinacions de l’ordenació
Aquesta zona s’ordena mitjançant les normes d’edificació contingudes en el
present article.
4.- Determinacions de l’edificació
4.1 Quan el Sistema d’Habitatges Dotacionals Públics se situa en un solar
dins d’una zona amb una tipologia d’illa tancada o edificació en línia, les
condicions de l’edificació seran les que corresponen a la regulació de la zona,
per tal que la edificació resti integrada dins de la configuració de la edificació
del conjunt.
4.2 En els altres casos, les condicions de la edificació seran les següents:
a) Tipus d’edificació i tipologia, es fixa el tipus d’edificació oberta o en bloc
amb tipologia de vivienda plurifamiliar.
b) L’índex d’edificabilitat net es fixa en 1.50 m2st/m2sòl

c) Condicions de parcel·la, es fixa una parcel·la mínima de 200 m2
d) Ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 70 %.
e) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima.
El número màxim de plantes s’estableix en referència a les edificacions
confrontants no sobrepassant-les en més d’una planta. L’alçada reguladora
màxima és la que resulta d’aplicació d’acord amb l’article 44 d’aquestes
Normes.
4.3. En tots els casos, la densitat màxima d’habitatges serà de 1 hab/40 m2
construïts.
4.4 En tots els casos, el nivell de paviment de la planta baixa podrà elevar-se
fins a una alçada màxima de 1’50 m. respecte la rasant del carrer.
4.5 En tots els casos, caldrà justificar la dotació mínima d’una plaça
d’aparcament per cada dos habitatges.
5.- Condicions particulars d’ús
S’estableix com ús principal l’ús d’habitatge dotacional. Com usos
compatibles s’admetran els usos propis del sistema d’equipaments culturals i
les dotacions de serveis pròpies de l’habitatge dotacional.

(....)
6.- Sistema d’Habitatges Dotacionals Públics al sector SUR 2.
Al sector SUR2, Ciutat Jardí, s’admet que 8.783 m2 de la superfície
qualificada d’Equipament comunitari, previst com a sistema local, es pugui
qualificar de Sistema d’Habitatges Dotacionals Públics, Clau HD, amb
compliment de les determinacions legalment establertes.



4.4. QUADRE CRONOLÒGIC. PLANEJAMENT GENERAL



Modificació puntual del Pla Parcial del sector SUR 2, per
l’establiment del sistema d’habitatges dotacionals en una
parcel·la qualificada d’equipament a Lleida
CONTINGUT
Creació de l’article 41 BIS:

TRAMITACIÓ
Aprovació inicial
(JGL 14 octubre 2008)

Aprovació provisional
(Ple 22 desembre 2008)

Aprovació definitiva
(CTU 7 maig 2009)

Publicació
(DOGC 12 agost 2009)

ART. 41 BIS SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS.
CLAU
HD.
1.- Definició i identificació
Compren 6.071,63 m² de sòl que es reserva per a la construcció d’habitatges
socials assequibles destinats a satisfer els requeriments temporals de
col·lectius de persones amb necessitats específiques, d’assistència o
d’emancipació, facilitant a aquests col·lectius l’accés a l’habitatge dins del
municipi.
El sòl ha de ser de titularitat pública i, en conseqüència, ha de ser adquirit
per l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre
títol, en funció de les circumstancies de l’actuació.
L’objectiu del Pla parcial és el concretar la ubicació i la regulació del
paràmetres per a la construcció d’habitatges dotacionals en el municipi per
facilitar la residència de sectors socials específics, que tenen dificultat d’accés
a l’habitatge ordinari.
2.- Condicions d’ordenació
Aquesta zona s’ordena mitjançant les normes d’edificació contingudes en el
present article i d’acord al plànol 03, Proposta.

3.- Paràmetres de l’edificació
a) Tipus d’edificació i tipologia, es fixa el tipus d’edificació oberta o en bloc
amb configuració flexible.
b) L’índex d’edificabilitat net es fixa en 1,50 m²st/m²sòl.
c) Condicions de parcel·la, es fixa una parcel·la mínima de 2000 m².
d) Ocupació màxima de la parcel.la es fixa en un 70 %.
e) Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima.
Planta baixa i quatre plantes pis. L’alçada reguladora màxima és la que
resulta d’aplicació d’acord amb l’article 44 d’aquestes Normes.
f) La densitat màxima d’habitatges serà d’1 hab/60,70 m² edificables.
g) El nivell de paviment de la planta baixa podrà elevar-se fins a una alçada
màxima de 1’50 m. respecte la rasant del carrer.
h) Dotacions mínimes d’aparcament: caldrà justificar la dotació mínima dins
de la parcel·la d’una plaça d’aparcament per cada 2,5 habitatges.
i) Condicions particulars d’ús.
S’estableix com ús principal l’ús d’habitatge dotacional.
Com usos compatibles s’admetran els usos propis del sistema d’equipaments
culturals i les dotacions de serveis pròpies de l’habitatge dotacional.
Els usos compatibles no poden ultrapassar, en el seu conjunt, el 50% del
sostre edificable.

Canvi de qualificació de part
d’una parcel·la d’EC a HD:

4.4. PLANEJAMENT DERIVAT



4.4. QUADRE CRONOLÒGIC. PLANEJAMENT DERIVAT



4.5. LLICÈNCIES

Segregació
(11 novembre 2008)

Llicència obres
(23 desembre 2008)

Recepció obres SUR 2
(1 juny 2009)



4.5. QUADRE CRONOLÒGIC. LLICÈNCIES



4.6. QUALIFICACIÓ D’HPO

Qualificació provisional
Sol·licitud (23 desembre 2008)
Resolució (29 maig 2009)

Qualificació definitiva
(9 d’agost 2009)



4.6. QUADRE CRONOLÒGIC. QUALIFICACIÓ D’HPO



4.7. CONSTRUCCIÓ

Acta inici obres (26 maig 2009) ACTA

Acta recepció obres (28 juny 2010) ACTA

Primera ocupació (15 juliol 2010) DOC.

4.8. ENTRADA EN FUNCIONAMENT
Inici funcionament (1 setembre 2010)



4.7. QUADRE CRONOLÒGIC. CONSTRUCCIÓ



4.8. QUADRE CRONOLÒGIC. ENTRADA EN FUNCIONAMENT



EN RESUM
• Un cop analitzades totes les dificultats que s’han anat desenvolupament al llarg del

procés de la creació del Habitatges Dotacionals Públics a Lleida, s’ha cregut convenient
realitzar un petit esquema d’aquests aspectes trobats al llarg del procés.

• En aquest punt, però, la classificació s’ha realitzat d’una manera esquemàtica i
entenedora, de manera que en l’apartat posterior, ens resulti més aclaridor el procés i
en conseqüència poder-ne extreure conclusions i possibles solucions.

5. CARACTERÍSTIQUES I DIFICULTATS



Converses poc fructíferes
Decisiu en el total del procés
Molts agents implicats

Tramitació
Redacció planejament
Informes

6.1. DILATACIÓ EN EL TEMPS DE LES CONVERSES 

Mediació en les negociacions

Model de gestió
Formació Consorci

Massa administracions implicades



6.2. DIFICULTAT DEL PLANEJAMENT NO ADAPTAT

Manca d’adaptabilitat del planejament envers la Llei

Planejament no adaptat a la Llei
Incertesa urbanística

Manca de sintonia i diàleg en tramitacions i planejaments
Poca agilitat
Sometiment dels tràmits uns amb els altres

Redacció de planejament general i derivat



Tramitació Mod. PGL
Tramitació Mod. PP SUR 2

Tramitació altres expedients  
Tramitació complicada
Terminis

6.3. SIMULTANEÏTAT DE TRÀMITS 

Agilitzar tramitació
Plantejar via urgència
Simplificació de documents
Simplificació tramitacions

Àrees Residencials Estratègiques

Simplificació de la tramitació del planejament i la gestió



Realització documents planejament

Identificació forma i superfície
Segregació i concessió
Supeditació concurs i PP

Simultaneïtat obres urbanització

6.4. LA ELECCIÓ DEL SOLAR 

Escollir un solar adient
Sense planejament pendent
Sense càrregues urbanístiques
Condició de solar

Un solar adient



Terminis ajustats
Projecte, obra i gestió posterior
Un sol agent

6.5. TIPUS DE CONCURS PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ

Solució adequada 

Concurs d’idees i conjunt operació



Dificultat terminis
Supeditat Mod. Planejament

Obra Concessió
Segregació

Cèdula Qualif. Provisional HPO
Adaptació Projecte al concurs i 
planejament

6.6. LA GESTIO MUNICIPAL EN LES LLICÈNCIES

Llicència municipal d’obres

Concordança projecte amb el 
procés de gestió

Concordança projecte



6.7. ALTERNATIVA

Llicència directa

Allotjaments protegits



MOLTES GRACIES
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