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Existeix una relació entre els diferents instruments de 
planificació territorial, urbanística i d’execució de les 

polítiques d’habitatge? 
És coherent aquesta relació? 

És Integradora? 
 

I finalment, 
Com suplir les mancances existents? 

Reflexions prèvies 



1.  Objectiu, Hipòtesi 
2.  Metodologia 
3.  Estat de la qüestió 
4.  Competències en matèria de sòl i d’habitatge 
5.  Anàlisi 
6.  Conclusions 
7.  Recomanacions 
8.  Bibliografia 

Estructura de la presentació 



1.  Determinar si es donen els següents aspectes en relació 
als instruments de planificació territorial i urbanística 
respecte a la implementació de les polítiques d’habitatge. 
•  Relació 
•  Coherència 
•  Integració, visió de conjunt 

2.  Concretar una proposta d’actuació per a donar resposta 
als dèficits trobats.  

 

Objectiu, hipòtesi 1.1 



1.  Manca de coherència i coordinació entre les que les polítiques 
d’habitatge i les del sòl considerant que aquestes han anat en 
direccions diferents 

 
 
 
 
2.  Per a garantir la coherència i integració del procés d’implementació de 

les polítiques de sòl i d’habitatge cal actuar des de la planificació, la 
programació i l‘execució 

 

Polí&ques	  
de	  sòl	  

Polí&ques	  
d'habitatge	  

PLANIFICACIÓ	   PROGRAMACIÓ	   EXECUCIÓ	   POLÍTIQUES	  
D'HABITAGE	  

Objectiu, hipòtesi 1.2 



1.  Anàlisi dels instruments en funció de la seva finalitat en relació a les 
polítiques d’habitatge: 
•  Planificació 
•  Programació 
•  Execució 

2.  Establir els diferents tipus de relacions entre els diferents instruments: 
•  Directes 

•  Dependents 
•  Jeràrquiques 
•  Complementàries 

•  Indirectes 
•  Sense relació 

 

Metodologia 2 



1.  Model territorial 
•  Antecedents legislatius 

2.  Model de desenvolupament de sòl 
•  Legislació del sòl 
•  Legislació urbanística 

3.  Models de polítiques d’habitatge 
•  Polítiques d’habitatge 
•  Legislació d’habitatge 

 

Estat de la qüestió 3 



 

Competències en matèria de sòl i d’habitatge 4 
Article 148 CE: les matèries d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge 
seran competència exclusiva de les CCAA. 
1.  Competències estatals 

•  Habitatge: intervenció i regulació d’aspectes de naturalesa econòmica del 
subsector. 

•  Ordenació del sòl: condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en 
l’exercici del dret de propietat del sòl 

2.  Competències autonòmiques 
•  Habitatge: reglamentària i executiva en relació a les polítiques d’habitatge 
•  Ordenació del sòl: competència legislativa, reglamentària i executiva 

3.  Competències locals 
•  Habitatge: suport mitjançant convenis amb les CCAA 
•  Ordenació del sòl: reglamentària i executiva dins el terme municipal 

 



1.  Instruments de planificació 
•  Plans territorials parcials 
•  Pla territorial sectorial d’habitatge 
•  Plans directors urbanístics 
•  Programes específics de caràcter supramunicipal 
•  Plans d’ordenació urbanística municipal 
•  Reserves de sòl per HPO 
•  Reserves de terrenys per habitatges dotacionals públics 
•  Reserves de terrenys de possible adquisició 
•  Delimitació d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte 

 

 

Anàlisi 5.1 



1.  Instruments de programació 
•  Programa d’actuació urbanística municipal 
•  Programes supralocals d’habitatge 
•  Plans locals d’habitatge 
•  La memòria social 
•  Patrimoni públic de sòl i d’habitatge 
•  Obligació d’edificar i urbanitzar 

 

 

Anàlisi 5.2 



1.  Instruments d’execució 
•  Àrees de demanda forta i acreditada 
•  Qualificació d’habitatges protegits 
•  Zones de preus màxims d’HPO 

 

 

Anàlisi 5.3 



Conclusions 6.1 



Conclusions 6.2 



Conclusions 6.3 



Recomanacions 7.1 
1.  Cal dotar de coherència a l’actuació pública en matèria d’habitatge. 

Això és una visió de conjunt que permeti l’execució de les polítiques 
en coherència amb la planificació i la programació. Es proposa establir 
la figura del Pla territorial sectorial d’habitatge com a element 
vertebrador de les polítiques d’habitatge des de l’òptica territorial, 
establint relacions directes amb la planificació urbanística i amb 
l’execució dels plans d’habitatge. 
 Es proposa que el PTSH també tingui incidència en l’urbanisme 

 

 



Recomanacions 7.2 



Recomanacions 7.2 
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