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0. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

Introducció 

La Diputació de Barcelona, en la seva tasca de suport als ens locals, ofereix 

un programa complet de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme, i 

activitats. Dins de l’àmbit del Disseny de polítiques locals d’habitatge 

s’ofereix suport, entre d’altres recursos, a la redacció de Plans Locals 

d’Habitatge. 

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i 

diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de 

les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització 

municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i 

propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar 

l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en 

condicions assequibles. 

L’Ajuntament de Granollers ha engegat com a projecte estratègic de  ciutat 

per al 2015-2019, el programa Global sobre Habitatge. Aquest programa té 

com a objectiu desplegar una sèrie d’actuacions amb la finalitat última 

d’assolir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions 

assequibles. El PLH resulta clau i imprescindible per tal de definir les 

polítiques a desplegar en aquesta matèria i afrontar de forma integral i 

coherent les accions encaminades a garantir l’accés a l’habitatge i l’impuls a 

la rehabilitació i millora del parc d’habitatges.  

L’equip de govern municipal considera imprescindible disposar d’una 

diagnosi actualitzada que clarifiqui la realitat del municipi en matèria 

d’habitatge: necessitats d’habitatge social, estat de conservació i mancances 

del parc immobiliari, característiques de l’oferta i la demanda, analitzar la 

coherència entre els recursos municipals i les necessitats detectades, etc. 

Tot això, amb la finalitat de poder desplegar les polítiques més adequades.  

L’any 2016 l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar a la Diputació el suport 

tècnic per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge 2018-2023, que d’acord 

amb la metodologia de la Diputació de Barcelona i la proposta de l’equip 

redactor, es desenvolupa en diferents fases: 

a. L’Estat de l’habitatge al municipi. anàlisi i diagnosi, que 

inclou la coordinació i el desenvolupament dels treballs d’anàlisi 

i diagnosi, i la participació en els processos de participació 

ciutadana. 

b. El pla d’acció: objectius, estratègies i propostes , que inclou 

la coordinació i el desenvolupament dels objectius, estratègies i 

proposta del pla, i la participació en els processos de 

participació ciutadana. 
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c. Document de tramitació del PLH, que inclou l’elaboració i 

lliurament d’un document de síntesi que reculli les principals 

conclusions de les fases 1 i 2. 

d. Eina de gestió i acompanyament inicial, consistent en 

l’acompanyament per l’arrencada de les accions del PLH amb 

l’ajut d’una eina de planificació i gestió.  

El document que teniu a mans és el resultat de la Fase I d’anàlisi i diagnosi, 

que es divideix en diferents apartats que desenvolupen els continguts del 

Pla: 

L’apartat 1, de l’emmarcament urbà i territorial, on es fa una breu 

descripció de la situació del municipi a Catalunya i el seu encaix i rol 

urbà en l’àmbit territorial on s’ubica.  

L’apartat 2, de les persones, on s’identifiquen i s’estimen les 

problemàtiques i necessitats de la població en relació a l’habitatge.  

L’apartat 3, del parc d’habitatges, on s’aborden les característiques i 

la qualitat del parc, així com l’estat i l’ús del parc residencial. 

L’apartat 4, del planejament urbanístic, on s’analitza l’estat, el 

potencial i les previsions del planejament urbanístic en relació a 

l’habitatge. 

L’apartat 5, dels recursos i les iniciatives existents, on s’analitza la 

capacitat d’intervenció munic ipal mitjançant la identificació dels 

recursos i iniciatives a l’abast del municipi.  

L’apartat 6, de la diagnosi, on es realitza el diagnòstic a partir de 

l’anàlisi dels apartats anteriors. 
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Metodologia 

El document s’ha elaborat amb la voluntat que sigui de caràcter sintètic i 

analític, enfocat amb l’objectiu d’aportar conclusions a les dades analitzades.  

Les fonts i l’enfocament metodològic emprat en cadascun dels apartats del 

treball són els següents: 

1. Apartat 1, de l’emmarcament urbà i territorial.  

Planejament territorial del Mapa Urbanístic de Catalunya, 

complementada amb informació municipal, interpretació de fotografia 

aèria i observació sobre el terreny. 

2. Apartat 2, de les persones. 

Informe estadístic lliurat per la Diputació de Barcelona a l’equip 

redactor, Cens de població i habitatges de 2011 (Idescat i INE), padró 

municipal, dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL, Observatori 

d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, dades de Renda Familiar 

Bruta Disponible, Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits i informació 

municipal. 

3. Apartat 3, del parc d’habitatges. 

Cens de Població i Habitatge de 2011, treball de camp, dades 

municipals, Cadastre, consums d’aigua aportats per SOREA, padró 

d’habitants, 

4. Apartat 4, del planejament urbanístic. 

Planejament urbaníst ic aportat per l’Ajuntament. 

5. Apartat 5, dels recursos i les iniciatives existents,  

Informació municipal sobre liquidacions pressupostàries, organigrama 

municipal, patrimoni i recursos municipals.  

L’anàlisi estadística i documental descrita s’ha complementat amb la 

informació qualitativa extreta de les entrevistes realitzades a personal tècnic 

municipal i entitats de l’àmbit de l’habitatge.  S’han mantingut entrevistes amb 

la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, el gerent de Granollers 

Habitatge, tècnics de suport, mediació i inspecció d’Habitatge, i tècnics dels 

Serveis Socials municipals. 

D’altra banda, la redacció del document d’anàlisi i diagnosi s’ha 

complementat amb la realització d’un procés participatiu específic d’aquesta 

fase, que ha consistit en la celebració de tres dinàmiques participatives 

adreçades a tres col·lectius diferenciats: 

6. Sessió amb grups polítics municipals.  
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7. Sessió amb entitats locals relacionades amb l’àmbit de l’habitatge.  

8. Sessió oberta a la ciutadania. 

L’objecte d’aquestes sessions era fer partícip als participants del procés de 

redacció del nou Pla Local d’Habitatge, relatar les conclusions provisionals 

de cadascun dels apartats, i enriquir amb les seves aportacions de caràcter 

qualitatiu el text de l’anàlisi i la d iagnosi. 

També en el marc del procés participatiu s’ha elaborat un qüestionari, posat 

a l’abast de tota la ciutadania mitjançant format electrònic i accessible 

mitjançant la web de l’Ajuntament, que preguntava sobre el seu parer en 

relació a les característiques del parc residencial actual, la valoració sobre el 

potencial residencial de la ciutat i les línies de treball futures. El valor 

d’aquest qüestionari és més participatiu que no pas representatiu, atès que 

no està concebut com una enquesta amb una mostra segmentada, com un 

qüestionari obert a tothom qui desitgi respondre’l i amb voluntat de fer 

partícip del procés de redacció del nou Pla Local d’Habitatge.  
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1. L’EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL 

1.1. Situació i estructura territorial 

Granollers, amb una població de 60.178 habitants l’any 2016, i una extensió 

de 14,90 km2, se situa al Sud-Oest de la comarca del Vallès Oriental, 

província de Barcelona. Limita al Nord amb les Franqueses del Vallès; al sud 

amb Montmeló, Parets del Vallés, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès; 

a l’est amb la Roca del Vallès i a l’oest amb Canovelles, Lliçà de Munt i Lliçà 

de Vall. (veure plànol 1.1.1)  

1.1.1 Matriu biofísica 

El municipi es troba situat al mig de la Depressió Pre-litoral, en concret a la 

plana del Vallès i es creuat de nord a sud pel riu Congost. En aquesta plana, 

dins del territori de Granollers, les alçades topogràfiques van des dels 89m 

de la llera del Congost al sud del municipi (al límit amb el municipi de 

Montmeló), als 226m de Can Marçal a la Serra de Ponent, o els 224m de 

Torre Pinós a la Serra de Llevant. 

En resum, el relleu del municipi està conformat per dues serres paral·leles 

separades per la vall del riu Congost. Tant aquestes dues serres, 

anomenades de Llevant i de Ponent, com el riu, discorren de nord a sud.  

(veure plànol 1.1.2) 

1.1.2 Assentaments 

Des del punt de vista morfològic observem dos tipus d’agrupacions. Per una 

banda, la conurbació de Granollers, un continu urbà compacte al centre 

seguint el curs del riu Congost, a la zona més plane ra de l’àmbit geogràfic. El 

conformen Les Franqueses del Vallès, Canovelles, Granollers i el nucli de la 

Torreta, pertanyent  a la Roca del Vallès. Aquest continu urbà arriba fins a 

Montmeló a través d’una bossa industrial annexat pel sud de Granollers i f ins 

la trama urbana de Montmeló. Pel nord en canvi,  a través d’una trama d’ús 

agrícola, s’ajunta amb La Garriga.    

Per altra banda el conjunt, més fragmentat i discontinu degut a la orografia 

del territori, el conformen el nucli urbà de la Roca del Vallès, Vilanova de la 

Roca, Vallromanes i Montornès del Vallès, al sud-est de l’àmbit. L’Ametlla del 

Vallès també es una agrupació d’aquest tipus situada al nord-oest de la vall 

del Congost.  

A la part oest de Granollers observem les bosses de teixit industria l. 

Aquestes bosses d’ús industrial es troben al centre d’un dels corredors 

industrials més importants de Catalunya, situat entre Barcelona i Girona – 

França. 

1.1.3 Infraestructures 
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La diagnosi elaborada en el marc del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers 

2008-2014, descriu una xarxa viària que vertebra el territori i determina que 

l’àmbit presenta una bona connectivitat pel transport privat i públic a través 

de les diferents línies ferroviàries d’abast intercomarcal i provincial. (veure 

plànol 1.1.3) 

Es distingeixen tres tipologies de vies en funció del seu àmbit d’influència:  

• Xarxa viària d’abast metropolità. L’Autopista AP-7 i la C-17 (antiga N-
152 o anomenada també com l’Autovia de l’Ametlla).  

 

Per altre part l’obertura de la C-60 amb el túnel del coll de Parpers, ha 

deixat obsoleta la carretera de Mataró (C-1415). 

• Xarxa viària d’abast comarcal. Pel sud, la carretera BP-5002. Pel sud, 
tenim la carretera de la Roca C-1415. D’altra banda, la carretera de 
Cardedeu i Sant Celoni C-251. Pel nord, la carretera de les 
Franqueses N-152. Per l’oest, arriben la carretera de Lliçà d’Amunt 
BV-1432, la C-155 i la Ronda Nord de Granollers C-352. 

 

• Xarxa viària interna de la conurbació. La realitat actual de Granollers 
cal situar-la en l’aglomeració formada conjuntament amb els municipis 
de Canovelles, les Franqueses i amb el barri de La Torreta de la Roca. 
Degut a la orografia i a la història, ha provocat que la comunicació 
nord-sud sigui d’alta qualitat mentre que la que relaciona les zones est 
i oest de la ciutat ofereixi algunes mancances. 

 
Els altres elements de comunicació que transcorren a nivell territorial són les 

dues línies de ferrocarril que creuen el municipi en direcció Nord-Sud. 

- Línia Barcelona – Portbou. Aquesta línia té una major 
freqüència de viatges i dóna servei a la vessant est del municipi amb 
dues parades.  

- Línia Barcelona – Puigcerdà. Aquesta línia transcorre per 
l’oest del municipi. Al tractar-se d’una línia única suposa unes 
freqüències de pas molt espaiades.  
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1.2. Estructura Urbana residencial 

1.2.1 Estructura del territori del terme municipal 

Es detecten diverses zones d’acord als usos que s’hi duen a terme (veure 

plànol 1.2.1). 

- E1. La trama urbana residencial plurifuncional , situada a la meitat nord del 

municipi, forma un continu urbà amb la totalitat del municipi de Canovelles, el 

barri de Bellavista de les Franqueses i el barri de La Torreta de La Roca.  

- E2. La zona industrial, que pren una gran importància al suposar gairebé la 

meitat del sòl urbà, consta de 7 polígons que ocupen 3,24 Km2, un 21,75% 

del terme municipal. Es troben en bona part molt propers al nucli urbà, però  

els podríem agrupar en tres bosses diferenciades pels seus accessos i 

ubicació: 

E2a. A l’Oest,. 

E2b. A l‘eix central del municipi.  

E2c. I a l’Est. 

- E3. La zona rural concentra l’activitat agrícola, la majoria explotacions 

petites i fragmentades del sector ramader, on també trobem zones forestals 

reduïdes.  

1.2.2 La trama urbana 

Com en totes les ciutats compactes, Granollers es caracteritza per una 

densitat de població important, on predomina l’habitatge plurifamiliar i la 

barreja d’usos i activitats dins d’una estructura urbana consolidada. És 

rellevant la part de sòl industrial,  el qual suposa gairebé la meitat del sòl 

urbà. 

Tipologia del teixit urbà 

Granollers presenta un teixit residencial plurifuncional compacte caracteritzat 

per una trama de carrers estrets en la zona del casc antic i la zona 

construïda els anys 60-70, de 6m d’ample, i d’una trama de carrers més 

amples en la construïda posteriorment, de 12m, amb excepció dels eixos 

principals, amb parcel·les estretes però profundes, amb consolidació diversa 

de PB a PB+9, desenvolupades en gran mesura a través de la substitució  de 

la casa cos, agrupant parcel·les, per habitatges plurifamiliars de majors 

alçades.  

Podem classificar en 5 tipologies d’illes: nucli antic, creixements suburbans 

de parcel·la estreta (no transformats, mantenint el parcel·lari original, i 

transformats, amb agrupacions de parcel·les), Eixample (les quals acostumen 

a ser de façana ampla) unifamiliars en filera, i edificació aïllada (Plurifamiliar 

i unifamiliar). Tal i com observem en el plànol 1.2.2, aquest teixit queda 
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principalment regulat a través de les qualificacions CLAU 1A, 1B, 1C Zona 

Residencial, CLAU 2 Unifamiliar en Fileres, CLAU 5A Zona de conservació de 

Polígons Residencials, CLAU 5B Zones d’Ordenació Específica i CLAU 6 

Zona d’Edificació en Bloc Aïllat.  

A grans trets, les predominants són: en el nucli antic la CLAU 1A Zona 

Residencial en Illa Tancada, Façana estreta, i en la resta la CLAU 1B Zona 

Residencial en Illa tancada, façana ampla.  

En el plànol 1.2.3 es descriuen les àrees que composen la trama urbana, 

descartant les zones industrials les quals no són àmbit d’estudi d’aquest Pla 

Local d’habitatges. Granollers es distribueix en sentit nord -sud seguint l’antic 

camí Ral (carretera Palou – Corró d’Avall), reservant una gran extensió com 

a sòl no urbanitzable, conservant unes terres d’origen  agrari per evitar 

l’augment de la malla urbana i densificar l’existent.  

Es caracteritza pel casc antic central, conegut per la Porxada, d’on s’ha anat 

estructurant tota la ciutat estenent-se longitudinalment cap als extrems, on la 

tipologia dominant es la denominada suburbana, amb agrupacions de 

parcel·les i increment d’alçades, transformant l’antiga casa suburbana en 

plurifamiliar. Aquest procés es produeix de manera irregular.  

En el que van ser els creixements suburbans de l’antic Granollers, i que ara  

constitueixen, el nucli antic, l’àrea central urbana, s’observa que la 

parcel·lació gòtica original ha patit un fort procés de transformació.   

Podem classificar en 5 àmbits: 

- Nucli antic: nucli del barri del centre (regulat per la CLAU 1A)  

- Creixements suburbans de parcel·la estreta (no transformats, 
mantenint el parcel·lari original, i transformats, amb agrupacions de 
parcel·les): aglomerant part de barri del centre i barri Joan Prim 
Centre. (Regulats per la CLAU 1B) 

- Eixample, les quals acostumen a ser de façana ampla: barri de Sant 
Miquel, barri de les Tres Torres, part est dels barris de Sota el camí 
Ral, de l’Institut, de Ponent, de l’Hostal, de Lledoner. (Regulat 
generalment per la CLAU 1B) 

- Unifamiliar en filera: part sud del barri de la Font Verda. (Regulada per 
la CLAU 2) 

- Edificació aïllada (Plurifamiliar i unifamiliar): barri de Can Gili, barri de 
Can Bassa i el barri de Can Monic. (Regulada per la CLAU 3, 5A, 5B, 
6) 

Infraestructura viària i mobilitat 

En el plànols 1.2.4 es descriu la xarxa d’infraest ructures de mobilitat que 

estructuren la trama urbana. Les principals infraestructures de mobilitat i les 

vies que serveixen per estructurar Granollers estan disposades de nord a 
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sud, constituint uns eixos predominants en aquesta direcció. Com a 

estructura secundaria trobem uns eixos transversals de més difícil 

continuïtat, les carreteres d’accés de traçat radial, tots ells relligats per la via 

de circumval·lació: les rondes.  

Les Rondes (sud i nord) tenen la funció de distribuir els accessos a la ciutat 

real de Granollers, evitant els passos a través del nucli urbà. Aquestes tenen 

origen i fi a dos punts de la carretera C-17. 

 

Il·lustració 1 Infraestructura viària de Granollers. Font PMU  

   

 

Cal destacar les dues línies de ferrocarrils que emmarquen la ciutat en 

direcció nord-sud, com s’observa en el plànols 1.2.4. A l’est la línia 

Barcelona-Portbou, i a l’oest la línia Barcelona-Puigcerdà.  

 



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

20 

   

Il·lustració 2 Imatges de l’estació Granollers-Centre des del c/ Josep Umbert i 
Ventura i de l’estació de Granollers Nord c/ Francesc Ribas  

 

Granollers disposa també, d’una xarxa urbana d’autobusos que cobreixen la 

ciutat de nord a sud a partir del carrer Roger de Flor, la carretera del Masnou 

i l’Av. St. Esteve-Girona, a partir dels quals es desvien cobrint els principals 

punts de demanda que són els baris (Can Gili/ Canovelles a l’est, Can Bassa 

la sud, Bellavista i la Torreta a l’oest i Can Mònic al nord). En la següent 

imatge extreta del Pla de Mobilitat de Urbana de Granollers podem observar 

les diferents línies i com aquestes donen servei a gran part de la població del 

municipi, connectant les parts perifèriques tant amb el centre, com amb les 

estacions de ferrocarrils i els equipaments principals.  

Il·lustració 3 Freqüències de pas del servei urbà. Font PMU  

 
A més del transport urbà, a Granollers s’hi aturen diàriament 25 línies d’àmbit 

interurbanes que connecten amb els principals destins de la regió 

metropolitana de Barcelona, Mataró i poblacions de la comarca. L’estació 

interurbana d’autobusos es troba en centre de la ciutat. 

Equipaments i zones verdes 

En el mateix plànol 1.2.4  s’identifica la xarxa d’equipaments d’escala local.  
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Granollers presenta un centre urbà amb pocs espais lliures i notablement 

equipat. Tant els equipaments com els espais públics de major superfície són 

perifèrics a les àrees centrals, però no gaire llunyans.  

Els espais lliures, s’han anat  consolidant com a tal en el marge esquerra del 

riu Congost, i hi ha reserva en el marge dret, on trobem gran part dels 

equipaments.  

A nivell de conjunt del municipi, les dotacions són suficients, encara que les 

tendències de concentració al centre i àrees determinades fan que hi hagi 

barris deficitaris.  

Com a capital de Comarca, Granollers disposa de l’Hospital Comarcal i els 

jutjats, propers al nucli antic de la ciutat. L’Hospital General està situat al 

costat del Parc del Ramassar, en el barri de la Font Verda, i els jutjats es 

troben en el mateix barri, però en la zona sud, creant en aquesta zona una 

àrea de concentració d’equipaments com l’Hosp ital Asil de Granollers, per a 

la gent gran, amb un fàcil accés a través de la C-251. 

Per últim, al límit sud-oest del municipi de Granollers trobem part de 

l’equipament del Circuit de Catalunya, compartit amb el terme municipi de 

Montmeló, amb impacte a nivell mundial, però que no és d’afectació en quan 

a la població local de Granollers.  

1.2.3 Evolució de la trama urbana 

El nucli històric de Granollers té el centre a la plaça de la Porxada, molt a 

prop de la plaça de l’Església i la seva configuració està  fortament lligada al 

primer recinte emmurallat i a l’encreuament de les vies que ja existien en 

l’època romana. Aquests eixos són de gran importància per entendre la 

evolució de la trama urbana. En primer lloc, trobem l’eix que uneix Barcelona 

amb Vic en sentit nord-sud, que correspon als actuals carrers de Corró, 

Santa Elisabet i Barcelona. En sentit est-oest trobem el segon eix que unia 

Caldes de Montbui amb Mataró, que el trobem en els actuals carrers de 

Santa Anna i Santa Esperança. I per últim, la via que va cap a Girona, i que 

va formar l’actual carrer de Sant Roc.  

El creuament d’aquests eixos crea l’origen de la ciutat de Granollers, i també 

comporta, afegint a més el traçat ovalat de les muralles, que el centre històric 

derivi de tan diverses direccions, unides en places que també mostren aquest 

caràcter irregular. 

Superades les muralles, la ciutat anirà creixent ocupant la plana, inicialment 

al llarg de l’antic camí Ral -actual carretera Palou-Corró d’Avall-, el carrer 

Barcelona i el carrer Santa Anna.  

La ciutat, ofegada per les muralles, continuava sol·licitant més espai on 

edificar i així va anar ocupant els terrenys adjacents formant carrers 

paral·lels als principals. Seguint l’antic camí a Caldes, comença també un 

creixement en sentit transversal a l’altre banda del riu Congost. 
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L’any 1848 es construeix el nou traçat de la carretera de Barcelona a Vic, 

que farà de nou eix vertebrador de la ciutat i donarà lloc als primers 

eixamples. Seguidament arribaren de les dues línies de tren, primer l’any 

1854, fet que va propiciar el creixement de la ciutat en sentit est, i l’any 1876 

la línia Granollers-Vic.  

S’incorporen a Granollers el Lledoner l’any 1922, segregat de les Franqueses 

del Vallès i el municipi de Palou l’any 1928,  fet que provoca que la c iutat es 

consolidés amb la configuració longitudinal amb l’actual carretera com a eix 

principal.  

A causa principalment de la immigració i de l’augment de la natalitat, després 

d’uns anys de mancances i de recessió econòmica, entre 1956 i 1975 hi va 

haver un creixement demogràfic que va propiciar un important increment del 

parc d’habitatges i el desenvolupament de la trama urbana. En aquesta 

època, i per posar remei al barraquisme que novament havia sorgit, es 

construeixen diversos polígons d’habitatges.  

Als anys 60-70 es van aplicar dues accions urbanístiques noves. Una 

consistia en substituir algunes de les cases de cos per agrupació de 

parcel·les i per cases de pisos de més alçada, produint-se sobretot al llarg de 

la vialitat principal: c. Anselm Clavé / Av. Joan Prim, i Av. Del Parc / c. 

Girona, tenint notable presència a la majoria de les illes definides per vialitat 

secundària. I l’altre, en ampliar el sòl urbà amb tipologies d’habitatge 

plurifamiliar alineat al vial. 

A partir dels anys 80, on s’enregis tra un fort creixement de la població del 

14%, es comencen a edificar cases aïllades amb predomini de les de 

caràcter plurifamiliar com en l’Avinguda Lluïs Companys o les unifamiliars en 

filera, al Sud del Carrer de Colom.  

Paral·lelament, en el nucli urbà es comencen a convertir els sòls ocupats per 

antigues indústries en desús en habitatges plurifamiliars, instal·lant -se les 

indústries al marge dret del riu Congost. De la mateixa manera i en aquesta 

època la ciutat trenca la barrera del ferrocarril per a arribar fins a la carena 

del llevant, tot i que amb dificultats circulatòries.  

L’any 1984 s’aprova el Pla General Municipal d'Ordenació  de Granollers 

(PGOU) dirigit per l’arquitecte Manuel de Torres Capell, on es proposava 

ampliar els horitzons del creixement urbà i es dotava dels espais necessaris 

per a la construcció d’habitatges i serveis.  

A partir de 2007 es fa aplicable el El Pla d’ordenació urbanística municipal 

(POUM), que és el resultat de la revisió del PGOU aprovat l’any 1984, i amb 

Revisió de Programa i Text Refós de l’any 1993. El POUM es decanta per un 

creixement de Granollers compacte i sostenible. El model de ciutat que 

proposa, és clarament de contenció en la nova ocupació del sòl. El POUM 

posa un sostre de setanta mil habitants i preveu la construcció de 4.500 a 

5.000 habitatges, dels quals dos mil seran de protecció oficial.   
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1.3. Rol del municipi en el model territorial residencial existent 

1.3.1 Estructura funcional del territori 

Granollers està integrat en un dels corredors de la Plana del Vallès, l’últim 

més proper a Barcelona, i en aquest s’ha gestat un dels cinc continus 

urbans/industrials que existeixen a la plana del Vallès. Barcelona té una gran 

influència sobre Granollers, i aquest continu urbà generat al corredor que hi 

connecta n’és una prova. Tot i això, Granollers ha desenvolupat un caràcter 

propi i genera dinàmiques intramunicipals prou importants com per no 

dependre totalment de Barcelona i tenir el rol de capital i centralitat sobre el 

seu entorn. 

Segons el POUM, les dades de població total i densitat de població realitzat 

entre 1996-2001, mostren que l’àmbit de Granollers es beneficia del procés  

de desconcentració de la població que es produeix a la regió metropolitana 

de Barcelona, reflectint en els fluxos migratoris intrametropolitans que es 

produeixen des de les àrees més denses, i molt especialment des de la 

conurbació barcelonina cap a la segona corona metropolitana.   

Com s’observen en les dades d’IDESCAT, des de la crisi el creixement s’ha 

estancat en els 60.000 habitants aprox. Tot i així, continua havent -hi un 

creixement sobretot degut a la migració, majoritàriament per la 

desconcentració de la regió metropolitana de Barcelona. En el Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona també indica que tot i que es pugui estancar el 

creixement demogràfic en un primer instant degut a la crisi, aquest tornarà a 

repuntar per considerar-lo un centre Nodal del territori. 

 Taula 1. Població conurbació Granollers 1998-2016. 

 Superfície 
(km2) 

Població Variació Densitat 

1998 2016 1998-
2016 

1998 2016 

Canovelles 6,7 13.106 15.937 21,60% 1.967,9 2.392,9 

Franqueses 29,1 11.156 19.417 74,04% 382,8 666,30 

Granollers 14,9 51.600 60.174 16,61% 3.470,1 4.046,7 

La Roca del 
Vallès 

36,9 6.953 10.599 52,43% 188,4 287,2 

Vallès 
Oriental 

735 295.399 401.338 35,86% 347,1 546 

RMB 2.464,4 4.263.817 4.793.750 12,42% 1.315,1 1.945,2 

Catalunya 32.108 6.148.682 7.522.904 22,34% 191,5 234,3 

Font: Elaboració pròpia segons dades d’IDESCAT  
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Il·lustració 4 Densitat de població dels municipis de la comarca del Vallès Oriental 
2016. Intensitat de color segons densitat. Font: elaboració pròpia a partir de dades 
IDESCAT. 

1.3.2 Anàlisi funcional   

Granollers exerceix un potent rol de centralitat i capitalitat en diferents 

àmbits, atraient a la població dels municipis de la comarca, i fins i tot fora 

d’ella. Aquest potencial de centralitat es veu reforçat per la població dels 

municipis que formen el continu urbà, i que acaba actuant com a únic 

sistema. Els principals àmbits on demostra aquesta centralitat intramunicipals 

són: 

• Centralitat comercial / Centralitat de mercat 

Segons el POUM, l’àmbit comercial ha estat el factor més important per a 

definir la centralitat comarcal, degut a la llarga tradició comercial de la 

comarca. La indústria i el comerç eren i són els seus eixos vertebradors. 

Com ja hem comentat en punts anteriors, Granollers es troba al centre 

d’un dels corredors industrials més importants de Catalunya entre 

Barcelona – França conformant un espai de pas important a la comarca.  

Segons els resultats de les diverses enquestes realitzades dins del PMU, 

el 40% de les persones que compren a Granollers viuen a altres municipis 

i la majoria d’aquests (més del 80%) provenen de municipis de la resta de 

la comarca. 

• Centralitat Sanitària 

La comarca del Vallès Oriental disposa de 6 centres de titularitat privada 

que corresponen a centres de residència i 4 centres de titularitat pública, 

dels quals 2 es localitzen a Granollers. La totalitat de centres sumen 881 

llits, i representen 2,91 llits/1000 hab.  
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Cal destacar l’Hospital General de Granollers amb 268 llits i unes 

instal·lacions més completes i amb un major nombre d’especialitats. Té un 

abast comarcal i esdevé un de les principals destinacions de la població 

de fora del municipi. La seva situació a l’entrada de la carretera de Girona 

li confereix una elevada accessibili tat en vehicle privat per als usuaris de 

fora de la ciutat.  

• Centralitat de transports 

Granollers es el principal node de transport de la xarxa pública de la 

capital comarcal degut a la seva localització física en el centre del Vallès 

Oriental, a ser el lloc amb una concentració més important de la població i 

a disposar de la seu dels organismes comarcals. El centre de 

comunicacions per carretera és palès amb el pas de l’autopista AP -7 i les 

carreteres que uneixen Barcelona-Puigcerdà, Barcelona-Girona, Mataró-

Caldes de Montbui, Granollers-el Masnou, Carretera de Lliçà d’Amunt, 

Canovelles, Montmeló, Mataró-Granollers. A més de passar-hi dues de 

línies de ferrocarril (Girona-Portbou i Vic-Puigcerdà).  

1.3.3 Rol i estratègies de desenvolupament que estableix el  Pla 

Territorial Metropolità 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB d’ara en endavant) fa 

diverses hipòtesis de futur en relació al creixement demogràfic i d’habitatges, 

en relació als llocs de treball, per després plantejar l’estratègia proposada. El 

caràcter del pla és de tipus consolidatiu i genera estructures en xarxa, 

reequilibrant el territori i evitant la radialitat extrema. El que pretén és sigui 

quina sigui la proporció de creixement és un reforçament del assentaments 

nodals i el manten iment per àrees de gra petit d’una certa proporcionalitat 

entre llocs de treball localitzats i la població ocupada resident. 

 

Il·lustració 5 Increment de la població 2001- llindar de la proposta del PTMB per a 

2026. Font: PTMB. 
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Il·lustració 6 Increment d’habitatges principals 2001 – Llindar de la proposta del Pla 

per a 2026. Font: PTMB. 

En base a aquestes premisses, el PTMB proposa una estructura nodal de 

referència que promogui unes estratèg ies d’extensió, reforma o consolidació 

dels assentaments existents. Els principis operatius que orienten la proposta 

del PTMB són: ús eficient del sòl, nodalitat, usos mixtos i equilibrats, 

ordenació per xarxes i integració amb els espais oberts.  

Aquesta estratègia de nodalitat la veiem també en el planejament Territorial 

de Catalunya. 

 

Il·lustració 7 Àrees urbanes amb més de 100.000 habitants. Situació actual i 

potencialitats. Font: PTMB  

Aquest criteris parteixen de considerar l’actual ciutat construïda com a 

principal actiu del sistema urbà futur. Així, els centres urbans i barris 

existents hauran de desenvolupar al màxim la seva potencialitat urbanística, 

en qüestions d’habitatge, activitat i altres funcions urbanes. D’altra banda els 
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buits intersticials hauran de contribuir a la generació de noves centralitats 

que ajudin a redistribuir l’equilibri dels seus entorns urbans.  

El PTMB identifica tres tipus bàsics d’àrees urbanes: Els continus urbans 

intramunicipals, els nuclis i àrees urbanes i les àrees especialitzades. 

Granollers pertany al primer grup, continu urbà intramunicipals 

desenvolupant el paper de “Centre urbà”. És a dir, que dóna un servei a un 

àmbit territorial d’escala superior i es preveu un reforçament de les seves 

funcions urbanes, així com la dotació d’aquells espais i equipaments 

necessaris que permetin compaginar el desenvolupament d’aquestes 

funcions amb un elevat nivell de qualitat de vida dels seus ciutadans. (Veure 

plànol 1.3.3) 

El programa del PTMB estableix tres subsistemes territorials sobre els quals 

s’hauran d’estructurar totes les propostes: el sistema d’espais oberts, el 

sistema d’assentaments i el sistema d’infraestructures de mobilitat.  

- El sistema de d’espa is oberts compren el sòl classificat com a no 

urbanitzable. El Pla assenyala les parts del territori que han de ser 

preservades de la urbanització i que poguessin afectar negativament els 

valors paisatgístics, ambientals, etc. 

Il·lustració 8 Sistema d’espais oberts, Proposta. Font: PTMB  
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- El sistema d’assentaments marca les pautes per una evolució urbanística 

segons els criteris de l’estructura nodal de referencia.  

Il·lustració 9 Futur sistema nodal: la ciutat compacta i complexa i la seva relació 

amb la xarxa ferroviària. Font: PTMB  

- El sistema d’infraestructures de mobilitat busca una intenció estructuradora 

del territori i coherent amb els plans sectorials i per desenvolupar les 

estratègies de nodalitat.  

Il·lustració 10 Xarxa viària existent. Font: PTMB 
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Il·lustració 11 Xarxa viària proposada. Font: PTMB 

 

 

Il·lustració 12 Xarxa transport públic existent. Font: PTMB  

 



 
PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

35 

Il·lustració 13 Xarxa transport públic proposada. Font: PTMB 

 

PDU del Baix Congost 

El Pla Director Urbanístic (PDU) que contempla el PTMB per desenvolupar la 

nodalitat de Granollers és el PDU del Baix Congost. Aquest busca 

complementar la centralitat metropolitana de Granollers amb les noves 

potencialitats del seu entorn intramunicipals, principalment la Roca del 

Vallès, Les Franqueses del Vallès, Canovelles i l’Ametlla del Vallès. 

Tot i ser una zona molt interconnectada li manquen d’elements estructurals 

de prou envergadura com per assumir el bon funcionament global del conjunt 

urbà existent i del possible desenvolupament estratègic a escala 

metropolitana. 
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2. LES PERSONES 

2.1. Dinàmica demogràfica i residencial  

2.1.1 Estructura i dinàmica de la població 

La ciutat de Granollers, l’any 2015, comptava amb una població de 60.101 

habitants, una superfície de 14,9 km2, i, en conseqüència, una densitat de 

4.041,80 habitants/km2. 

L’evolució demogràfica de Granollers ha anat en augment des de l’any 2002. 

D’ençà, hi hagut un increment de 5.467 nous habitants, o el que és el mateix, 

un augment del 10% de la població. 

Gràfic 1. Evolució de la població (2002-2015) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de  Barcelona 

 
Concretament, en el període comprès entre el 2002 i el 2009 hi va haver una 

crescuda pronunciada i sostinguda en el temps. En aquells anys, es va 

arribar a créixer de l’ordre de l’1,5% anual de mitjana; o dit d’altra manera, el 

municipi va incrementar a un ritme de 1.000 persones per any.   

Fou, precisament, en el 2009 quan s’assolí el màxim de persones censades 

en el municipi: 60.658 habitants. A partir d’aquell momen t, hi ha hagut una 

certa estabilització i fins i tot, un lleu retrocés (-1%) des de 2010. 

Amb tot, aquesta evolució segueix una dinàmica molt semblant en 

comparació a la resta de la província de Barcelona.  

Per tal de conèixer la causa de l’increment poblacional en els darrers anys, 

és convenient observar tant el moviment natural com el moviment migratori 

en l’evolució demogràfica de Granollers.  

Per una banda, el moviment natural – és a dir, la diferència entre naixements 

i defuncions – de Granollers (2002-2014), ha estat de 3.528 persones. Per 

tant, una part  
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important del creixement total de la població s’explica a partir del saldo 

positiu d’aquesta magnitud.  

 
Gràfic 2. Moviment natural (2002-2014) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

D’altra banda, la ciutat ha experimentat en els últims quinze anys moviments 

migratoris que, també, argumenten l’augment poblacional, i expliquen els 

canvis demogràfics que hi ha hagut en el municipi.  
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Taula 2. Evolució del saldo migratori total i descomposició de les variables que l’integren (2002 -2015) 

Any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Immigració interna 2664 2676 2911 3003 3001 3045 2812 2964 3111 3062 3100 3111 3152 2973 

Emigració interna 2921 3327 3440 3605 3818 3605 3393 3287 3117 3189 2105 2884 3019 2818 

Saldo migratori intern -257 -651 -529 -602 -817 -560 -581 -323 -6 -127 -5 227 133 155 

Immigració externa 1305 1194 1408 1404 907 2015 1447 1020 952 795 716 690 689 901 

Emigració externa 0 0 0 19 441 510 905 1511 885 834 986 838 710 818 

Saldo migratori extern 1305 1194 1408 1385 1466 1505 542 -491 67 -39 -270 -148 -21 83 

Immigració interna (25-35 anys) 1009 989 1115 1108 1171 1094 981 1029 1037 1030 994 1045 912 796 

Emigració interna (25-35 anys) 1013 1205 1225 1307 1432 1199 1209 1135 1039 1094 1309 1127 867 803 

Saldo migratori intern (25-35 anys) -4 -216 -110 -199 -261 -105 -228 -106 -2 -64 -315 -82 45 -7 

Immigració interna (35-45 anys anys) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 789 809 698 660 

Emigració interna (35-45 anys anys) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 870 838 687 697 

Saldo migratori intern (35-45 anys anys) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 -81 -29 11 -37 

Sald migratori total 1048 543 879 783 649 945 -39 -814 61 -166 -275 79 112 238 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Atès que en aquest sentit, el saldo migratori total de Granollers (2002-2014) presenta, de manera global, un balanç positiu fruit 

d’una immigració elevada en relació amb les persones que han emigrat a altres indrets.  
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Taula 3. Taxes de creixement total, natural i migratori (en tant per mil) 

de Granollers 

Any 

Taxa bruta de 

creixement total 

Taxa bruta de creixement 

natural 

Taxa bruta de creixement 

migratori 

2002 22,41 4,41 18 

2003 14,39 5,36 9,03 

2004 19,21 5,25 13,96 

2005 17,38 4,67 12,71 

2006 15,65 5,47 10,18 

2007 20,45 5,4 15,05 

2008 3,14 4,91 -1,77 

2009 -9,85 5,34 -15,19 

2010 5,59 5,67 -0,08 

2011 -3,02 4,51 -7,53 

2012 -6,97 3,67 -10,65 

2013 -3,05 3,03 -6,08 

2014 2,62 3,05 -0,42 

2015 5,58 2,23 3,36 

Font: Idescat 

 

 

2.1.2 Els fluxos residencials intermunicipals 

Els fluxos demogràfics dels darrers anys s’han basat, fonamentalment, en el 

creixement vegetatiu i, en menor mesura, en l’arribada de població 

immigrada estrangera i de població autòctona. 

Granollers ha captat, doncs, nous residents provinents de diversos indrets. 

L’atractivitat de la ciutat, però, ha estat major per a persones que residien en 

d’altres ciutats similars o capitals de comarca  –geogràficament properes – 

que per les què habitaven en municipis del Vallès Oriental. 

En aquest sentit, la proporció de granollerins que van traslladar el seu 

domicili a municipis veïns (27.871 persones) és major que la d’habitants de 

poblacions veïnes que van anar a viure a la capital de la comarca (24.652 

persones). En resum, el saldo migratori amb la comarca és negatiu.  
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En contraposició, però, hi ha un flux positiu de persones que abans residien 

en ciutats (Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, etc.) i que optaren per anar 

a viure a Granollers. En aquest cas, el saldo migratori és positiu (2.041). 

Gràfic 3. Fluxos intermunicipals amb municipis del Vallès Oriental (2000 -2015) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal 2000 -2016 
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Gràfic 4. Fluxos intermunicipals amb ciutats similars o capitals de comarca 
properes (2000-2015) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal 2000 -2016 

 
2.1.3 L’estructura per edats i sexes 

La mitjana d’edat de la població de Granollers és de 40 anys 1 i la seva 

estructura de població per sexe i edat segueix la mateixa corba que la resta 

de la província.  

 
Gràfic 5. Piràmide d’edats (2015)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

 

                                                
1 Font: Cens de Població i Habitatge (2011). INE 
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L’índex de població infantil, és a  dir, la proporció d’habitants d’entre 0 i 14 

anys respecte el total, és del 17,12%; i es situa en termes molt semblants 

que altres ciutats similars i que, fins i tot, la província de Barcelona i 

Catalunya. 

L’índex d’envelliment, és a dir, el quocient de persones de 65 anys o més 

entre els menors de 15 anys, és del 105%. En aquest sentit, la proporció de 

granollerins de 65 anys o més és major que la d’infants.   

L’índex de sobreenvelliment, és a dir, el quocient de persones de 85 anys o 

més respecte al de 65 anys o més, és de 15,60%. Aquest barem és molt 

semblant al d’altres poblacions similars i lleugerament inferior al de la 

província i, també, a tot Catalunya. 

L’índex de dependència global, és a dir, la suma d’infants i majors de 65 

anys en relació a la resta de població (entre 15 i 64 anys), és del 49,6%. 

Aquest índex mesura si la societat és capaç de sustentar aquells col·lectius 

més dependents (infants i gent gran).  

Tot i això, existeixen certs col·lectius que han de ser observats en 

deteniment de manera individual.  

Un d’aquests és el segment de població en edat d’emancipació, d’entre 16 i 

34 anys que, en el cas de Granollers, significa un 22% sobre el total de la 

seva població, repartit de la següent manera:  

 

• El col·lectiu d’entre 16 i 24 anys, que correspon al que tindrà un major 
cost d’accés a l’habitatge en propietat2, suposa un 9,3% del total de 
població. 

• El següent grup, d’entre 25 i 29 anys, amb un cost d’accés a 
l’habitatge menor que el col·lectiu prèviament descrit, és un 5,8% de la 
població. 

• El tercer i últim segment, d’entre 30 i 34 anys, que és el que afronta un 
menor cost d’accés en comparació amb la resta de grups descrits, 
significa un 7% dels habitants de Granollers.  

 

                                                
2 Font: l 'Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 

Taula 4. Estructura poblacional en edat d’emancipació 

 

16-29 anys 30-34 anys 

TOTAL 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total 

Granollers 

Nombre de persones 9.107 5.593 3.514 4.611 4.496 4.200 

% Total de població 15,1% 9,3% 5,8% 7,7% 7,5% 7,0% 

Catalunya % Total de població 13,9% 8,6% 5,3% 77,0% 6,9% 6,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de Estadística de Padró Continu (INE)  
i de l'Informe del primer semestre de l'Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España 
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2.1.4 Nacionalitats 

El 87% de la població de la població de Granollers és de nacionalitat 
espanyola i, la resta (13%), és estrangera. 
 

 
Gràfic 6. Distribució de la població per grans grups nacionals  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Estadística de Padró Continu (INE)  
 
Els continents de procedència principal de la població estrangera són Àfrica 
(51%), Amèrica (27%), Europa (14%) i Àsia (8%). 

 
 
Gràfic 7. Distribució de la població estrangera per continents  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Estadística de Padró Continu (INE)  
 

Tanmateix, aquesta informació cal contextualitzar-la pel fet que moltes 

persones que en el seu moment van immigrar, ja disposen de la nacionalitat 

espanyola. O també es dóna el cas dels fills de la immigració, que també 

disposen de la nacionalitat. En ambdós casos, les circumstàncies socia ls són 

les mateixes i no es modifiquen pel fet de tenir o no la nacionalitat 

espanyola, com ha apuntat Càrites en el transcurs del procés participatiu.  
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2.1.5  Les projeccions demogràfiques 

Aquest apartat mostra la projecció de llars a l’horitzó 2023. En aquest sentit, 

es mostren les grans tendències previstes d’evolució del creixement 

demogràfic, així com la seva traducció en la dinàmica de les unitats familiars 

en què s’organitzen els habitants. Aquesta dinàmica és la base demogràfica 

que condiciona l’evo lució de la demanda residencial en el municipi.  

La projecció de la població de Granollers s'ha realitzat mitjançant el mètode 

de pes a partir de les projeccions comarcals elaborades per l’IDESCAT.  

La metodologia és la següent: es parteix de la xifra sobre la projecció de  la 

comarca del Vallès Oriental projectada per l'Idescat fins el 2023 a partir de 3 

escenaris i s'apliquen les ponderacions corresponents. Projecció població 

municipal = pes *projecció  població comarcal.  

Cal multiplicar el pes del municipi en cada any del període 2017-2023 per la 

població comarcal de l’escenari seleccionat de les Projeccions de població 

(base 2003) de l’Idescat (vegeu taules):  

 

D’acord amb els tres escenaris escollits,  la població de l’any 2023, en el 

moment de finalitzar el PLH, es mourà en un interval entre 57.806(escenari 

baix) i 64.346 habitants (escenari alt).  

Taula 5. Ponderació de Granollers respecte la comarca 

 2000 2010 2016 

Vallès Oriental 309.459 396.691 401.338 

Granollers 52.423 59.691 60.174 

pes=població municipal/comarca 16,94% 15,07% 14,99% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  
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 2.1.6 Les característiques de la població futura 

Les característiques de la població futura, que també s’han elaborat en base 

a la projecció de comarcal, seran lleugerament diferents segons els diversos 

escenaris.  

La proporció de població jove (0-14 anys) variarà poc i es mantindrà en un 

interval d’entre el 15,6% i el 16,5%. Per tant, aquest grup de població perdrà 

pes respecte l’escenari actual (17,2%). Aquesta disminució de la població en 

edat infantil en tots els escenaris és conseqüència d’una piràmide d’edats 

que reflecteix una davallada d’habitants  en edat fèrtil. 

 Taula 6. Evolució de la població projectada (2017-2026) 

Any Escenari baix Escenari mig Escenari alt 

2026 57.806 60.853 64.346 

2025 57.980 60.729 63.729 

2024 58.152 60.604 63.150 

2023 58.322 60.485 62.611 

2022 58.495 60.370 62.111 

2021 58.681 60.268 61.647 

2020 58.891 60.180 61.228 

2019 59.141 60.116 60.856 

2018 59.436 60.088 60.552 

2017 59.785 60.100 60.338 

2016 60.174 60.174 60.174 

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  



 
PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

47 

2.1.7 La dinàmica de les llars  

La ciutat de Granollers l’any 2011 comptava amb un total de 26.125 llars. La 

majoria d’aquestes són habitatges principals (87%), un 10% estan buits i un 

3% són habitacles de segona residència. 

Taula 8. Habitatges familiars per tipus (2011)  

 

Nombre 

d’habitatges % 

Principals 22.831 87% 

Secundaris 685 3% 

Buits 2.609 10% 

Total 26.125 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

S’evidencia, doncs, com es tracta d’un municipi, bàsicament, residencial. 

D’altra banda, cal destacar que la terminologia que empra l’INE quan  

qualifica d’habitatge buit no es correspon a la terminologia de la Llei 18/2007 

del Dret a l’Habitatge. 

La metodologia de l’INE a l’hora de realitzar els censos d’edificis i habitatges 

posa èmfasi en la localització de famílies que estan habitant un habitatge, fet 

que posteriorment contrasten amb els padrons municipals. I així consideren 

com a habitatge buit quan no s’ha localitzat una família resident, encara que 

potser s’estigui donant un ús comercial o empresarial a aquell habitatge.  

En canvi, la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge considera habitatge buit 

aquell que es troba desocupat permanentment més de dos anys sense causa 

justificada. (Veure apartat 3.3.2) 

Taula 7. Distribució dels grans grups d’edat a l’horitzó del 2023 segons 

els diversos escenaris 

 Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt 

nombre % nombre % nombre % 

Infantil (0-15 anys) 9.087 15,6% 9.771 16,2% 10.359 16,5% 

Adulta (16-64) 37.795 64,8% 39.146 64,7% 40.517 64,7% 

Gran (65 i més ) 11.441 19,6% 11.568 19,1% 11.736 18,7% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  
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Taula 9. Comparativa d’habitatges familiars per tipus (2011)  

 

Granollers Vallès Oriental Catalunya 

Principals 87% 84% 76% 

Secundaris 3% 6% 12% 

Buits 10% 9% 12% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

 

Gràfic 8. Comparació d’habitatges secundaris de Granollers amb la resta de la 

província (2011) 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

La mida mitjana de les llars – segons el padró municipal 2015 – és de 2,6 

membres3 per llar. En aquest sentit, un 46% de les llars estan integrades per 

tres o més persones, tot seguint la distribució següent: 

I. 29%  Dos membres 
II. 25% Un sol membre 
III. 21%  Tres membres 
IV. 17% Quatre membres 
V. 8%  Cinc o més membres 

 

 

 

                                                
3 L’any 2017, la mitjana de les llars és de 2,7 (Font: Padró i Cadastre)  
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Gràfic 9. Mida mitjana de les llars 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Gràfic 10. Llars segons nombre de persones empadronades 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

D’altra banda, la majoria d’habitatges de Granollers estan en règim de 

propietat (76%) i el 19% estan en règim de lloguer.  

El règim de tinença és molt semblant al que es dóna a la resta de Catalunya i 

lleugerament diferent al Vallès Oriental. D’aquesta manera es dedueix que la 

capital de la comarca té un mercat immobiliari de lloguer més dinàmic que el 

seu entorn, molt relacionat amb els elevats moviments migratoris que, en 

d’altres apartats, s’ha detectat que són voluminosos.  

D’altra banda, dels habitatges en propietat prop de la meitat ja tenen la 

propietat pagada i, la resta, l’altra meitat, encara tenen un deute adquirit i, 

per tant, pagaments pendents. 
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Taula 10. Comparativa d’habitatges familiars per règim de tinença (2011)  

 

Granollers Vallès Oriental Catalunya 

De propietat 76% 80% 74% 

De lloguer 19% 14% 20% 

Altra forma 5% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

 

Gràfic 11. Persones segons forma de tinença (2011)  

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

 

Finalment, els habitatges del municipi destaquen per tenir una superfície 

d’entre 61 i 120m2, amb especial predominança d’habitacles de fins a 90m2 

(57%) i, en menor mesura (7%) d’immobles residencials de més de 121m2.  

Aquesta última dada contrasta amb la resta del Vallès Oriental (18%) i de 

Catalunya (13%) que tenen valors més grans.  

En aquest sentit, i atès que s’ha copsat que l’emigració interna es  dóna, en 

bona part, a municipis de la comarca, es pot elaborar una hipòtesi de que els 

habitants de Granollers que emigren ho fan, possiblement, perquè cerquen 

habitatges familiars amb una superfície gran. 
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Taula 11. Comparativa d’habitatges familiars per  superfície (2011) 

 

Granollers Vallès Oriental Catalunya 

Fins a 60 m2 17% 13% 18% 

De 61 a 90 m2 57% 48% 50% 

De 91 a 120 m2 19% 21% 19% 

De 121 i més m2 7% 18% 13% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

 

2.1.8  Les projeccions de les llars 

La projecció de població del municipi ha estat completada amb unes 

previsions del dimensionament de les llars que serveixen per a estimar la 

demanda futura d’habitatges.   

La metodologia utilitzada per a aquest objectiu és la coneguda com a 

dimensió mitjana de la llar que aplica un factor de divisió al conjunt de la 

població (la grandària mitjana de la llar).  

En termes generals, la metodologia consisteix en aplicar a l'estructura per 

edat projectada, unes taxes de persones principals per edat per tal d'obtenir 

un nombre total de famílies per cadascun dels anys de la projecció. Si hi ha 

un increment del nombre de llars entre dos moments això implica que el 

nombre d’habitatges existents al parc haurà de créixer en el mateix sentit.  

Les projeccions de llars es basen, doncs, en una projecció de població. En 

aquest cas s'ha utilitzat la població projectada per l'Idescat per Catalunya a 

l'horitzó 2021 i s'ha generat una projecció en base als diferents escenaris de 

creixement poblacional. 

Els dos escenaris resultants són els següents: 

VI. Escenari baix: Aquest preveu un decrement de 481 llars arran de la 
previsió de pèrdua de població en el municipi.  

VII. Escenari alt: Preveu un increment de 932 noves llars arran de la 
previsió de creixement de la població. 
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Per tot plegat, tenint en consideració aquestes projeccions, les necessitats 

totals d’habitatges es quantifiquen de la següent manera:  

Escenari A 

En el supòsit ceteris paribus, i, més concretament, que  la proporció 

d’habitatges buits fos, sempre, del 10%, i la d’habitatges secundaris, del 3%, 

 Taula 12. Evolució de les llars projectades (2016-2021). Escenari baix 

Any Llars Dimensió 

2021  22.399     2,62 

2020  22.479     2,62 

2019  22.574     2,62 

2018  22.599     2,63 

2017  22.732     2,63 

2016  22.880     2,63 

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

 Taula 13. Evolució de les llars projectades (2016-2021). Escenari alt 

Any Llars Dimensió 

2021  23.812     2,59 

2020  23.557     2,60 

2019  23.321     2,61 

2018  23.205     2,61 

2017  23.032     2,62 

2016  22.880     2,63 

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  
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la proporció d’habitatges estimats de nova creació seria de, com a màxim, 

1.145. 

Taula 14. Estimació de nous habitatges. Escenari A  

  Llars totals Secundaris Llars buides Habitatges totals Habitatges nous 

2021 Alt  23.812     3% 10%  27.270      1.145     

2021 Baix  22.399     3% 10%  25.652      (473)    

2011  22.831     3% 10%  26.125       

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

Escenari B 

En el supòsit que es reduís el nombre d’habitatges buits però que, en canvi, 

els habitatges secundaris continués amb una taxa del 3%, la necessitat seria 

de, com a màxim, 630 nous habitatges. 

 Taula 15. Estimació de nous habitatges. Escenari B  

  Llars totals Secundaris Llars buides Habitatges ocupats Llars noves 

2021 Alt  23.812     3% 8%  26.755      630     

2021 Baix  22.399     3% 8%  25.167     (958) 

2011  22.831     3% 10%  26.125       

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

Escenari C 

En cas que s’imagini un supòsit en què la proporció d’habitatges desocupats 

creix respecte els termes actuals (12%) i manté el nombre de secundaris 

constant (3%), l’estimació de nous habitatges oscil·laria entre 227 i 1.889.  

 Taula 16. Estimació de nous habitatges. Escenari C 

  Llars totals Secundaris Llars buides Habitatges ocupats Llars noves 

2021 Alt  23.812     3% 12%  28.014      1.889     

2021 Baix  22.399     3% 12%  26.352      227     

2011  22.831     3% 10%  26.125       

 Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  
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2.2. Oferta i accessibilitat al mercat d’habitatge  

2.2.1 Dinàmica constructiva 

L’activitat constructiva del municipi ha mantingut, durant l´últim segle, un 

ritme de creixement gradual a excepció de dos períodes; des 1951 al 1970 i 

des del 1991 al 2000. 

El primer període (1951-1970) es caracteritza per ser anys que van 

experimentar un augment demogràfic a partir d’un saldo migratori positiu que 

procedia d’indrets d’Espanya deprimits econòmicament i que cercaven un 

nou indret on residir amb més oportunitats laborals. 

El segon període (1991-2000) es caracteritza per experimentar un creixement 

força notable, en només deu anys, en comparació amb el la dècada anterior. 

De fet, el nombre d’edificis construïts va augmentar un 41% en relació als 

anys abans. En termes absoluts, es van edificar 3.781 habitatges. Per tant, el 

tipus de construccions que es feren tenien 4,3 habitatges per edifici.  

 

Gràfic 12. Edificis segons anys de construcció  

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona 

En el següent periode (2001-2010) – caracteritzat per ser els anys del boom 

de la construcció a tot el país – es van construir 451 edificis que albergaven 

3.422 habitatges. Per tant, la mitjana d’habitatges per edifici era de 7,5. Així, 

doncs, es van construir menys edificis però amb més densitat d’immobles en 

comparació amb el període anterior. 

En el període comprès entre els anys 2011 i 2016, el ritme de construcció 

d’habitatges nous de Granollers ha sofert una davallada molt dràstica, on 

només s’han realitzat 265 noves construccions.  
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Així, doncs, la tendència viscuda en els darrers anys, va desaparèixer 

totalment a partir del 2011.  

Aquesta inèrcia ha estat bastant semblant en altres indrets, com és el cas de 

poblacions que s’assim ilen (Sabadell, Vic o Mataró, ..) com, també, 

comparativament amb la resta de la província.  

Gràfic 13. Evolució constructiva total (2005-2016) 

 

Font: Elaboració pròpia partir de les dades obtingudes al Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

 

 Taula 17. Evolució constructiva total del nombre d’habitatges (2007-2016)  

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Granollers 32 18 5 94 50 66 127 433 590 287 

Vallès Oriental   210 125 125 297 384 503 947 1.986 4.553 4.39
0 

Província  1.291 836 555 666 1.077 1.839 1.672 3.154 4.404 3.39
6 

Catalunya 5.534 4.034 5.624 6.305 13.003 18.704 20.292 37.871 71.007 79.5
80 

Font: Elaboració pròpia partir de les dades obtingudes al Departament de Territori i Sostenibilitat  
 

 

Per tant, es constata una frenada de les construccions que coincideix amb 

l’inici del cicle d’alentiment econòmic viscut a partir del 2007.  

Fins aquell any, l’evolució dels habitatges nous era totalment diferent. Només 

cal veure com el mateix any 2008, a Granollers es van iniciar 595 

construccions de les quals, la gran majoria eren habitatges plurifamiliars en 

bloc.  

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Granollers Mataró Sabadell Vic



 
PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

56 

En aquest període, a més, la construcció d’habitatges de protecció oficial ha 

estat inferior que la tendència que s’ha donat en la resta de la província. Fins 

i tot, des del 2011, Granollers no ha iniciat cap HPO mentres que la 

provínicia de Barcelona, tot i tenir una evolució diferents que en anys 

anteriors, sí que ha endegat iniciatives constructores d’aquesta tipologia 

d’habitatges. 

Gràfic 14. HPO iniciat i finalitzat/ hab (2004-2015). Granollers i província.  

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Gràfic 15. % d’habitatge protegit sobre el total d’habitatge finalitzat. (2004 -

2015) 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona 
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Taula 18. Evolució de la construcció d’habitatges (2002 -2015) 

Any 2002 2003 2004 200

5 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

2 

2013 2014 2015 

Habitatge iniciat 252 320 549 732 890 595 114 53 47 95 121 2 7 29 

Habitatge finalitzat 261 319 157 236 525 287 590 433 127 66 50 94 5 18 

Habitatge finalitzat 

plurifamiliar 

215 158 125 220 497 259 578 432 123 61 45 172 2 4 

Habitatge finalitzat 

unifamiliar 

46 161 32 16 18 28 12 1 4 5 5 0 0 0 

Habitatge protegit inicial 0 5 28 162 124 114 4 0 238 0 0 0 0 0 

Habitatge protegit 

finalitzat 

0 0 15 0 56 72 170 83 49 0 0 0 0 0 

Superfície mitjana 

habitatge acabat 

117,5

m2 

141,3

m2 

132m

2 

102,

9 

108,6

m2 

111,2

m2 

102m

2 

106,8

m2 

129,9

m2 

125,9

m2 

107,

3 

158,9

m2 

162 

m2 

112,9 

m2 

Sòl urbà (hec2) 0 0 0 0 0 0 0 690,6 0 691,4 0 0 0 0 

Sòl urbanitzable (hec2) 0 0 0 0 0 0 0 157 0 157 0 0 0 0 

Sòl no urbanitzable (hec2) 0 0 0 0 0 0 0 630,2 0 629,3 0 0 0 0 

Total de sòl (hec2) 0 0 0 0 0 0 0 1477,7 0 1477,7 0 0 0 0 
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2.2.2 Característiques de l’oferta d’habitatges  

El mercat d’habitatge de Granollers es caracteritza per ser, en la seva 

majoria, d’immobles plurifamiliars. La proporció és molt accentuada ja que un 

80% de l’oferta és d’aquest tipus. 

Aquest fet contrasta amb la resta de la comarca en què hi ha més equilibri 

entre l’oferta d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars.  

Gràfic 16. Nombre d’habitatges en oferta segons tipología i tinença  

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Gràfic 17. Comparativa del nombre d’habitatges en oferta  

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

D’altra banda, la majoria d’habitatges del mercat immobiliari residencial 

(80%) tenen una superfície inferior als 125m2.  
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La resta, són habitacles amb superfícies majors i, en aquest sentit, el 12% 

són residències unifamiliars de més de 200m2.  

Gràfic 18. Superfície dels habitatges ofertats 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

En el cas d’habitatges en venda, el preu mig total oscil·la els 169.000€ i, el 

preu relatiu és de 1.731€/m2.  

Aquests preus, comparats amb aquells municipis del Vallès Oriental en què 

existeixen fluxos migratoris importants, estan per sobre de la mitjana 

(1.568€/m2) tot i no ser, Granollers, la ciutat amb imports més elevats.  

Gràfic 19. Preu total ofertat immobles en venda 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona
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Taula 19. Preu total ofert dels immobles en venda 

Municipis Canovelles Cardedeu Granollers L'Ametlla del Vallès La Garriga La Roca del Vallès Les Franqueses 

Nombre 242 242 645 305 253 172 228 

Preu mig  150.000  €   185.000  €   169.000  €   320.000  €   215.000  €   248.000  €   186.000  €  

Preu mig (m2)  1.258  €   1.697  €   1.695  €   1.325  €   1.756  €   1.667  €   1.640  €  

Superfície mitja 100 111 93 253 108 147,5 100 

Preu mínim  24.000  €   69.100  €   40.000  €   99.000  €   64.500  €   69.800  €   86.300  €  

% Plurifamiliar 57% 65% 87% 9% 65% 51% 74% 

Mitjana de preu 
plurifamiliar 

 93.000  €   145.500  €   152.700  €   190.600  €   168.000  €   165.500  €   150.000  €  

Mitja de superfície 
plurifamiliar 

83 96 100 218 98 96 96 

Mitjana de preu 
plurifamiliar (m2) 

 1.210  €   1.596  €   1.731  €   1.089  €   1.778  €   1.814  €   1.762  €  

 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  
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En el cas d’habitages en lloguer, el preu mig (l’any 2015) era de 492€. 

Aquest import ha experimentat una davallada important en els darrers anys. 

Concretament, del -28% des del 2008, en què el preu mig de lloguer 

oscil·lava els 692€. 

Aquesta variació dels preus del lloguer han comportat, en conseqüència, que 

hagi incrementat el nombre de contractes efectuats en aquesta modalitats. 

Tanmateix, però, i tal i com s’ha observat, aquests valors encara disten de 

l’oferta immobilària en venda. Actualment, el nombre d’operacions en el 

mercat immobiliàri en règim de lloguer és de, només, el 8% sobre el total.  

Gràfic 20. Mercat de lloguer (2004-2015)

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Finalment, la borsa d’habitatges comercialitzats a Granollers és, en gran 

part, de construccions usades. Aquesta tendència, similar a la resta de la 

província, s’explica, sobretot, a partir del baix ritme de noves construccions 

que hi hagut en els darrers anys. 
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Gràfic 21. Transaccions d’habitatge per habitant (2004 -2015). Granollers i 

província. 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

 

Aproximació a les possibilitats de la població potencialment demandant 

d’habitatge 

La renda familiar bruta disponible4 (a partir d’ara RFBD) de Granollers 

(16.100€ per habitant)– està en consonància amb la de la comarca i la de 

Catalunya. Per tant, el poder adquisitiu dels habitants del municipi està dins 

la mitjana del territori. 

Pel què fa a la taxa d’ocupació (60%), els barem de la capital del Vallès 

Oriental també està alineat tant a nivell comarcal com autonòmic.  

 

 

 

 

 

                                                
4 RFBD= Remuneració d’assalariats+Excedent Brut d’Explotació +Prestacions Socials -Cotitzacions 

Socials-Impostos 



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

63 
 

 

Taula 20. Macromagnituds i treball (2016) 

  RFBD/hab milers d’euros Taxa d’ocupació Atur registrat (2016) 

Granollers 16,1 60,08%  4.473    

Canovelles 14,2 49,67%  1.502    

Cardedeu 16,3 61,61%  1.005    

L'Ametlla 
del Vallès 

17,6 62,12%  338    

La Garriga 16,4 65,31%  785    

La Roca 
del Vallès 

16,9 67,87%  595    

Les 
Franqueses 

15,8 64,58%  1.300    

Mataró 14,5 54,25%  10.919    

Sabadell 16,3 59,08%  14.952    

Badalona 16 58,45%  16.640    

Vic 14,8 53,88%  3.075    

Vallès 
Oriental  

16 61,63%  26.833    

Catalunya 16,2 61,13% 558.500 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat  

 

 

Taula 21. Renda Familiar Bruta Disponible (2011) 

  RFBD/hab milers 
d’euros 

Base 
100 

Increment/Decrement 

Granollers 16,1 99,38 -0,62% 

Vallès Oriental 16 98,77 -1,23% 

Catalunya (Base 
100) 

16,2 100   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat  

Taula 22. Nivell de renda anual neta de la llar. Total de llars a Catalunya 
(2011) 

Nivell de renda (€/any) % Llars (Milers) 

<9000 11% 323,36 

9000 - 13999 12% 345,07 

14000 - 18999 15% 420,29 

19000 - 24999 15% 436,68 

25000 - 34999 20% 558,45 

>35000 27% 779,53 

Total 100% 2863,39 

Font: Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) 2011  
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A aquest anàlisi considerem, a més, la distribució del nivell de renda a les 

llars catalanes i, tenint en compte el lleuger decrement del 0,62% de la RFBD 

de Granollers respecte Catalunya, s’observa com l’11% de les llars té uns  

ingressos inferiors als 8.944 anuals. 

 

 

Si tenim en compte que, aproximadament, el 33% dels pressupost familiar 5 es 

destina a les despeses relacionades amb l’habitatge (és a dir, amortització 

d’hipoteca o despesa d’arrendament immobiliari), significa que, de mitjana, 

els habitants de Granollers destinen 5.313€ anuals a sufragar aquest import.  

Dit d’altra manera, cada habitant de Granollers destina, de mitjana, 442,75 

€/mensuals a les despeses relacionades amb l’habitatge.  

En relació a l’esforç econòmic que fan els granollerins per fer front a les 

despeses mensuals de l’habitatge, aquest dista en funció del règim de 

tinença. En aquest sentit, aquells llars amb règim de lloguer destinen el 

41,73% dels seus ingressos a afrontar l’arrendament mensual mentre que les 

residències en règim de propietat (i que encara tenen deutes hipotecaris 

pendents) destinen el 32,19% dels ingressos.  

Per tant, de mitjana, l’esforç econòmic de la població de Granollers (excepte 

d’aquella que disposa d’un habitatge en propietat i lliure de càrregues) és del 

37%. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Font: Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística)  

Taula 23. Nivell de renda anual neta de la llar. Granollers (2011)  

Nivell de renda (€/any)  % Llars 

<8.945 11% 2.517 

8.946 – 13.915 12% 2.746 

13.916 – 18.880 15% 3.432 

18.881 – 24.845 15% 3.432 

24.846 – 34.785 20% 4.576 

>34.786 27% 6.178 

Total 100% 22.880 

Font: Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) 2011  
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Gràfic 22. Esforç econòmic segons tinença 

 

Font: Annex Estadístic facili tat per la Diputació de Barcelona 

Amb tot, si tenim en compte que la demanda exclosa la formen aquelles 

unitats familiars que no disposen d’un habitatge de propietat i han de 

destinar més d’un 40% dels seus ingressos al pagament de l’habitatge, ens 

trobem, per una banda que: 

Taula 24. Habitatges principals. Per règim de tinença. Granollers (2011) 

Règim de tinença Llars Susceptibles de 
demanda exclosa 

De propietat per compra pagada 8.440 No 

De propietat per compra amb 
pagaments pendents 

8.095 Sí 

De propietat per herència o donació 878 No 

De lloguer 4.261 Sí 

Cedit gratis o a baix preu 313 No 

Altres formes 844 Sí 

Total 22.831 2515 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat  

 

I per altra banda, per atès que sabem la renda mínima per poder destinar el 

37% a l’habitatge és de 14.359€ (5.313€/0,37=14.359), observem que prop 

del 23% (11% amb rendes inferiors a 8.945€ més el 12% amb ingressos entre 

8.946 i 13.945€) de les llars són susceptibles de ser demanda exclosa.  

És a dir, 6.008 llars (23% de 26.125) de Granollers han de realitzar un esforç 

per sobre les seves possibilitats per accedir al mercat de l’habitatge de 

manera còmode. 
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Gràfic 23. Persones segons règim de tinença 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona 
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2.3  Problemàtiques i necessitats d’habitatge assequible i social  

El present informe intenta identificar quins col·lectius són més susceptibles a 

patir risc de pèrdua o d’exclusió residencial. Així doncs s’identificaran 

aquests col·lectius en base a; estudi dels sense llar i altres col·lectius en 

situació de risc o risc d’exclusió social ha d’incloure:  

• Identificació i quantificació del nombre de persones que estan en 

aquestes situacions al municipi, i definició de la seva problemàtica 

general, a partir de les fonts estadístiques i de la informació dels 

serveis socials de l’Ajuntament. 

• Càlcul dels indicadors parcials (per a cada col·lectiu) i total d’exclusió 

social del municipi.  

• Quantificació dels habitatges necessaris per a aquests col·lectius.  

Així mateix, aquesta metodologia divideix en dos grups les persones i 

col·lectius d’anàlisi, a partir de les categories establertes per diversos 

organismes i entitats:  

A. Sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial: inclou 

les persones sense sostre, les persones sense llar, els residents en 

habitatges insegurs, les llars amb dificultat de pagar el lloguer i, fins i tot, els 

desnonaments efectuats i els processos de desnonament.  

B. Col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social:  joves, dones, gent 

gran i adults en situació vulnerable. 

La quantificació d’aquests col·lectius es farà en base a la metodologia que 

proposa la Diputació de Barcelona en base a dues hipòtesi de partida per a 

la quantificació de les persones excloses dins dels col·lectius anteriors:  

1. El 100% de la població inclosa al grup A patirà exclusió residencial.  

2. Entre el 20% i el 30% de la població corresponent al grup B patirà 

exclusió residencial. 

En conseqüència, l’aplicació de la metodologia referida determinarà, no una 

única xifra sinó un interval de valors aproximats amb les dades disponibles.  

A continuació es mostren els resultats derivats de l’aplicació de la 

metodologia exposada en base les dades obtingudes en diferents fonts: 

Serveis socials, Oficina Local d’Habitatge (OLH), Servei d’Intermediació en 

Deutes de l’Habitatge (SIDH), padró municipal, etc.  

En primer lloc, l’any 2015 es van registrar 147 llars en situació d’exclusió 

residencial manifesta o en risc d’exclusió social-residencial. El total de 

població afectada per aquesta situació és de 426 persones . 
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En segon lloc, s’identifiquen els següents col·lectius vulnerables:  

• Població jove potencial amb necessitat d’emancipar-se o accedir per 

primera vegada a un habitatge. 

• Gent gran 

• Estructures familiars en situació de vulnerabilitat  

Població jove potencial amb necessitat d’emancipar-se o accedir per 

primera vegada a un habitatge 

El col·lectiu jove de Granollers, d’edat compresa entre 20 i 34 anys, té uns 

índex d’emancipació diferents en funció de la seva edat.  

La franja d’entre 30 i 34 anys es la més freqüent per a assolir l’autonomia 

residencial (63%), seguit de la d’entre  25 i 29 anys (32%) i, per últim, la 

situada en l’interval de 20 i 24 anys (9%).  

Per tant, el col·lectiu jove de Granollers tendeix a emancipar-se, de manera 

generalitzada, a partir del 30 anys.  

Gràfic 24. Índex d’emancipació segons grups d’edats  

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

Taula 25. Grup A. Sense llar o en siuació d’exclusió social residencial  
(2015) 

 Llars Persones 

Exclusió residencial manifesta 45 145 

Risc greu d’exclusió residencial  58 171 

Risc lleu d’exclusió residencial 35 84 

Altres 9 26 

TOTAL 147 426 

Font: Elaboració pròpia en base a informació Ajuntament  
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Taula 26. Població jove emancipada (2015) 

  Poblaci
ó 

Índex Persones 
emancipades 

20-24 3.250 9,29%  302  

25-29 4.054 32,57
% 

 1.320  

30-34  5.281  63,02
% 

 3.328  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat i de l’Annex Estadístic facilitat 
per la Diputació de Barcelona  

 

Amb tot, l’any 2015, es van emancipar 4.950 habitants situats en la franja 

d’edat d’entre 20 i 34 anys.  

Gent gran 

El col·lectiu de gent gran, és a dir, de persones majors de 65 anys, és 

relativament nombrós. Tal i com s’ha observat en aparats previs, l’índex 

d’envelliment és a dir, el quocient de persones de 65 anys o més entre els 

menors de 15 anys, és del 105%.  

Concretament, aquest grup de població ascendeix a 9.200 persones 6 que 

habiten en 4.904 llars.   

Taula 27. Població major de 65 anys 

  Població Llars Total de llars 

>65 anys 9.200 18,77%  4.904  

>80 anys 2.831 6,27%  1.638  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat i de l’Annex Estadístic facilitat 
per la Diputació de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Font: Instituto Nacional d’Estadística (INE)  



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

70 
 

 

En el mapa es pot visualitzar, per una banda, com es distribueix la densitat 

de població major de 65 anys per secció censal del municipi i, per l’altra, els 

indicadors numèrics del nombre d’habitatges totals compostos per un sol 

membre.  

D’aquesta manera, s’evidencia gràficament on es troba aquest col·lectiu més 

vulnerable.  

Pel que fa als majors de 80 anys, aquests signifiquen el 30% de les persones 

grans. En aquest cas, la proporció de persones que viuen soles és més 
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pronunciat que el total. Fet pel qual es considera un col·lectiu en risc de 

vulnerabilitat residencial.  

Estructura familiar monoparental 

Per últim, les llars monoparentals signifiquen el 2.32% del total de 

Granollers. És a dir, 606 habitatges estan composats per un adult i un o 

diversos menors de 15 anys.  

En aquest sentit, la majoria de famílies monoparentals estan composades per 

un adult i un infant (63%), seguit de les formades per un adult i dos membres 

(33%). En termes absoluts, la xifra de persones d’aquest col·lectiu ascendeix 

a 1.227.  

Gràfic 26. Llars formades per un adult i un o diversos menors de 15 

anys, segons mida la llar. 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  
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Gràfic 27. Evolució interanual de la població (2002-2015) % 

 

Font: Annex Estadístic facilitat per la Diputació de Barcelona  

En resum, el col·lectiu d’habitants en situació de vulnerabilitat ascendeix a 

15.377 persones. Atès que, tal i com s’ha descrit metodològicament en línies 

anteriors, el nombre real es situa en una forquilla d’entre el 20% i el 30%, 

podem afirmar que entre 3.075 i 4.613 persones de Granollers es poden 

trobar en una futura situació vulnerable o d’exclusió social i residencial.  

 

2.3.1 Estimació de les necessitats d’habitatge  

A partir dels càlculs realitzats, s’estima que la ciutat de Granollers té unes 

necessitats d’habitatge que es detallen en dos escenaris diferents.  

El primer escenari, que en direm escenari baix, contempla que el 100% de 

persones del grup A (sense llar o en situació d’exclusió social -residencial) 

tindran una necessitat d’habitatge i el 20% del grup B (col·lectiu en situació 

de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social-residencial). 

 

Taula 28. Grup B. Col·lectius vulnerables o amb risc d'exclusió social  

  Persones 20% 30% 

Població jove emancipada (20-34 anys)  4.950      990      1.485     

Gent gran (majors de 65 anys)  9.200      1.840      2.760     

Estructura familiar monoparental  1.227      245      368     

TOTAL  15.377      3.075      4.613     

Font: Elaboració pròpia a partir de INE i Annex Estadístic facilitat per la Diputació 
de Barcelona 
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Taula 29. Necessitats d'habitatge Escenari baix (20% col·lectiu B) 

  Persones Còmput 

Grup A 426 100% 

Grup B 3.075 20% 

TOTAL 3.501   

Font: Elaboració pròpia  

 

El segon escenari, que en direm escenari alt, contempla que el 100% de 

persones del grup A (sense llar o en situació d’exclusió social-residencial) 

tindran una necessitat d’habitatge i el 30% del grup B (col·lectiu en situació 

de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social-residencial). 

Taula 30. Necessitats d'habitatge Escenari alt (30% col·lectiu B)  

  Persones Còmput 

Grup A 426 100% 

Grup B 4.613 30% 

TOTAL 5.039   

Font: Elaboració pròpia  

 
Amb tot, doncs, el municipi de Granollers hauria de preveure, pels propers 6 
anys, solucions residencials per a, entre 3.501 i 5.039 persones. 
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3. EL PARC D’HABITATGES 

Es treballa amb dos graus de desagregació de dades: a nivell municipal a 

través de les dades del Cens de Població i Habitatge 2011 i a nivell de 

parcel·la mitjançant l'explotació de les dades del cadastre que ens permeten 

fer un anàlisi més detallat de les característiques del parc residencial del 

municipi. Aquestes difereixen de les dades del cens en quant a número 

d'edificis d'habitatge i número d'habitatges, essent les del cadastre 

lleugerament majors. Per tant totes les dades que s'aporten per parcel·la es 

fan sobre l'univers d'edificis i habitatges que s'extreu de les bases 

cadastrals.  

3.1. Característiques generals del teixit residencial 

Número d’edificis d’habitatge i número d’habitatges  

El Cens de població i habitatge del 2011 ens indica que el municip i de 

Granollers compta amb un total de 27.423 immobles (habitatges principals, 

secundaris i buits), dels quals 22.831 són habitatges principals i 5.093 

edificis amb ús d’habitatge. En canvi, segons les dades obtingudes del 

Cadastre, Granollers consta de 25.820 habitatges i 4.910 edificis 

d’habitatges. 

3.1.1 Teixit residencial 

Teixit residencial plurifamiliar compacte , constituït a base de parcel·les 

estretes però profundes, amb consolidació diversa oscil·lant entre PB i PB+9, 

tal i com es descriu en l’apartat 1.2.3. A grans trets, les qualificacions 

urbanístiques predominant són: en el nucli antic la CLAU 1A Zona 

Residencial en Illa Tancada, Façana estreta , i en la resta la CLAU 1B Zona 

Residencial en Illa Tancada, Façana ampla.  En la CLAU 1A es tractaria de 

conservar les característiques, tipologies i ús existents, alineades a vial, amb 

una parcel·la mínima de 90 m², amb una amplada mínima de façana de 5m, 

admès tant habitatge unifamiliar com plurifamiliar segona l’ample de la 

parcel·la, i una alçada reguladora segons l’ample de carrer. I en la CLAU 1B 

es tractaria de completar la transformació d’agrupació de les parcel·les 

evitant el pas d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar en les parcel·les estretes, 

alineades a vial, amb una parcel·la mínima segons una amplada mínima de 

façana de 5m, per habitatge unifamiliar i bifamiliar, i una amplada mínima de 

façana de 6m per habitatges plurifamiliars, i una alçada reguladora segons 

l’ample de carrer. 

3.1.2 Densitat  

El teixit urbà de Granollers, descomptant l’àmbi t del barri de Palou i la zona 

industrial presenta una densitat de 52hab/ha. Es tracta d'una densitat 

intermèdia, de teixit residencial compacte, que es considera adequada pel 

que fa a la sostenibilitat -econòmica i ambiental- de la prestació de serveis 

municipals. Tot i així, observem clares diferències entre els diferents barris. 

A la taula 31 podem observar com la franja central N-S de Granollers, que 
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compren principalment els barris de Can Monic, Sant Miquel, Joan Prim 

centre i Granollers Centre tenen densitats superiors a 76hab/Ha. Una 

densitat alta, en comparació amb la resta de barris més perifèrics situats a 

banda i banda com són Font Verda, Congost, etc. 

Taula 31. Número densitat per barri. Cadastre  

Barri Nº habitatges Superfície (Ha) Densitat 
(hab/Ha) 

Can Monic 381 3 149 

Sant Miquel 3.660 29 126 

Joan Prim Centre 1.048 12 91 

Sota el Camí Ral 2.120 24 89 

Granollers Centre 4.339 57 76 

Instituts 1.294 19 69 

Ponent 697 11 65 

Can Bassa 1.638 30 55 

L’Hostal 781 13 60 

Congost 1.521 34 45 

Lledoner 1.515 36 43 

Font Verda 3.122 72 43 

Tres Torres 1.661 45 37 

Granollers Nord 1.264 37 34 

Can Gili 779 61 13 

Zona Industrial 26 20 0 

Palou 70 64 0 

TOTAL 24.920 1.482 17 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cadastre  

 

Amb l’anàlisi més detallat parcel·la per parcel·la (veure plànol DG 3.1.1.) la 

gran majoria de parcel·les amb edifici d’habitatges al municipi tenen entre 1 i 

2 habitatges, que suposa un 71% del parc. En canvi tan sol contenen el 13% 

del nombre d’habitatges. Més de la meitat dels habitatges es concentra en 

edificis amb més de 16 habitatges, un 10% del parc d’edificis. Destacar 

diverses zones on es concentra un gran nombre d’habitatges per parcel·la, 

superior a 15 habitatges per parcel·la, com la zona de Ponent, Instituts, Sota 

el Camí Ral o Tres torres. 
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Taula 32. Número d'habitatges per edifici. Cadastre  

Habitatges per edifici  Nº edificis Nª habitatges 

1 2.536 (65%) 2.536 (10%) 

2 396 (6%) 792 (3%) 

3 212 (3%) 636 (2%) 

4 121 (3%) 484 (2%) 

5 93 (2%) 465 (2%) 

Entre 6 i 15 499(12%) 4.824 (19%) 

16 o més 499 (10%) 16.083 (62%) 

TOTAL 4.910(100%) 25.820 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cadastre  

3.1.3 Tipologia edificatòria  

En base a les dades del Cens 2011 els edificis d’un sol habitatge tenen un 

pes molt important (tot i ser un percentatge inferior al de la mitjana catalana) 

dins el conjunt d'edificis del municipi.  

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i  Habitatge 2011  

Elaborem l'anàlisi detallat per parcel·la del perfil tipològic de les edificacions 

a partir de la tipologia constructiva.  

En base a això (veure plànol 3.1.2) corroborem amb les dades del Cadastre 

que la tipologia principal és la d'habitatge unifamiliar. Aquesta tipologia 

representa el 60,27% de les parcel·les amb edificis d'habitatge analitzades , 

50,5 49,5

69,6

30,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hab. unifamiliar Hab. plurifamiliar

Comparativa de la tipología d'habitatge

Municipi Catalunya



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

77 
 

xifra més elevada que les dades del Cens del 2011. Aquesta tipologia  només 

conté el 12,58% dels habitatges.  

L'habitatge plurifamiliar aïllat el trobem només al barri Tres Torres, a Can 

Bassa i a Granollers Centre. L'habitatge unifamiliar aïllat és concentra en el 

barri de Font Verda i Can Gili.  

3.1.4 Alçada dels edificis 

Pel que fa a les alçades dels edificis, el municipi de Granollers presenta un 

mosaic d'alçades que oscil·len entre PB i PB+9 al llarg de tot el teixit urbà. 

S'observa aquesta característica en el plànol 3.1.3. Destaquen les parcel·les 

amb edificis de PB+1 que suposen el 34% del total d'edificis. A partir de 

PB+6 fins a PB+9 o més, el percentatge d’edificis baixa molt fins a sumar 

només el 6% dels edificis en total. Tot i així, els edificis de PB+5 són un total 

de 4.646 habitatges que suposa un 17% del total d'habitatges.  

Destacar la major concentració d'edificis de PB+6 o més seguint el carrer 

Girona passant pel barri de Joan Prim Centre, Granollers Centre i Sant 

Miquel. 

Taula 33. Alçada dels edificis. Cens 2011 

Habitatges per edifici  Nº edificis Nª habitatges 

Pb 808 (16%) 935 (3%) 

Pb+1 1.720 (34%) 2.638 (10%) 

Pb+2 1.196 (23%) 3.357 (12%) 

Pb+3 485 (10%) 3.606 (13%) 

Pb+4  316 (6%) 3.917 (14%) 

Pb+5 269 (5%) 4.646 (17%) 

Pb+6 106 (2%) 2.163 (8%) 

Pb+7 121 (2%) 3.560 (13%) 

Pb+8 30 (1%) 1.001 (4%) 

Pb+9 o més  42 (1%) 1.600 (6%) 

TOTAL 5.093 (100%) 27.423 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens 2011  

3.1.5 Antiguitat del parc d'habitatge 

Amb les dades del Cens 2011 així com amb l'explotació de les dades del 

Cadastre per l'anàlisi detallat per parcel·la podem analitzar l'antiguitat dels 

edificis d'habitatge del municipi. 

Podem observar a través de les dades del Cens 2011 com quasi la meitat de 

les edificacions (47%) daten d’entre 1961 i 1980. Això és degut a la 

immigració i l’augment de natalitat que van propiciar un important augment 

del parc d’habitatges entre 1956 i 1975, superant en un 4% la mitja catalana. 
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La resta dels edificis (el 35%) són dels següents 30 anys, entre 1981 i 2011. 

Únicament el 15% de les edificacions daten de entre 1900 i 1960.  

Pel que fa al nombre d’habitatges, a través del Cadastre observem més 

detalladament que el 47% dels edificis construïts entre 1961 i 1980 contenen 

un total de 10.647 habitatges. El 35% dels edificis construïts entre 1981 i 

2011 són un total de 8.049 habitatges, i el 15% del llarg període que va de 

1900 a 1959, 3.694 habitatges. 

 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

En el plànol 3.1.4 observem la concentració d'edificis antics al voltant de 

l’antiga Carretera de Girona a Barcelona que travessava el municipi. 

S'observa també una major presència d’edificis construïts en el període 

1950-1978, tant en el centre seguint l’Avinguda de Joan Prim com estenent -

se pels barris del voltant, Font Verda, Granollers Nord, L’Hostal, Instituts, 

Congost, Can Gili, Can Bassa i els límits del barri de Palou. Els edificis 

construïts en el període 1980-2000, es veu una forta construcció dels 

eixamples de Tres Torres i Font Verda. En els darrers 15 anys apareixen 

construccions en els barris centrals on passen les vies principals com és el 

carrer Girona i l’Avinguda de Joan Prim i  alhora en el barri de Font Verda. 

3.1.6 Dimensió  

Les dades del Cens 2011 ens indiquen que a Granollers la superfície mitjana 

dels habitatges és de 85,80m2, lleugerament inferior a la catalana de 86,5m2.  
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Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011   

 

La majoria dels habitatges (57,4%) tenen una superfície de entre 60 i 90m2. 

Només el 1,8% dels habitatges té menys de 45m2.  

A partir de l’Annex Estadístic d’habitatges de Granollers podem observar que 

els habitatges construïts a partir de 2004 són d’una grandària 

considerablement superior a la mitja que ens mostra el Cens d’habitatges de 

2011. De 2004 a 2008 els habitatges construïts tenien una superfície mitja de 

118,9m2 i els construïts entre 2009 i 2012 tenien 114,4m2. Destaca la 

grandària dels nous edificis que daten d’entre 2013 i 2015, sent d’una 

superfície de 144,6m2, molt per sobre de la mitjana a Catalunya que és de 

88,2m2.  

Taula 34. Superfície del parc d'habitatge principal. Cens 2011 

Menys 
de 
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De 
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180m
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Hab. 
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7.163 
31,4% 

2.991 
13,1% 

1.274 

5,6% 

833 

3,6% 

400 
1,8% 

474 
2,1% 

22.831 85,80
m2 

Font: Elaboració pròpia en base a Cens 2011 
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Font: Annex Estadístic d’habitatges de Granollers (versió 0.2)  

Seguint els estàndards de Catalunya i el Vallès Oriental, podem observar que 

la majoria dels habitatges tenen entre 4 i 6 habitacions per habitatge, seguit 

dels habitatges de 3 habitacions. 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  
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3.1.7. Tipus de propietat de la finca 

A partir de les bases cadastrals, i el camp coeficient de propietat respecte la 

finca dels immobles amb ús d'habitatge veiem que hi ha un 11% d’habitatges 

amb propietat vertical, mentre que el 89% dels restants serien de propietat 

horitzontal. En el plànol 1.3.5 observem com els habitatges amb propietat 

vertical són més presents als barris cèntrics i els de propietat horitzontal en 

els eixamples. 
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3.2 Qualitat del parc 

3.2.1 Estat de conservació  

Les dades del Cens de 2011 distingeixen quatre estats: ruïnós, dolent, 

deficient i bo. L'estat ruïnós s'assigna a aquells edificis que presenten 

desperfectes que el fan inservible. L'estat dolent s'assigna als edificis que 

presenten patologies constructives o estructurals greus. L'estat deficient 

s'assigna a aquells edificis que presenten alguna patologia lleu. Al gràfic  

següent es comparen les dades del municipi amb les dades a nivell 

autonòmic. 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

Observem que el percentatge d’edificis en bon estat està pràcticament sobre 

la mitja de catalana, és a dir, la gran majoria d’edificis de Granollers està en 

bon estat. 

Taula 35. Estat de conservació dels edificis d'habitatge. Cens 2011 

 Nº edificis Nº habitatges 

Bo 4.619 (90,7%) 25.744 (93,9%) 

Deficient 333 (6,6%) 1.241 (4,5%) 

Dolent 98 (1,9%) 366 (1,3%) 

Ruïnós 43 (0,8%) 72 (0,3%) 

Total  5.093 (100%) 27.423 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base dades del Cens de Població i Habitatge 2011  
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Complementàriament a les dades del Cens de 2011, l'anàlisi detallat per 

parcel·la a través de les dades del cadastre, ens permet localitzar i 

caracteritzar els edificis d'acord a tres períodes d'antiguitat que ens 

permeten estimar tres possibles estats de conservació o de manteniment:   

• Interval 1 (2017-1984), edificis amb una antiguitat inferior a 30 anys. 

Edificis d'habitatge joves amb bones garanties de qualitat pel que fa a 

la vida útil dels edificis, els sistemes estructurals, els sistemes 

constructius i els materials utilitzats. S'estima que els edificis 

construïts en aquest període han de presentar un bon estat de 

conservació.  

• Interval 2 (1983-1970), edificis amb una antiguitat entre 30 i 45 anys. 

Edificis d'habitatge és probable que puguin presentar signes de 

deteriorament incipient si no s’han fet les degudes obres de 

manteniment.  

• Interval 3 (1969 i anteriors), edificis amb una antiguitat superior als 45 

anys. Es tracta d'edificacions que poden presentar signes de 

deteriorament i patologies constructives o estructurals.  

Com es pot veure en el següent gràfic, el 61% dels habitatges tenint en 

compte els habitatges dels Intervals 2 i 3, podria presentar signes de 

deteriorament si no s’han fet obres de manteniment, només el 39% dels 

habitatges tenen menys de 30 anys. Per tant, parlaríem d’un parc d’habitatge 

força antic i que encara que el seu estat general és bo, cal tenir en compte 

les revisions a realitzar per mantenir-ne l’estat.  

Font:  Elaboració pròpia en base a Cadastre  

El 41% dels edificis haurien de passar la corresponent Inspecció Tècnica de 

l'Edificació exigida per la Generalitat de Catalunya ja que tenen més de 45 

anys d’antiguitat. 
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Complementàriament al Cens de 2011 s’ha realitzat un  treball de camp. 

Aquest es fa sobre l'univers d'habitatges seleccionats també en relació a 

l’anàlisi de l'accessibilitat -exposat a continuació en el punt 3.2.2- i comprèn 

un conjunt d'edificis plurifamiliars construïts abans de 1995 (més de 25 

anys).  

Es fa una inspecció visual des de l'exterior analitzant, l'estat de la façana i la 

mitgera, els tancaments, i l'estat del vestíbul en els casos que sigui possible 

accedir-hi. En base a això s'estableixen tres categories pel que fa a l'estat de 

conservació:  

• Sense Deficiències (S/D) 

• Deficiències Lleus (LL), pel que no es minven les condicions 
d'habitabilitat 

• Deficiències Greus (G), en els casos que es poden minvar les 
condicions d'habitabilitat  

Taula 36. Estat de conservació. Treball de camp  

 Nº edificis Nº habitatges 

Sense deficiències (S/D) 58 (73%) 1.095 (75%) 

Deficiències lleus (LL) 19 (24%) 323 (22%) 

Deficiències greus (G) 2(3%) 29 (2%) 

TOTAL 79 1.461 

Font: Elaboració pròpia en base a treball de camp 

Observem que la majoria dels edificis inspeccionats (73%) que contenen la 

major part dels habitatges, no presenten deficiències. En aquest sentit, 

destacar que tots els edificis inspeccionats amb menys de 30 anys 

d'antiguitat presenten un bon estat de conservació. Pel que fa als edificis 

entre 30 i 45 anys d'antiguitat i amb més de 45 anys d'antiguitat s'obté 

diversitat de resultats entre S/D, LL i G.  

Les patologies lleus detectades tenen a veure amb el deteriorament natural 

dels propis materials constructius. En aquest sentit, observem arrebossats 

tacats, que presenten fissures superficials o que es comencen a desintegrar.  

Les patologies greus detectades tenen a veure amb situacions com el 

trencament i pèrdua de material en el cantell dels balcons, cornises, minvells 

o altres, amb humitats o esquerdes significatives. 

No s’observen grans fissures que puguin ser fruit de problemes de 

fonamentació, dilatacions no resoltes entre elements constructius, o errors en 

el dimensionament estructural.  
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En base al treball de camp i l'època de construcció dels habitatges es pot  

apuntar que els sistemes constructius principals són el formigó armat per a 

elements estructurals -possiblement forjats unidireccionals amb revoltons 

ceràmics-, i tancaments de façana de maó amb acabat vist o arrebossat. Les 

fusteries d’alumini i persiana. Paviments del balcó ceràmic i baranes de 

barrots de ferro pintat.  

Es tracta d'una construcció senzilla, que adopta solucions econòmiques i poc 

arriscades des del punt de vista estructural -parcel·les estretes amb llums 

curtes-, constructiu i formal, que en base a les dades obtingudes ha estat 

ben dissenyada i executada i/o ha rebut un manteniment adequat.  

3.2.2. Accessibilitat 

Les dades del Cens 2011, ens mostren que els edificis de Granollers 

presenten condicions d’accessibilitat sensiblement  favorables respecte al 

conjunt català però inferiors al comarcal.  

Font: Elaboració pròpia segons el Cens de 2011  

Les dades del Cens de 2011 ens indiquen que més de la meitat d’edificis de 

PB+3 o superior i els corresponents habitatges no disposen d’ascensor. El 

percentatge en aquest cas, 53,3% és inferior al conjunt de la comarca i de 

Catalunya, 73,1% i 70,2% respectivament. L’accessibilitat del municipi de 

Granollers és escassa ja que només un 27,3% és accessible.  

27,3%

72,7%

29,3%

70,7%

24,1%

75,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Accessible Manca condició d'accessibilitat

Comparativa de l'accessibilitat als habitatges

Municipi Comarca Catalunya



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

91 
 

 

Font: Elaboració pròpia segons el Cens de 2011 

En l'anàlisi detallat per parcel·la, es localitzen els edificis plurifamiliars de 

PB+3 del municipi, i es caracteritzen en funció de la probabilitat de disposar 

d'ascensor en funció de l'any de construcció i la normativa d'edificació o 

accessibilitat a la que estava subjecte. Es defineixen quatre intervals 

temporals segons l'any en que entren en vigor les diferents normatives 

referents a l'accessibilitat i s'hi distribueixen els edificis d'habitatge d'acord al 

seu any de construcció.  

• Interval 1: 2007 i posteriors. Edificis subjectes al CTE vigent des de 
2007, que exigeix que els edificis de nova construcció siguin 
accessibles. Vol dir, obligatorietat d'instal·lar ascensor en habitatges 
de PB+3 o més i accessibilitat en zones comunes, entre altres.  

• Interval 2: 2006-1995. Edificis subjectes al Decret 135/1995, Decret 
d'Accessibilitat. Obligatorietat d'instal·lar ascensor o deixar -ne l'espai 
per a instal·lar-lo, en habitatges de PB+3 o més. 

• Interval 3: 1994-1984. Edificis subjectes al Decret 2291/1985 de 
supressió de barreres arquitectòniques. Aquest no obliga a la 
col·locació d'ascensors.  

• Interval 4: Prèviament al 1985 no es troba cap normativa que 
estableixi obligacions en aquest sentit.  
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Font: Elaboració pròpia segons Cadastre  

Observem com només el 6,2% dels edificis d'aquest grup (16,1% dels 

habitatges) s'han construït a l’empara del CTE. El 20,6% estarien subjectes 

al Decret 135/1995 pel qual els edificis haurien de tenir ascensor o disposar 

d'espai per instal·lar-ne. La resta dels edificis anteriors a 1995, el 57,4% que 

contenen el 72,8% dels habitatges, no haurien tingut la necessitat d'instal·lar 

ascensor ni preveure espai, pel qual és possible que siguin edificis sense 

ascensor i no comptin amb la possibilitat de instal·lar-ne. Aquestes seran les 

principals edificacions objecte d'inspecció en el treball de camp.  

En el plànol 3.2.2, s'identifiquen tots els edificis anteriors a 2006 als quals la 

normativa no obliga a disposar d'ascensor. Es descarten els construïts a 

partir del 2007, construïts a l'empara del CTE. 

S'amplia l'estudi de les condicions d'accessibilitat del parc residencial 

mitjançant dades incorporades a través de treball de camp. En aquest es 

revisen un conjunt d'edificis del municipi que compleixen amb les condicions 

següents: edificis d'habitatge plurifamiliar de PB+3 o més, construïts abans 

de 1995, amb 5 o més habitatges (més d'un habitatge per planta) o bé 

edificis amb 2 i 4 habitatges. 

Es seleccionen els edificis que compleixen les característiques ja que, tal i 

com s'ha dit, abans de 1995 no obligava a la col·locació d'ascensors en 

edificis d'habitatge de PB+3 o més, i per tant són susceptibles de no comptar 

amb ascensor. Dins aquest grup, es visiten tots els edificis que contenen un 

mínim de 5 habitatges, amb la intenció que l'estimació sobre la possibilitat o 

no de millorar l'accessibilitat repercuteixi en el major nombre de llars 

possibles. La  mostra inspeccionada és de 79 edificis, 1,5% de total d'edificis 

del municipi, que contenen un total de 1.461 habitatges, el 7% del parc total.   
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En els edificis sense ascensor es fa una valoració estimada de la possibilitat  

d'incorporar-ne en base a l'espai disponible a la caixa d'escala. No es valora 

la possibilitat d'incorporar ascensor en els possibles patis interiors dels 

edificis ja que no s’hi pot accedir. 

A banda de l'existència o no d'ascensor -factor principal-, en el treball de 

camp es consideren altres aspectes que caracteritzen l'accessibilitat als 

habitatges de l'edifici com són: condicions de la vorera, barreres entre carrer 

i vestíbul o dins el vestíbul d'accés. 

Taula 37. Accessibilitat. Treball de camp 

 Nº edificis Nº habitatges 

Amb ascensor totalment accessible 31(39%) 976 (67%) 

Amb ascensor parcialment accessible 33 (42%) 310 (22%) 

Sense ascensor 15 (19%) 139 (11%) 

TOTAL 79 1.461 

Font: Elaboració pròpia en base treball de camp 

Les dades obtingudes en el treball de camp ens mostren uns percentatges 

lleugerament diferents als del conjunt del municipi. En la major part dels 

edificis que no tenen ascensor, ens trobem amb nuclis d'escales de mida 

molt reduïda, que no permeten la instal·lació d'ascensor. Les voreres 

estretes tampoc permetrien la instal·lació d'ascensors fora del volum edificat, 

a no ser que s'ocupés tota la vorera i part de la calçada o l'espai del carrer 

corresponent a places d'aparcament en els casos que n'hi hagi. Destacar el 

problema d'accessibilitat que presenten les voreres de menys d'un metre 

d'ample presents en bona part dels carrers de la zona del casc antic .   

Per últim les dades del Cens de 2011 ens permeten identificar la quantitat de 

persones que viuen soles amb un tipus d’habitatge no adequat a les seves 

necessitats pel que fa a les condicions d'accessibilitat . 

 

3.2.3. Eficiència energètica 

En la taula 39, podem observar segons les dades de l’ICAEN, la gran majoria 

de certificats d’habitatges a Granollers tenen la lletra E. Aquestes dades 

poden portar a pensar que són degut a que el total engloba també 

edificacions que responen a normatives antigues. La rea litat és que si 

Taula 38. Accessibilitat majors de 65 anys segons % Cens 2011 

Llars amb alguna persona major de 65 anys Accessible  No accessible  

4.904 35% 65% 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Cens 2011  
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observem els edificis construïts a partir del 2006 que responen al CTE 

trobem que el 77,4% la formen les lletres D i E, 37,1% i 40,3% 

respectivament. Aquestes dades deixen clar que els habitatges de Granollers 

han millorat amb el temps però, que tot i així, també és necessària la 

rehabilitació energètica en els edificis més nous. 

Taula 39. Certificats Eficiència energètica 

Qualificació Nº certificats totals Nº certificats responent a 
CTE 2006 i posterior 

A 4 (0,1%) 2 (0,5%) 

B 16 (0,5%) 12 (3,4%) 

C 111 (3,6%) 33 (9,3%) 

D 355 (11,4%) 127 (35,7%) 

E 1762 (57%) 151 (42,4%) 

F 272 (8,8%) 16 (4,5%) 

G 575 (18,6%) 15 (4,2%) 

TOTAL  3.095 356  

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAEN  

En l’anàlisi detallat per parcel·la es caracteritzen els edificis d'habitatge 

d'acord a la seva eficiència energètica estimada en funció del tipus de 

solució constructiva de façana d'acord al seu any de construcció. 

S'estableixen els períodes temporals i t ipus de solució constructiva de façana 

per cada període, en base a les diferents normatives de l'edificació: 

• Interval 1: anteriors al 2007. Edificis subjectes al CTE. S'exigeix un alt 
grau d'eficiència energètica en l’embolcall de l'edifici.  

• Interval 2: 2006-1987. Edificis subjectes a la Norma Bàsica de 
l'Edificació (NBE-CT-79). Exigeix dues fulles en el tancament de 
façana.   

• Interval 2.1:2006-1994. Dos fulles amb aïllament tèrmic. 

• Interval 2.2:1993-1987. Dos fulles sense aïllament tèrmic. 

• Interval 3: 1986 i anteriors. Majoritàriament la façana es construeix 
amb una  fulla d'un peu o mig peu, 30cm o 15cm respect ivament, 
sense aïllament tèrmic 
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Font: Elaboració pròpia segons el Cadastre  

Considerant els intervals 1 i 2.1, obtenim que el 30% dels edificis disposarien 

d'aïllament tèrmic en façana. Aquests es corresponent al 27% dels habitatges 

deixant el 73% restant dels habitatges amb unes condicions d'eficiència 

energètica més desfavorables. 

3.2.4. Infrahabitatge i edificis en situacions irregulars 

A través de les dades del Cens 2011, s'analitzen diverses variables que 

poden suposar la qualificació d'un habitatge com a infrahabitatge dinàmic 

d'acord al Decret d'Habitabilitat D.141/2012. 

Aquestes són: manca de serveis o lavabos dins de l’habitatge, carència 

d’evacuació d’aigües residuals, edificis en estat de conservació ruïnós o 

dolent, subministrament directe de la xarxa d'aigua, superfície útil de 

l'habitatge. 

En relació a la manca de servei o lavabo, les dades del Cens ens indiquen 

que 165 habitatges tindrien aquesta mancança.  

Pel que fa a la carència d’evacuació d'aigües residuals les dades del Cens 

ens indiquen que no hi hauria cap habitatge amb aquestes condicions.  El 

1,3% utilitza altres mètodes d’evacuació diferents dels convenciona ls. 

Edificis en estat de conservació ruïnós o dolent , tal i com s'exposa a l'apartat 

3.2.1, aquests suposarien el 2,7% dels edificis i el 1,6% dels habitatges.  

En relació a la manca d'aigua corrent el Cens de 2011 no identifica cap 

edifici sense connexió a la xarxa.  

En relació a la superfície útil, el Decret d'habitabilitat D141/2012 determina:  
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- Habitatges preexistents. La superfície mínima exigida és 20m 2. 

- Habitatges d'obra nova. La superfície mínima exigida és 36m 2. 

Com ja hem dit prèviament en el punt 3.1.6, Cens 2011 no proporciona 

informació al respecte, però podríem extreure que com a màxim n’hi ha 14 

que serien inferiors a 30m2.  

Pel que fa a l’habitatge estàtic, a través de les converses amb els tècnics 

municipals s'ha identificat una sèrie de finques buides propietat de grans 

tinents que són susceptibles de presentar situacions irregulars d’ocupació.  

També es detecten casos d’ocupació a diverses fàbriques de la Zona 

Industrial. Aquestes condicions irregulars, a través del Servei de Mediació 

Comunitària, es mira de resoldre el més ràpid possible mirant d’evitar els 

problemes de convivència a la resta de la comunitat. 

Pel que fa a les edificacions en mal estat que poden suposar un perill per les 

persones, s’obre immediatament una ordre d’execució  per la seva reparació. 

Per últim, des de Serveis Socials s'ha identificat un cas de barraquisme l’any 

passat en la zona de vies de tren entre el barri del Congost i la Zona 

Industrial. Actualment no s’han detectat casos similars.  

3.2.5. Concentració espaial de les problemàtiques 

Per poder identificar les zones amb una major concentració de problemes 

s’han explotat les dades del Cadastre pel que fa a l’estat de conservació i 

necessitats de manteniment, l'eficiència energètica dels edificis i la presència 

d'ascensors en els edificis plurifamiliars de PB+3 o superiors, i les situacions 

d'infrahabitatge. 

En relació a l’estat de conservació, en el plànol 3.2.1 es pot observar que les 

edificacions amb més de 45 anys es concentren majoritàriament seguint l’eix 

viari longitudinal que travessa Granollers paral·lel al riu. Concretament en els 

barris de Granollers Centre, Joan Prim Centre, l’Hostal, Lledoner, així com en 

la zona sud del municipi al barri Sant Miquel. Els edificis entre 30 i 45 anys 

es situen, de manera dispersa i proporcionadament semblant per tots els 

barris menys al de Tres Torres i Palou. L'edificació amb menys de 30 anys es 

troba principalment als eixamples - Font Verda, Tres Torres i Can Bassa - i 

de manera més disgregada per la resta dels barris del centre con Sant 

Miquel, Granollers Centre, Joan Prim Centre i Lledoner.  

Pel que fa a l'eficiència energètica, observem que la manca d'edificis amb 

aïllament tèrmic es pot considerar una característica estesa en la pràctica 

totalitat del municipi al tractar-se d'una condició present en el 73% dels 

edificis. A partir del plànol 3.2.3, s’observa que els edificis ubicats en els 

barris de Font Verda, Tres Torres i Can Bassa poden presentar condicions 

energètiques més favorables que la resta del municipi.  
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Pel que fa específicament a la disponibilitat d'ascensor en els edificis 

plurifamiliars de PB+3 o superior, a través de les dades del cadastre i les 

dades obtingudes mitjançant el treball de camp, observem que les àrees amb 

un major presència d'edificis que no disposen d'ascensor són: Can Bassa i 

Sota el Camí Ral.  

A través de les dades de l’Atles de Vulnerabilitat del departament de 

Fomento en base al Cens de 2011, s’observa com a la zona entre els barris 

de Can Monic i el Lledoner poden haver-hi habitatges menors a 30m2 encara 

que per part del departament de Serveis Socials no tenen constància 

d’aquests. S’ha consultat el Cadastre i no s’han localitzat habitatges de 

menys de 30 m2.  Es dóna la circumstància que a la mateixa secció censal hi 

ha una residència de gent gran on probablement hi hagi persones censades. 

Creiem que en el moment d’elaborar el Cens, l’INE va prendre dades errònies 

de l’habitatge d’aquestes persones grans, que en realitat corresponien a les 

habitacions de la residència. 

Habitatges menors de 30m2 

Font: Atlas de Vulnerabilitat Urbana del Ministerio de Fomento segons Cens de 

2011 

Es detecten, també a partir de l’Atles, que per la zona de Sota el Camí Ral, 

Granollers Nord i el Lledoner, hi ha habitatges sense servei d’inodor dins de 

l’habitatge. 
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Per últim, des de Serveis Socials detecten que les problemàtiques més greus 

que hi ha actualment són en aquells barris que limiten amb altres municipis 

com és el Barri del Congost que limita amb Canovelles i el barri de Sant 

Miquel. En aquest últim, es van realitzar amb èxit sessions de sensibilització 

amb veïns per tal de millorar aspectes de convivència entre ells.  

Habitatges sense inodor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Atlas Vulnerabilitat Urbana del Ministerio de Fomento segons Cens de 2011  

Habitatges sense bany o dutxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Atlas Vulnerabilitat Urbana del Ministerio de Fomento segons Cens de  2011 
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3.2.6. Dinàmica rehabilitadora i de manteniment 

Distingim dos grups d'intervencions: (a) les derivades del Pla de Barris del 

barri del Congost; (b) les realitzades fora d'aquest programa. 

S'estableixen també quatre tipus d'intervenció en el Pla de Barris: (1) 

instal·lació d'ascensor, (2) adaptació accessibilitat, (3) arranjament de 

cobertes i (4) arranjament de façanes. 

Taula 40. Subvencions per a rehabilitació 2006-2010. Llei de Barris 

Intervenció Nº 
edificis 

Nº 
habitatges 

Import (€)  €/habitatge 

Instal·lació d'ascensors 13 276 100.853,71  365,41 

Adaptació accessibilitat 7 161 82.559,71 512,79 

Arranjament de coberta 10 207 57.223,91 276,44 

Arranjament de façanes 18 258 74.675,54 289,44 

TOTAL 28 595 315.312,87 529,93 

Font: Elaboració pròpia en base a informació Ajuntament  

Pel que fa a les intervencions fora del programa Llei de Barris, s'han 

identificat les següents llicències d’obres:  

Distingim tres tipus de llicències: (a) d’Obra Major; (b) d’Obra Menor; c) 

Assabentats. 

 Taula 41. Llicències d’obra de rehabilitació (2012 – 2016) 

Tipus de llicència Nº habitatges o edificis Percentatge 

Obra Major 190 6,45% 

Obra Menor 813 27,61% 

Assabentats 1.942 65,94% 

TOTAL 2.945  

Font: Elaboració pròpia en base a informació Ajuntament 

S'observa que durant els anys 2012-2016 es duen a terme al voltant d’unes 

3.000 obres de rehabilitació o manteniment. Destacar també que 87 

d’aquestes obres intervenen llicències de Primera Ocupació, és a dir, que 

serien d’obra nova i no de manteniment o rehabilitació. Tenint en compte el 

numero d’habitatges i edificis de Granollers podem veure que la dinàmica de 

rehabilitació o de manteniment és escassa. 
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3.3. L’ús del parc  

3.3.1 Anàlisi característiques de tinença i estructura de la propietat  

A Granollers, el 76% dels habitatges està en règim de propietat, el 19% en 

règim de lloguer i, la resta, en altres formes. Tal i com s’ha analitzat en 

l’apartat 2, les característiques de tinença estan alineades amb la resta de la 

província i, també, amb el territori català en conjunt. Amb tot, la capital del 

Vallès Oriental té un parc d’habitatges majoritàriament en propietat i d’ús 

principal. 

Arribats en aquest punt, cal fer esment de l’ocupació d’habitatges, que és 

una realitat que ha tingut moments àlgids en els anys compresos entre el 

2008 i el 2014 i que, en cap cas, ha estat inventariada per cap organisme. 

Per tant, és difícil saber amb exactitud el nombre d’habitatges que estan 

ocupats per necessitat, tot i que s’estimen en més de 200 (Font: PAH)  

En tot moment hi ha hagut reaccions a aquesta problemàtica, tant per part 

del consistori com, també, per part de la PAH (Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca).  

En primer lloc, l’Ajuntament disposa d’una Oficina de Mediació Comunitària i 

una Oficina d’Atenció a les Comunitats de Veïns que actuen quan sorgeix un 

conflicte residencial arran d’un habitatge ocupat. Les tasques que duen a 

terme ambdues oficines són informatives (amb les comunitats de veïns) i 

d’assessorament per donar a conèixer com cal actuar. Segons els tècnics 

d’aquestes oficines, la conflictivitat entre veïnat i habitatges ocupats sorgeix 

en funció de diferents criteris i, un dels més comuns, és l’antiguitat de la 

construcció.  

En segon lloc, la PAH assessora les famílies que ocupen les llars per 

necessitat i els hi dóna pautes de quins procediments han de seguir per 

recuperar l’habitatge. Ofereixen per tant, tal i com manifesta la PAH, un 

recurs de transitorietat.  

Aquest col·lectiu d’activisme social precisa que, a dia d’avui, els afectats per 

la hipoteca són la minoria de casos (un 10%) mentre que els afectats per 

lloguers són la majoria de casos que atenen (90%).  

Per tant, actualment, la dificultat de retornar els préstecs hipotecaris a les 

entitats bancàries és una circumstància menor, comparat amb altres casos 

de famílies que no poden afrontar les mensualitats de l’arrendament de 

l’habitatge.  

Amb tot, les relacions veïnals poden diferir en funció del grau d’acceptació de 

la comunitat vers els veïns amb residents ocupes i, sobretot, en  relació a 

com s’impliquen les famílies en situació de vulnerabilitat dins la comunitat. 

Per aquest motiu, la tasca de l’ajuntament i de la PAH és fonamental per 

garantir la integració i minimitzar els possibles conflictes que pugui haver -hi. 



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

104 

Una menció a part mereix el volum d’habitatges que es considera que estan 

en mans de grans tenidors. L’Ajuntament de Granollers  ha fet una recerca 

d’aquestes dades, concloent que actualment (2017) hi ha un total de 790 

habitatges. Aquesta dada no discrimina l’entitat jurídica del titular, que tant 

poden ser empreses (constructores o de qualsevol altre tipus), entitats 

financeres, o particulars. 

Així mateix, també cal diferenciar entre el que suposa la propietat i el seu ús 

social. En aquest sentit, l’Ajuntament de Granollers detecta que d’aquests 

790 habitatges, només 61 estan en situació anòmala de desocupació.  

3.3.2 Descripció i identificació de l’ús i dels nivells d’ocupació del parc 

residencial 

Identificació d’ús 

D’acord amb el Cens d’Habitatges de l’any 2011 (INE), la gran majoria 

d’habitatges de Granollers (87%) eren principals; és a dir, llars composades 

per, com a mínim, una persona.  

La resta (13%), eren d’ús secundari (3%) o habitatges buits (10%).  

Taula 42. Habitatges familiars per tipus  

Habitatges 2011 % 

Principals 22.831 87% 

Secundaris 685 3% 

Buits 2.6097 10% 

Total 26.125 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011  

 

Actualment, després del creuament de les dades del padró i el cadastre 

(2017), s’observa el següent: 

• Existeixen 3.547 habitatges sense ningú empadronat.  

• D’aquests, 670 tenen indicis de desocupació permanent.8 

Tal i com es detalla en el següent gràfic, els habitatges sense ningú 

empadronat estan molt repartits per tot el municipi amb una distribució 

homogènia. 

                                                
7 L’INE considera buits habitatges on no s’ha localitzat cap persona que hi habita, 
però que molt probablement tingui una altra funció, de tipus comercial o 
empresarial, que explica que la seva funció no sigui residencial.  
8 Per comprovar la funció residencial s’han comprovat les dades de consum d’aigua. 
Aquests 670 habitatges corresponen als que durant un termini de dos anys han 
tingut un consum menor a 3m 3/any. Font: SOREA, base de dades de grans tenidors 
de l’Ajuntament, Padró i Cadastre.  
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No obstant, es pot donar el cas que en un habitatge sense ningú empadronat 

hi resideixi algú en règim de lloguer o propietat i estar empadronat a un altre 

municipi. Per tant, es tracta d’habitatges susceptibles de ser buits tot i  que se 

sap que el 19% d’aquests tenen una desocupació permanent (670 

habitatges).  

 

Il·lustració 15 Distribució dels habitatges sense ningú empadronat . Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades del padró i del cadastre  

 

Nivells d’ocupació 

Com ja s’ha anat apuntant en diferents apartats d’aquest anàlisi, la majoria 

d’habitants de Granollers (66,8%) resideixen en llars de 2, 3 i 4 membres.  

Habitatges Habitatges Percentatge 

1 persones 5294 23,8% 

2 persones 6307 28,3% 

3 persones 4796 21,5% 

4 persones 3790 17,0% 

5 persones 1087 4,9% 

6 persones 475 2,1% 

7 o més persones 537 2,4% 
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Amb tot, existeix un 2,4% de la població empadronada que resideix en llars 

de 7 o més membres. Concretament, s’identifiquen 537 habitatges que 

presenten aquesta casuística. D’aquests habitatges n’hi ha 6 on en total hi 

viuen 231 persones i que s’identifiquen com a centres geriàtrics, la parròquia, 

etc. 

Totes aquestes llars amb intensitat elevada es concentren, en la seva 

majoria,  en barris perifèrics amb especial atenció als barris de Sant Miquel, 

Congost o Can Gili.  

 

Il·lustració 16 Distribució dels habitatges amb 7 o més membres empadronats . Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades del padró i del cadastre . 
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4. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

4.1. Planejament d’aplicació o referència  

El planejament urbanístic vigent a Granollers és el Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Barcelona el 31 de d’octubre de 2012, tal i com s'exposa en 

el DOGC publicat el 15 de març de 2013, número 6336.  

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) aprovat el 20 d’abril de 

2010 preveu el desenvolupament de diversos Plans Directors Urbanístics en 

l’àrea urbana de Granollers. En concret: el PDU d’estructuració urbana de la 

Vall del Tenes, el PDU del Baix Congost i el PDU de reconversió de l’entorn 

de l’eix viari de la C-17 entre la Llagosta i Lliçà de Munt. 

Posterior al PTMB, s’aprova el 12 de novembre de 2010 el Pla Director 

Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Vallès 

Oriental, on es preveu el desenvolupament de l’ARE sector 129 a Granollers. 

Aquest preveu la construcció de 752 habitatges de protecció pública, que 

representa el 50% del total d’habitatges previstos.  En data 31 de juliol de 

2014, es va resoldre modificar el referit PDU per deixar sense efecte la 

delimitació i ordenació de l’àrea residencial estra tègica ARE Sector 129 la 

Bòvila al terme municipal de Granollers, de manera que el planejament 

urbanístic d’aplicació en aquest àmbit és el POUM de 2012.  

El POUM és, per tant, el planejament de referència a dia d'avui . En futures 

revisions s'hauria d'anar adaptant a les determinacions dels Plans Directors 

Urbanístics anomenats anteriorment. 

Pel que fa a les determinacions del POUM, es preveu com a criteri bàsic la 

revisió del sòl urbà, ja que els sòls urbanitzables encara no desenvolupats i 

els sòls no urbanitzables són escassos, no aporten grans canvis en 

l’estructura de la ciutat i la seva conservació es considera fonamental per 

conservar la qualitat del municipi. Com excepció, cal destacar la previsió de 

la transformació del sòl a llevant de l’estació de ferrocarril (La Bòbila) a 

residencial i terciari per millorar la connectivitat del sòl urbà entre el 

ferrocarril i La Roca del Vallès i la eventual transformació del Sud del terme 

en sistemes d’elevat impacte comarcal.  

En el tractament del sòl urbà, el POUM pretén reduir les tensions 

densificatòries del nucli urbà  del casc antic perquè sigui capaç d’admetre 

notables increments residencials. Així doncs, caldrà efectuar propostes que 

tendeixin a la renovació del teixit urbà i a la superposició i flexibilització dels 

usos. En l’eixample, en canvi, es consolida l’àrea urbana d’ordenació d’illa 

tancada, efectuant propostes d’agrupació parcel·lària. Es considera que el 

centre i l’eixample han d’absorbir gran part de la demanda d’habitatge.  
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En sòl urbà, en concret, al llarg de la “carretera” (c. Alfons IV, Francesc 

Macià, Anselm Clavé, Primer Marquès de les Franqueses) ha augmentat el 

nombre de plantes per tal d’equilibrar el perfil longitudinal.  

Pel que fa al tractament del sòl urbanitzable d’ús residencial, els Sectors U 

“Terra Alta”, en el barri de Can Gili, i X, en el barri del Lledoner, ja eren 

aprovats en el moment de la redacció del POUM, però no urbanitzats, i 

restaven pendents els Sectors Z2 i D, mentre que els K i Z1 van executar la 

urbanització l’any 2005. Tot i que el POUM preveu contenir l’ocupació 

territorial amb nous creixements, proposa alguns sectors nous per tal de 

donar cabuda a les demandes que es preveien, com és el Sector residencial 

de “La Bòbila” (SUD 129 en el barri de Palou) o el Sector de 

desenvolupament residencial W (SUD W com a colmatació de la ciutat en la 

zona de Granollers Nord). També proposa consolidar com a sòl urbanitzable 

no delimitat el que és el Sector residencial SUND 126 al barri de Can Gili, en 

el límit amb el municipi de Canovelles. 

En canvi, l’àrea de Palou consolida la seva personalitat agrícola i de 

manteniment de les àrees edificades preexistents i continua sent sòl no 

urbanitzable. 

A la taula 43 i el plànol 4.1.1 es descriu la distribució i localització de les 

diferents classes de sòl. 

Taula 43. Superfícies segons classificació del sòl 

 Sòl (Ha) Sòl % 

URBÀ RESIDENCIAL I TERCIARI 367,07 25% 

URBÀ INDUSTRIAL 325,01 22% 

URBANITZABLE RESIDENCIAL I TERCIARI 73,37 5% 

URBANITZABLE INDUSTRIAL 75,54 5% 

NO URBANITZABLE 643,65 43% 

TOTAL 1484 100% 

Font: Elaboració pròpia en base a POUM 2013 

 

L'article 163. Constitució del patrimoni municipal  de sòl del Text Refós de la 

Llei d'Urbanisme de Catalunya, determina que "els ajuntaments que tinguin 

un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística 

susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb 

aprofitament, han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. 

També el poden constituir els ajuntaments que ho acordin voluntàriament." 

Els terrenys o edificis que constitueixen el PMSH s'han de destinar d'acord a 

la llei a les finalitats següents:  a) Preveure, posar en marxa i desplegar, 

tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i la millora de la 

qualitat de vida. b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge 
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digne i adequat. c) Intervenir en el mercat immobiliari  per a abaratir el preu 

del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. d) Formar 

reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.  

El POUM fa una previsió important per l’habitatge de promoció pública, que 

s’obté al sòl urbà no consolidat i al sòl urbanitzable. Amb una hipòtesi de 65 

m2 st/hbg., dóna lloc al sòl necessari per a 1.027 habitatges en sòl urbà, i 

1.142 en sòl urbanitzable. No es van considerar els provinents dels antics 

sectors K i Z1, en tant que urbanísticament s'havien desenvolupat en 

vigència del PGO. En funció de l’increment de l’edificabilitat dels polígons o 

sectors respecte de la contemplada al PGO, l’obligació de reserva mínima del 

30% del sostre per a HPP es va ampliar fins al 50% en alguns sectors.  

El total de sostre residencial que preveu el POUM és de 4.276.079m2, 

incloent sòl urbà i sòl urbanitzable. Aquest sostre del POUM es descompon 

en 20.000 habitatges en sostre construït i 14.000 habitatges en sostre no 

construït, el que fa un total d’una previsió de 34.000 habitatges. Aquesta xifra 

dista molt de la prevista en l’apartat 2.1, punt 2.4 Les projeccions de les llars 

d’aquest estudi, on s’estima un augment de les llars més moderada, fins uns 

25.813 habitatges principals l’any 2021, en un escenari alt. 

El total de reserves de terrenys de possible adquisició que s’obtenen de la 

suma dels sòls destinats a superfície pública dels diferents PMU, PAU i 

Sectors és de  567.034m2, tal i com es pot observar en la taula 46 del punt 

4.3. 
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4.2 Estat d'execució del sòl residencial 

4.2.1 Dinàmica de la transformació residencial en SUC 

S'analitza la informació que aporta el llistat d'expedients de llicència d'obres 

majors concedides en el període 2012 - 2017. En base a això observem que 

s'ha tramitat 461 llicències d'obra major, 95 de les quals estan relacionades 

amb la creació i/o ampliació d’hab itatges. En total haurien de comportar 301 

nous habitatges. 

S'analitza també el llistat de Certificats de Primeres Ocupacions (CPO) 

atorgades en el període 2012-2016. Comparant aquest llistat amb les 

llicències atorgades observem que s'ha donat ll icència de primera ocupació a 

270 habitatges que representa el  89,7% dels habitatges previstos.    

Es classifiquen les llicències en base a les tipologies d'intervenció següent: 

(1) edificació solars buits, (2) colmatació de parcel·les infraedificades, (3) 

densificació de parcel·les subdensificades, (4) substitució d'edificacions 

obsoletes, (5) residencialització d'edificacions o locals d'altres ús, (6) 

finalització d'obres aturades.  

La taula 61 ens mostra el número de llicències associades a cadascuna de 

les tipologies i el número d'habitatges que comportarien.  

Taula 44. Resum transformacions SUC 

Tipologia d'intervenció Nº llicències Potencial habitatges 

(1) edificació solars buits 33 217 

(2) colmatació de parcel·les infraedificades 20 - 

(3) densificació de parcel·les 
subdensificades 

5 10 
 

(4) substitució d'edificacions obsoletes 1 3 

(5) residencialització d'edificacions o 
locals d'altres ús 

23 58 

(6) finalització d'obres aturades 3 13 

TOTAL 95 301 

Font: Elaboració pròpia en base a llicències d'obres majors.  

 

4.2.2 Dinàmica de la transformació residencial en SUNC i SUD 

Tan sols el PMU 14B s’ha consolidat el teixit urbà. Els SUD X, PAU 14A i 

PAU 27  estan en fase de consolidació del planejament. En tots els sectors 

conjuntament es podrien desenvolupar un total de 1375 habitatges, dels 

quals 593 serien de HPO.  

A la taula 62 es marca el punt d'execució en que es troben els diferents 

sectors i polígons d'actuació indicant si es troba pendent d'activació, en fase 

de tramitació: avanç (AV), aprovació inicial (AI), aprovació provisional (AP), o 
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aprovació definitiva (AD); en fase de gestió: projecte de reparcel·lació (PR) i 

projecte d'urbanització (PU); i si està iniciada la consolidació -transformació 

física- del teixit urbà.  

Taula 45. Estat d'execució del planejament 

Sector o 
Polígon 

AV AI AP 
AD PR PU Consol. 

PMU 8 
    En 

redacció 
 No 

PMU14B       Si 

PMU28C       No 

PMU29        

PMU36A        

PMU102        

PMU108        

PMU110A        

PMU110B        

PMU122     En 
redacció 

En tràmit No 

PMU128 En 
redacció 

      

PMU134       No 

PMU135 En estudi       

PMU136A        

PMU136B        

PMU150        

PAU 1B         

PAU 14A       Llicència 
atorgada 

PAU25A        

PAU25B        

PAU25C        

PAU25D        

PAU27       Urbanització 
executant-se 

PAU28A        

PAU28B        

PAU28D        

PAU34        

PAU41        

PAU55        

PAU100        
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PAU101        

PAU103        

PAU104        

PAU105        

PAU107        

PAU115        

PAU116        

PAU117       Es preveu 
modificació 
consensuad
a amb 
Canovelles 

PAU118        

PAU119        

PAU131       En fase 
modificació 
a PMU 

PAU 146        

PAU149        

SUD K       Quasi 
totalment 

SUD U       No 

SUD W        

SUD X 
      Parcial 

SUD 129 no      No 

SUND 126        

Font: Elaboració pròpia en base a POUM 2013 i informació tècnics municipals  
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4.3 Potencial i previsions de creixement residencial 

A la taula 60 s'adjunta la informació corresponent al potencial d'habitatge 

associat als Sectors i Polígons d'Actuació Urbanística en Sòl Urbà No 

Consolidat (SUNC) i Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) establerts pel 

planejament. En els plànols 4.3.1A  i 4.3.1B s'indica la localització i els límits 

dels sectors i polígons descrits, així com el potencial d'habitatge de cadascun 

d'ells. 

El POUM vigent incorpora la clau d'Habitatge dotacional dins a regulació de 

l’article 183 bis. Es preveu, per tant, la construcció de 66 habitatges, encara 

no executats, a Pla de Baix. 

Amb tot, el potencial total d'habitatge és de 7.485 habitatges nous, dels quals 

2.761 estan previstos com a habitatges protegits. Aquests estan distribuïts en 

1 polígon de SUNC i 43 sectors i 4 sectors de SUD 

L'assoliment del potencial d'habitatge previst en el planejament suposaria un 

increment del 29% respecte els 26.125 habitatges censats actualment 

indicats en l’apartat 3.1.  

 

Taula 46. Potencial d'habitatge del planejament 

Codi Zona/ 

Barri 

Sup. 
Sector 

(m²) 

Densitat Total 
hab. 

% H.P.O Hab. 
Protecció 

Oficial 

Prev. 
Sup. Sòl 

Públic 
(m²) 

PMU 8 Centre 2.427 190 46 30 14 1.058 

PMU 14B 
Sota el 
Camí Ral 13.600 200 272 20 54 6.638 

PMU 28C Hostal 4.801 200 96 30 29 1.920,4 

PMU29 Joan Prim 3.695 190 70 30 21 2.586,5 

PMU36A Congost 11.954 150 179 30 54 5.379,3 

PMU102 Can Gili 2.166 200 43 30 13 866,4 

PMU108 Joan Prim  2.439 180 44 30 13 975,6 

PMU110A 
Granollers 
Centre 30.604 160 490 30 147 18.362,4 

PMU110B 

Tres Torres 
i Sant 
Miquel 29.253 160 468 30 140 17.551,8 

PMU122 Instituts 2.230 300 67 30 20 892 

PMU128 Hostal 43.578 70 305 30 92 32.683,5 

PMU134 Hostal 19.979 125 250 30 75 13.985,3 

PMU135 Centre 10.968 220 241 50 121 5.484 

PMU136A Palou 16.712 65 109 30 33 10.027,2 

PMU136B Palou 27.965 65 182 30 55 16.779 

PMU 150 Font Verda 1.357 120 16 30 5 949,9 

 
TOTAL 
PMU 

223.728  2.878  885 136.139,3 

PAU 1B  Tres Torres 3.295 130 43 - - 1.729 

PAU 14A Instituts 1.356 190 26 - - 156 
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PAU25A Centre 1.751 250 44 30 13 108 

PAU25B Centre 3.132 250 78 30 23 996 

PAU25C Centre 1.833 250 46 30 14 375 

PAU25D Joan Prim 3.161 250 79 30 24 1.094 

PAU27 Font Verda 16.879 -  - - 13.917 

PAU28A Hostal 2.536 200 51 30 15 26 

PAU28B Hostal 1.627 200 33 30 10 - 

PAU28D Hostal 1.814 200 36 30 11 - 

PAU34 Congost 7.179 120 86 30 26 4.049 

PAU41 Instituts 1.333 220 29 30 9 481 

PAU55 Font Verda 2.041 160 33 30 10 1.530 

PAU100 Can Bassa 830 120 10 - - 507 

PAU101 Lledoner 862 300 26 - - 223 

PAU103 Sant Miquel 433 350 15 - - 108 

PAU104 Lledoner 1.427 300 43 - - 393 

PAU105 Sant Miquel 942 350 33 - - 235 

PAU107  Centre 924 150 14 - - 326 

PAU115 Centre 1.371 200 27 - - 423 

PAU116 Centre 718 200 14 - - 251 

PAU117 Congost 6.375 165 105 30 32 3.462 

PAU118 Congost 5.770 165 95 30 29 1.300 

PAU119 Congost 6.613 200 132 30 40 2.402 

PAU131 Centre 4.277 250 107 30 32 1.437 

PAU 146 Congost 2.140 180 39 30 12 905 

PAU149 Font Verda 9.240 60 55 20 11 6.247 

 
TOTAL 
PAU 89.859  1.299  309 42.680 

SUND 
126  71.234 10 71 50 36 - 

SUD 129  213.352 75 1.600 50 800 117.343,6 

SUD U  157.133 8 126 50 63 71.244 

SUD W  96.400 45 434 30 130 67.480 

SUD X  195.843 55 1.077 50 539 132.147 

 

TOTAL 
SUD I 
SUND 

733.962  3.308  1.567 388.215 

 
TOTAL 
POUM 

1.271.277  7.485  2.761 567.034 

Font: Elaboració pròpia en base POUM 2013 
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5. ELS RECURSOS I INICIATIVES EXISTENTS 

5.1. Recursos relacionats amb l’habitatge  

Capacitat d’inversió i financera de l’Ajuntament  

Els pressupostos consolidats d’ingressos de l’Ajuntament de Granollers pels 

exercicis 2012-2015 oscil·la entre els 74 i 84 milions d’euros. D’altra banda, 

els pressupostos consolidats de despeses d’aquest mateix període es troben 

en un rang d’entre 68 i 77 milions d’euros.  

En aquest interval de temps hi ha una tendència bastant regular, tant pel que 

fa als ingressos com a les despeses corrents; amb un índex de variació 

d’1,7% i de 2,3% respectivament. . 

La diferència entre els ingressos i les despeses corrents municipals –tot 

havent descomptat el capítol 3 de despeses, de despeses financeres– ha 

donat lloc a un estalvi brut positiu en tots els quatre darrers exercicis amb 

pressupostos liquidats. 

A més, l’estalvi net, que és la diferència entre el total d’ingressos corrents i 

el total de les despeses corrents – incloses les despeses financeres –més els 

passius financers, també va presentar resultats positius per tot aquest 

període. 

Durant el període 2012-2015 podem observar: 

- Els impostos directes, les taxes, els preus públics i les transferències 
corrents han sigut els conceptes tributaris vertebradors de les finances 
municipals. En aquest sentit, la reducció d’ingressos que han 
experimentat les taxes i preus públics ha estat compensat, en part, per 
l’augment de transferències corrents.  

- Les despeses corrents (excepte les financeres – capítol 3- ) han 
incrementat en un 3,9% sent el capítol 2 i 4, els que han experimentat 
un major increment.  
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Taula 47: Pressupostos consolidats Ajuntament de Granollers  

 

                Índex de variació 

CAPÍTOLS   2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2012-2015 2014-2015 

1 Impostos directes  26.869.292     38,0%  26.735.132     38,2%  26.896.422     38,7%  26.980.176     38,2% 0,4% 0,3% 

2 Impostos indirectes  145.191     0,2%  274.790     0,4%  276.384     0,4%  804.951     1,1% 454,4% 191,2% 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos  17.766.494     25,1%  16.509.559     23,6%  15.565.412     22,4%  15.654.025     22,2% -11,9% 0,6% 

4 Transferències corrents  23.677.718     33,5%  25.568.092     36,6%  25.750.729     37,1%  25.993.142     36,8% 9,8% 0,9% 

5 Ingressos patrimonials  2.223.051     3,1%  857.740     1,2%  960.064     1,4%  1.191.772     1,7% -46,4% 24,1% 

  Ingressos corrents  70.681.747     100,0%  69.945.314     100,0%  69.449.011     100,0%  70.624.067     100,0% -0,1% 1,7% 

6 Alienació d'inversions reals  -       0,0%  132     0,0%  -       0,0%  160.544     4,1% 
 

  

7 Transferències de capital  3.076.435     47,2%  2.589.342     3,3%  2.097.442     14,5%  744.598     19,1% -75,8% -64,5% 

8 Actius financers  56.080     0,9%  586.355     0,8%  278.762     1,9%  66.600     1,7% 18,8% -76,1% 

9 Passius financers  3.391.000     52,0%  4.371.696     5,6%  12.103.785     83,6%  2.929.103     75,1% -13,6% -75,8% 

  Ingressos de capital  6.523.515     100,0%  7.547.525     9,7%  14.479.989     100,0%  3.900.845     100,0% -40,2% -73,1% 

  TOTAL INGRESSOS  77.205.263        77.492.839        83.929.000        74.524.912       -3,5% -11,2% 

1 Despeses de personal  27.710.428     49,8%  27.624.881     50,6%  28.725.366     50,8%  29.366.533     50,8% 6,0% 2,2% 

2 Despeses corrents en béns i serveis  19.276.182     34,6%  18.808.907     34,4%  19.017.950     33,6%  19.541.305     33,8% 1,4% 2,8% 

3 Despeses financeres  1.267.262     2,3%  1.101.201     2,0%  1.173.922     2,1%  960.597     1,7% -24,2% -18,2% 

4 Transferències corrents  7.384.848     13,3%  7.103.227     13,0%  7.608.122     13,5%  7.959.713     13,8% 7,8% 4,6% 

  Despeses corrents  55.638.720     100,0%  54.638.215     100,0%  56.525.361     100,0%  57.828.148     100,0% 3,9% 2,3% 

6 Inversions reals  6.702.354     41,7%  4.033.540     30,2%  5.886.156     28,2%  4.236.480     33,1% -36,8% -28,0% 

7 Transferències de capital  22.000     0,1%  -       0,0%  7.540.145     36,1%  23.248     0,2% 5,7% -99,7% 

8 Actius financers  2.056.080     12,8%  2.590.355     19,4%  278.762     1,3%  66.600     0,5% -96,8% -76,1% 

9 Passius financers  7.277.317     45,3%  6.739.544     50,4%  7.196.983     34,4%  8.489.184     66,2% 16,7% 18,0% 

  Despeses de capital 16.057.751 100,0% 13.363.439 100,0% 20.902.046 100,0% 12.815.512 100,0% -20,2% -38,7% 

  TOTAL DESPESES 71.696.472   68.001.654   77.427.407   70.643.660   8,0% -8,8% 

  ESTALVI BRUT* 16.310.289   16.408.299   14.097.573   13.756.516   -15,7% -2,4% 

  ESTALVI NET(**) 7.765.710   8.567.554   5.726.667   4.306.735   -44,5% -24,8% 

 
 

          

 

Notes 

          

 

(*)= Diferència entre el total dels ingressos corrents i el total de les despeses corrents excepte els interessos (capítol 3 de despeses) 

    

 

(**)= Diferència en el total dels ingressos corrents i el total de les despeses corrents - inclòs els interessos - més els passius financers (capítol 9 de despeses) 

  

 

Font: Municat.cat 
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Solvència financera, autofinançament i  endeutament 

D’acord l’article 53 aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les 

entitats locals no podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini, 

quan dels estats financers que reflecteixin la liquidació del pressupostos, els 

resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària de l’últim exercici, es 

dedueixi un estalvi net negatiu. 

Segons l’apartat 2 de l’esmentat article, les entitats locals necessitaran 

l’autorització del Ministeri d’Economia o del Govern de la Comunitat 

autònoma, per les operacions de crèdit de qualsevol naturalesa, quant el 

volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg 

termini, excedeixi el 110% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 

immediatament anterior. 

Tanmateix, l’estalvi net generat per l’Ajuntament de Granollers durant el 

període objecte d’estudi és positiu . A més, el deute viu del municipi a 31 de 

desembre del 2015 és de 34 milions euros. Per tant, es situa al 49,7% de la 

xifra total d’ingressos liquidats l’any 2014; 69,5  milions d’euros.  

A tall  de conclusió, l’Ajuntament de Granollers compleix amb els criteris 

establerts ja que té un estalvi positiu. Per tant, pot concertar operacions de 

crèdit a llarg termini.  

En relació a la capacitat que té l’Ajuntament de finançar la seva activitat a 

partir dels ingressos originats a partir de la tributació – és a dir, la capacitat 

de finançar el funcionament de l’activitat consistorial - mostra un saldo 

positiu. De fet, els ingressos corrents cobreixen en escreix les despeses 

corrents. Per tant, no és necessari recórrer a fonts de finançament de capital 

alienes a la tributació natural del municipi.  

Malgrat tot, la diferència entre els ingressos corrents tributaris (conceptes 1, 

2 i 3) i les despeses corrents (capítol 1 i 2), presenten un dèficit de  -5,5 

milions d’euros. Fet pel qual, l’activitat de l’ajuntament presenta superàvit 

gràcies, en part, a les transferències corrents.  

Nivells d’inversió 

La inversió municipal ha experimentat, al llarg del tres últims exercicis 

liquidats, un alentiment molt significatiu. La variació entre l’any 2012 i el 

2015 ha estat d’un -28%, fet que demostra una contenció en la inversió 

d’actius no corrents. Per tant, en els pressupostos queda palès una política 

de contenció en l’apartat de les inversions. 

Anàlisi de l’estructura del pressupost per conceptes i programes  

Els ingressos liquidats provenen, bàsicament, dels impostos directes i de les 

taxes i preus públics.  
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Els impostos directes garanteixen un 42% dels ingressos ordinaris a les 

arques municipals. En destaca, però, una congelació dels impostos sobre 

béns immobles (IBI) i sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM) que, 

durant aquest període, s’han mantingut.  

Pel que fa les taxes i preus públics, aquestes signifiquen, aproximadament, 

el 32% de les entrades tributàries i, per tant, és una font de finançament 

important. 

Taula 48: Comparativa d’ingressos consolidats desglossat per conceptes  

CONCEPTES   

2012  % 2013  % 2014  % 2015  % 2012-20 15  2014-20 15  

112 Impost  sobre  béns  
immobles  

 16. 905. 503      43%  16. 929. 111      41%  17. 339. 961      42%  17. 231. 210      42% 1,9%  -0,6%  

115 Impost sobre  
vehicles de tracció  
mecànica   3 . 594. 840      9%  3 . 479. 885      9%  3 . 416. 966      8%  3 . 376. 006      8% -6,1%  -1,2%  

116 Impt.  s/increment 
valor terrenys  
naturalesa urbana   1 . 475. 984      4%  1 . 665. 153      4%  1 . 616. 001      4%  1 . 962. 794      5% 33,0%  21,5%  

130 Impost sobre  
activi tats  
econòmiques   4 . 892. 965      12%  4 . 660. 983      11%  4 . 523. 494      11%  4 . 410. 167      11% -9,9%  -2,5%  

290 Impost sobre  
construccions, 
insta l· lacions i  
obres   145. 191      0%  274. 790      1%  276. 384      1%  804. 951      2% 454,4%  191,2%  

30,31,32,33  Taxes 

 10. 500. 369      27%  11. 874. 979      29%  11. 797. 973      29%  11. 609. 577      28% 10,6%  -1,6%  

34 Preus públics  

 1 . 960. 203      5%  1 . 910. 867      5%  1 . 920. 213      5%  1 . 968. 653      5% 0,4%  2,5%  

  INGRESSOS 
CONSOLIDATS 

 39.4 75.05 5     100%   40.7 95.76 8     100%   40.8 90.99 1     100%   41.3 63.35 7     100%  
4,8%  1,2%  

En relació a les despeses consolidades per programes, el programa 1, de 

Serveis Públics Bàsics, és el que té un pes relatiu més gran sobre el total.  

Taula 49: Comparativa de despeses consolidadess desglossades per programes 

PROGRAMES 

  
                Índex de variació 

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2012-2015 2014-2015 

0 Deute públic  8.287.191     12%  7.758.313     11%  8.315.433     11%  9.425.250     13% 13,7% 13,3% 

1 Serveis públics 
bàsics  22.487.167     31%  23.246.049     34%  29.895.168     39%  21.584.630     31% -4,0% -27,8% 

2 Actuacions de 
protecció i 
promoció social  6.518.128     9%  4.992.324     7%  5.816.452     8%  6.086.500     9% -6,6% 4,6% 

3 Producció de béns 
públics de caràcter 
preferent  23.551.852     33%  21.003.067     31%  21.924.685     28%  21.828.196     31% -7,3% -0,4% 

4 Actuacions de 
caràcter econòmic  2.460.996     3%  1.948.011     3%  2.099.626     3%  1.957.613     3% -20,5% -6,8% 

9 Actuacions de 
caràcter general  8.391.138     12%  9.053.890     13%  9.376.042     12%  9.761.472     14% 16,3% 4,1% 

  DESPESES 
CONSOLIDADES 

71.696.472 100% 68.001.654 100% 77.427.407 100% 70.643.660 100% 
-1,5% -8,8% 
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Dins aquest programa s’hi troba els subprogrames de despesa:  

• 150: Administració General d’Habitatge i Urbanisme  

• 151: Urbanisme 

• 152: Habitatge 

• 153: Accés a l’habitatge 

• 154: Foment a l’edificació protegida 

• 155: Vies públiques 

Taula 50: Comparativa de despeses consolidades desglossades per programa 15  
 

    2011  2012  2013  

150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme  

 

  
231.428 

  
239.978 

  
249.408   

151 Urbanisme 

 

  
6.116.982 

  
6.828.426 

  
13.435.635   

152 Habitatge 

 

  

 

  

 

  

 

  

153 Accés a l'habitatge 

 

  

 

  

 

  

 

  

154 Foment a l'edificació protegida  

 

  

 

  

 

  

 

  

155 Vies públiques 

 

  
1.825.481 

  
1.636.811 

  
1.486.191   

   TOTAL 
 

  8.173.891   8.705.216   15.171.234   

Tal i com s’observa, les despeses consolidades en els subprogrames 150, 

151 i 155 són les úniques que existeixen. 

Per la resta de subprogrames, el 152, 153 i 154 les obligacions contretes en 

aquest període han estat nul·les.  

Aquest fet és degut a l’existència de Granollers Habitatge: una empresa 

pública municipal de l’Ajuntament de Granollers constituïda per a la gestió 

directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials, la 

gestió del patrimoni municipal del sòl, així com la gestió integra l de les 

polítiques d’habitatge. 

Tal i com es pot observar en els comptes de resultats dels últims anys, 

l’evolució financera d’aquesta entitat pública empresarial ha tingut dos 

moments diferenciats.  

En primer lloc, en el període 2010-2013 els resultats de l’exercici tenien una 

dinàmica negativa arran, entre d’altres motius, per l’elevat cost d’estructura 

que suposa la massa salarial de la plantilla. En conseqüència, el cos laboral 

de l’empresa pública ha anat disminuint tot passant de 21 persones 

contractades l’any 2010 a 3 l’any 2014.  

En conseqüència, aquest fet va propiciar que els resultats de l’exercici fossin 

positius en el període 2014-2015. A banda, els índex d’endeutament també 

han sofert un canvi amb signe favorable.  

Fins i tot, la descapitalització que va tenir l’empresa entre l’any 2010 i el 

2012 va revertir en els any 2014 i 2015; en què els fons propis tornen a 

assolir valors que garanteixen l’estabilitat financera en els propers anys.  
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Taula 51: comptes de resultats de Granollers Habitatge 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Ingresos de explotación 6.995.023 1.991.033 1.709.514 1.642.981 1.467.225 1.411.766 

  Result. ordinarios antes Impuestos -2.607.531 -1.795.663 -2.899.403 -1.498.379 338.549 360.783 

  Resultado del Ejercicio -2.607.531 -1.795.663 -2.899.403 -1.498.379 338.549 360.783 

  Total Activo 28.953.033 20.180.928 17.021.519 15.723.619 15.870.213 15.781.577 

  Fondos propios 12.097.839 3.096.239 1.495.138 2.000.759 9.826.474 10.036.360 

  Rentabilidad económica (%) -9,01 -8,9 -17,03 -9,53 2,13 2,29 

  Rentabilidad financiera (%) -21,55 -57,99 -193,92 -74,89 3,45 3,59 

  Liquidez general 1,43 2,23 1,15 1,16 1,18 1,2 

  Endeudamiento (%) 58,22 84,66 91,22 87,28 38,08 36,4 

  Número empleados 21 21 11 9 3 4 

Amb tot, es posa de manifest que les polítiques d’habitatge de l’ajuntament 

compten amb una estructura estable pròpia per al seu desenvolupament i 

execució. 

En aquest sentit, el volum d’ingressos de Granollers Habitatge en els darrers 

5 anys ha minvat dels – aproximadament – 2 milions d’euros (2011) als 1,4 

milions (2015).  

D’altra banda, si tenim en compte que els ingressos consolidats de 

l’Ajuntament i de tots els seus organismes autònoms i entitats públiques 

empresarials l’any 2017 està pressupostat en 81 milions d’euros, i Granollers 

Habitatge en 1,4 milions (2017), i a això hi sumem la despesa aproximada de 

950.000€ destinats a ajuts que fa l’A juntament, es posa en evidència que el 

consistori té la intenció de destinar un 2,9% dels seus recursos totals a 

polítiques d’habitatge. 
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Ingressos consolidats. Pressupost 2017 

 

Font: Web ajuntament de Granollers 
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Organigrama polític i tècnic  

L’àmbit d’habitatge s’inclou dins l’Àrea de Territori i Ciutat i, més 

concretament, dins els servei d’Urbanisme i Habitatge, d’on es desplega, per 

una banda, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i Granollers Habitatge.  

D’acord amb el cartipàs vigent en la data de redacció d’aquest informe, la 

regidoria d’Urbanisme i Habitatge correspon a la Tercera tinent d’alcalde, la 

Sra. Mònica Oliveres. 

Tanmateix, tal i com s’ha copsat en els pressupost municipals, l’estructura 

funcional de les competències d’habitatge passen per l’Oficina Local 

d’Habitatge (OLH) i la societat municipal Granollers Habitatge els quals 

disposen d’un plantilla pròpia (tècnics i administratius) per a gestionar totes 

les tasques i la cartera de serveis que ofereixen. 

L’òrgan de govern de Granollers Habitatge, és la junta general d’accionistes, 

on l’Ajuntament de Granollers és el seu accionista únic, i les seves funcions 

són assumides pel Ple de l’Ajuntament de Granollers.  

L’òrgan d’administració és el consell d’administració, que respecta el criteri 

de proporcionalitat en la representació política existent al Ple de 

l’Ajuntament. El president de la societat és el regidor d’urbanisme i habitatge 

de l’Ajuntament de Granollers. El gerent de la societat desenvolupa la 

direcció tècnica i administrativa de la societat.
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5.2. Patrimoni municipal relacionat amb les polítiques d’habitatge  

Els béns immobles que integren el Patrimoni municipal de sòl i habitatge són els detallats en les taules següents:  

 

Taula 52. Relació de béns municipals per part de  l’Ajuntament de Granollers  

Adreça 
Tipus 
 

Número o superfície 
 

Parcel·la 1, Sector X “El Lledoner”  Sòl destinat a habitatges amb protecció oficial 
5.929,75 m2 (apte per a 114 habitatges de protecció 
pública) 

Parcel·la 2, Sector X “El Lledoner”  Sòl destinat a habitatges amb protecció oficial  
1.188,60 m2 (apte per a 22 habitatges  de protecció 
pública) 

Parcel·la 5, Sector X “El Lledoner” Sòl destinat a habitatges amb protecció oficial  
2.320,00 m2 (apte per a 57 habitatges  de protecció 
pública) 

Parcel·la 11, Sector X “El Lledoner”  Sòl destinat a habitatges amb protecció oficial  812,00 m2 (apte per a 29 habitatges de protecció pública) 

Font: Ajuntament de Granollers  

Taula 53. Relació de béns municipals per part de  la societat municipal  Granollers Habitatge 

Adreça 
Tipus 
 

Superfície 
 

Polígon 5, parcel·la 101-  (Sector 129) Sòl Urbanitzable Delimitat. Zona residencial, comercial i terciària 7.750,00 m2 

Carrer Manresa. (Sector PMU 28C) Sol Urbà No Consolidat. Zona residencial en illa tancada - Façana ampla (Clau 1B) 1.751,00 m2 

Congost 20 (Sector PAU 116) Sol Urbà No Consolidat.. Zona 1A - Residencial en illa tancada 119 m2 

Josep Umbert 128 (Sector 129) Sol urbanitzable delimitat. Zona residencial, comercial i terciària 2.669,00 m2 

Carrer Ramon Llull 54 (Sector PMU 128) Sol Urbà No Consolidat. Zona residencial en illa tancada - Façana ampla (Clau 1B) 3.086,00 m2 

Carrer Ramon Llull 52 (Sector PMU 128) Sol Urbà No Consolidat. Zona residencial en illa tancada - Façana ampla (Clau 1B) 1.659,00 m2 

Carrer Ramon Llull 54 (Sector PMU 128) Sol Urbà No Consolidat. Zona residencial en illa tancada - Façana ampla (Clau 1B) 2.784,00 m2 

Font:  Granollers Habitatge 
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Amb tot, l’Ajuntament, de tots els sectors de planejament previstos en el POUM rebria solars en concepte de cessió amb un 

valor de 210.578.907€, on podria desenvolupar-hi habitatge de protecció oficial. 

El càlcul realitzat respon: 

El valor de venda de l’habitatge lliure i de protecció oficial és el mateix: 1.731€/m29 

• El cost de construcció estimat és de 694€/m210 

• /El valor de repercussió del m2 del sostre d’habitatge (lliure i HPO): 542€/m211 

• Sostre que rebria l’ajuntament: 388.215m2st.

                                                
9 Dada obtinguda a partir del càlcul del preu mig/m2 realitzat a l’apartat 2.2.  
10 Mòdul bàsic de 2017 (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - COAC) 
11 Valor residual = ((1.731/1,4)-694) 

Taula 54. Relació d’habitatges municipals per part de la societat municipal  Granollers Habitatge 

Adreça Tipus Número  Ús/destí 

Marie Curie, 26-32 Habitatges amb protecció oficial règim de venda- Autorització lloguer. Promoció pròpia 1 Lloguer 

Font Escot, 37 Habitatges amb protecció oficial règim de venda- Autorització lloguer. Promoció pròpia 1 Lloguer 

Maria Palau, 11-17 Habitatges amb protecció oficial règim de venda- Autorització lloguer. Promoció pròpia 9 Lloguer 

Maria Palau, 12-14 /  Antoni Gaudí, 71 Habitatges règim lliure. Promoció pròpia 2 Lloguer 

Céllecs 22 Habitatge règim lliure. Dret tanteig Decret Llei 1/2015 1 Lloguer 

Passeig de la Muntanya 94 Habitatge règim lliure. Dret tanteig Decret Llei 1/2015 1 Lloguer 

Font: Granollers Habitatge 
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5.3. Iniciatives en matèria d’habitatge al municipi  

La societat municipal Granollers Habitatge té encomanda la gestió de 

l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer Social de 

Granollers, on s’informa sobre els temes  relacionats amb l’habitatge i sobre 

les polítiques públiques en aquest àmbit. 

Té com a objecte social la promoció, gestió, administració i explotació del 

Patrimoni municipal del sòl i habitatge de Granollers. En aquest àmbit, 

desenvolupa la promoció d'habitatges municipals amb protecció oficial, en 

règim de lloguer o compra, d'acord a les disponibilitats de sòl. L'objectiu és 

crear un patrimoni públic d'habitatge que permeti garantir l'accés a l'habitatge 

al màxim nombre d'habitants de Granollers. 

D’altra banda en el projecte de la Llei de Barris desenvolupat per 

l’Ajuntament es contemplava ajuts per a la reparació de façanes, 

rehabilitacions integrals d’edificis i instal·lació d’ascensors i supressió de 

barreres. A continuació es mostren les actuacions desenvolupades dins la 

Llei de Barris.   

Taula 55. Subvencions per a rehabilitació 2006 – 2010. Llei de Barris 

Intervenció Nº edificis Nº habitatges Import (€)  €/habitatge 

Façanes 13 258 74.675,54  289 

Cobertes 10 207 57.223,91 276 

Adaptació 7 161 82.559,71 513 

Instal·lacions 13 258 100.853,71 391 

TOTAL 15* 285** 315.312,87 1106 

Font: Elaboració pròpia en base a informació Ajuntament  

*El total no s’obté de la suma del número d’edificis per intervenció, ja que poden haver varies 
intervencions en un mateix edifici.  

**El total no s’obté de la suma del número d’habita tges per intervenció, ja que poden haver 
varies intervencions en un mateix edifici.  

L’ajuntament impulsa el Pla Local d’Habitatge que es classifica en blocs, que 

es despleguen en els següents programes i, a la vegada, cada programa amb 

les corresponents actuacions o serveis. 

• Observatori de l’habitatge  
o Seguiment del parc d’habitatges de la ciutat  

▪ Observatori del parc d’habitatges  

• Mesures per promoure l’accés a l’habitatge  
o Mesures per proveir el parc d’habitatges  

▪ Parc públic 

• Increment del parc públic d’habi tatges 

• Parc municipal 

• Parc públic de lloguer AHC 

• Dret de tanteig i retracte 

• Pisos d’emergència  
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▪ Parc privat 

• Borsa de mediació per al lloguer social  
o Mesures per obtenir la cessió de pisos buits  

▪ Parc EEFF grans tenidors  

• Expedients declaració ús anòmal – Llei dret d’habitatge  

• DL 1/2015 Habitabilitat expropiació usdefruit  
o Mecanismes d’accés a l’habitatge  

• Registre sol·licitants HPO 

• Taula d’emergència municipal  

• Mesures per prevenir la pèrdua d’habitatge  
o Mesures de suport al lloguer/hipoteca 

• Prestacions permanents pagament lloguer (Lloguer 
just) 

• Oficina d’intermediació habitatge Granollers  

• Servei intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH)  

• Comissió de seguiment del pla d’acció de suport als 
afectats per desnonaments 

o Sosteniment de la llar 

• Prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE)  

• Ajuts municipals per evitar la pèrdua de l’habitatge  

• Taula sobre la pobresa energètica 

• Millora, rehabilitació i accessibilitat del parc d’habitatges  
o Millora i rehabilitació del parc d’habitatges de la ciutat  

• Ajuts rehabilitació d’habitatges amb persones amb 
dependència 

• Accessibilitat 

• Estalvi energètic 

• Suport a les comunitats de veïns i propietaris  
o Informació general i legal a les comunitats  

• Oficina d’atenció a les comunitats de veïns  

D’entre les accions i serveis que es van du r a terme el 2016 destaquen les 
següents: 

• Increment del parc públic d'habitatges:  Convocatòria pública de compra 
d’habitatge privat a Granollers.  

• Dret de tanteig i retracte:  Els habitatges buits propietat de persones 
jurídiques, l’adquireix GPSA i s’integra en el patrimoni municipal del sòl.  

• Gestió del parc municipal:  Gestió integral del parc disponible per a 
l’adjudicació, formalització contractes, visats, gestió fiances, et c. Inclou 
també la gestió de les incidències del llogaters respecte la situació de 
pagament de lloguer, l’estat de conservació i manteniment del patrimoni 
(reparacions i arranjaments). La gestió és mitjançant personal propi.  

• Borsa de mediació per al lloguer social: És un servei de mediació entre 
les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la 
formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries 
vetllen pel bon ús dels habitatges, ofereixen garanties i ass essorament. Per 
als demandants d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien 
rendes de lloguer per sota de mercat.  

• Ajuts – subvencions municipals per l’accés i manteniment de l’habitatge 
en lloguer: Ajuts al la formalització i pagament del llogue r d’habitatges amb 
contracte d’arrendament formalitzat a Granollers  
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• Servei d’intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH):  Servei que es 
presta a través del Conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
de Granollers i la Diputació de Barce lona, per al funcionament d’un servei 
d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció 
ciutadana (SAC). Aquest servei hi col·labora l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya a través de l’OFIDEUTE i el Col·legi d’Advocats de Granollers.  

• Prestacions – subvencions al pagament del lloguer de la Generalitat : 
Ajuts al pagament del lloguer d’habitatges amb contracte d’arrendament 
formalitzat entre particulars.  

Tal i com es pot observar en el següent gràfic, els serveis més demandats 

l’any 2016 foren les prestacions per lloguer i les consultes relacionades amb 

la borsa de lloguer.  

Font: Granollers Habitatge  

Per altra banda, l’Oficina d’Atenció a les Comunitats de veïns realitzen, de 

manera permanent, reunions d’escala amb diferents comunitats  en què 

assessoren en com actuar en cas d’ocupació d’algun habitatge o qualsevol 

altra incidència que pugui alterar la convivència.  

Aquesta oficina, tot i no tenir comptabilitzats els casos en què actua, té els 

següents objectius: 

• Enfortir la convivència entre els veïns i veïnes. 

• Reforçar el sentiment de pertinença al barri i a la ciutat de Granollers.  

• Fomentar orgull i sentiment de barri.  

• Disminuir les tensions veïnals quotidianes en les comunitats de veïns.  

• Afavorir el diàleg entre les diferents persones que resideixen a una 
mateixa comunitat o escala veïnal.  
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Paral·lelament, els serveis socials de l’ajuntament dóna prestacions per a 

urgència social tant per l’habitatge com per als subministraments (aigua, 

llum, gas).  

 

 

Taula 56: Prestacions d’urgència social (tots els conceptes)  

 2013 2014 2015 2016 

Núm. ajuts 326 506 541 565 

Núm. Beneficiaris nd nd 1347 1304 

Import 112.406€ 150.535€ 150.233€ 156.019 

Font: Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers  

 

Taula 57: Prestacions d’urgència social (habitatge) 

 Ajuts tramitats Beneficiaris Import 

2013 56 nd 18.272€ 

2014 74 nd 25.710€ 

2015 108 267 45.298€ 

2016 98 251 41.216€ 

Font: Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers  

 

Taula 58: Prestacions d’urgència social (subministraments)  

 Ajuts tramitats Beneficiaris Import 

2013 nd nd nd 

2014 nd nd nd 

2015 155 588 34.509€ 

2016 167 501 33.203€ 

Font: Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers  
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Tal i com es pot observar, el volum d’ajuts tramitats per a emergència d’habitatge en 
els darrers 4 anys (2013-2016) ascendeix a 336 mentre que les prestacions 
d’urgència social per subministraments és de 322 en només 2 anys (2015 i 2016).  
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6. DIAGNOSI 

6.1. Resum: la situació de l’habitatge al municipi  

6.1.1. El paper del municipi en el context territorial residencial 

• Granollers és un nòdul d’atracció i desenvolupament dins la 

conurbació de Barcelona. 

El gruix poblacional i la capitalitat comarcal proveeixen a Granollers 

d’una capacitat d’atracció en altres àmbits (comercial, sanitari, de 

transports...) que també s’exerceix en l’àmbit residencial. Durant anys 

ha estat capaç d’atraure nova població que es desplaçava a viure a la 

ciutat (creixement del 16,61% de 1998 a 2016). 

Aquest rol de capitalitat comarcal i de centre comercial, van 

acompanyats del rol residencial que també exerceix respecte del seu 

entorn territorial, fins i tot amb capacitat per atreure població de 

Barcelona (vora 6.000 mil nous habitants procedents de la capital 

entre 2000 i 2015). 

Aquesta capacitat d’atracció poblacional durant anys ha pressionat 

l’oferta d’habitatge, tot i que des de 2008 ha descendit.  

• Existeix alhora un continu urbà de Granollers que sobrepassa els seus 

límits municipals. 

Aquesta conurbació de Granollers actua com un únic sistema urbà, 

amb una continuïtat de la trama urbanística que no es diferencia, amb 

serveis municipals a la població que es sobreposen (equipaments 

esportius o culturals, per exemple), o alguns que donen servei 

supramunicipal (transport urbà). 

Aquest continu urbà és conseqüència d’un terme munic ipal reduït i de 

la creixent demanda d’habitatge en el municipi, que ha portat la 

demanda cap a l’oferta limítrof, fins al punt d’annexionar les trames 

urbanes d’algunes poblacions frontereres.  

La ciutat real la composen 106.127 habitants i 44.344 habitatges 

(resultant de la suma dels habitants i habitatges de Granollers, 

Canovelles i Les Franqueses del Vallès). 

• La limitació del terme municipal de Granollers condiciona les polítiques 

d’habitatge a llarg termini.  

A mig termini la limitació del terme municipal no suposa un obstacle 

per a les polítiques locals (el planejament permet la construcció de 

7.485 nous habitatges). Tanmateix, suposa un obstacle per a les 

polítiques a llarg termini. 
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6.1.2. Les problemàtiques i perspectives d’accés i preservació de 

l’habitatge 

• Els últims 15 anys s’ha produït un gran nombre de desplaçaments 

migratoris que han afectat a la meitat de la població.  

D’una banda s’ha donat la pressió de població immigrada que venia de 

ciutats de l’entorn més grans que buscaven preus d’habitatge atractius 

i l’arribada d’immigrants estrangers. De l’altra, població autòctona ha 

emigrat cap a poblacions del voltant també buscant preus d’habitatge 

més atractiu, o bé cercant tipologia d’habitatge en zones més 

residencials (27.871 nous habitants de 2000 a 2015, mentre que 

24.652 van emigrar cap a altres municipis en el mateix període) . 

Els creixements i decreixements de població entre 2002 i 2015 

s’expliquen principalment pel creixement o decreixement immigratori  

(ha fluctuat entre el -15% i el 18% entre 2002 i 2015), atès que el 

creixement natural s’ha mantingut estable (entre el 2% i el 6%). 

• L’estancament de l’oferta pot produir un increment de preus pel repunt 

de la demanda. 

El creixement econòmic dels últims tres anys permet a part de la 

població recuperar els plans que havien estat ajornats (emancipació 

juvenil, divorcis, casaments, millora d’habitatge...). Aquest increment 

de la demanda ha actuat sobre l’estoc d’habitatge nou que s’ha anat 

esgotant durant els últims anys, i ara principalment actua sobre 

l’habitatge de segona mà (les transaccions en habitatge usat el 2015 

foren al voltant de les 360, mentre que les transaccions sobre 

habitatge nou foren gairebé zero). 

Caldrà estar amatents a la reacció del mercat pel que fa a la 

construcció d’habitatge nou per absorbir aquesta demanda creixent i 

l’evolució dels preus. Amb dades de 2016 el lloguer experimentava un 

creixement (531,15€ de mitjana) respecte el 2014 (478€ de mitjana)  

que fou el punt d’inflexió més baix dels ú ltims 10 anys. 

A tot això cal sumar-hi l’increment de preus que hi ha a la ciutat de 

Barcelona i la seva conurbació, que podria impactar a Granollers amb 

una desviació de part de la demanda cap a la ciutat, com ja havia 

passat en anys anteriors. 

• Les polítiques locals d’habitatge destinades a col·lectius socials més 

desfavorables poden disposar de la borsa que són els habitatges 

desocupats. 

Els col·lectius socials més vulnerables es poden veure afectats de nou 

pel repunt de preus. La disponibilitat d’habitatge buit (que representa 

un 10% del total del parc d’habitatges del municipi  segons l’INE, però 
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que analitzant dades de consum d’aigua ens donaria una xifra de 670 

habitatges desocupats permanentment) dóna un recurs de ràpid accés 

fins que les polítiques d’habitatge nou es facin efectives. 

• L’estoc d’habitatges que gestiona la Generalitat de Catalunya també 

són un recurs per a la població vulnerable, però on l’Ajuntament no hi 

pot intervenir més que per a sol·licitar el recurs per a les famílies que 

ho necessiten. 

Aquests habitatges estan destinats a situacions d’emergència que es 

tracten des de Serveis Socials. Es fa difícil integrar aquest recurs a les 

polítiques locals d’habitatge atès el model centralitzat de gestió que 

porta a terme actualment la Generalitat. 

• La possibilitat de creixement residencial que permet el planejament 

suposa un recurs a mig termini per respondre a la demanda creixent.  

D’una banda l’habitatge lliure, que es troba a expenses de la reacció 

del mercat en funció de l’oferta i la demanda, actuarà pel seu compte 

en la construcció d’habitatge nou. 

Però per altra banda la disponibilitat de sòl públic permetria la 

construcció d’habitatge de protecció oficial (el planejament preveu la 

construcció de 2.761 nous habitatges de protecció oficial), que 

contribuiria a eixugar part de la demanda creixent tot moderant el preu 

de l’habitatge. 

• El resum de les necessitats estimades en matèria d’habitatge en 

relació als diferents col·lectius socials, és la següent  per als propers 

anys: 

Taula 74. Necessitats en matèria d’habitatge segons col·lectiu 

 Habitatge 
lliure 

HPO Lloguer 
social 

Habitatge 
dotacional 

Habitatge 
d’inserció 

Total 

Noves llars* 168  57   225 

Gent gran 490  10   500 

Llars 
monoparentals 

  136  45 181 

Sense sostre i 
possibles 
desnonaments 

  300  150 450 

TOTAL 658  503  195 1356 

*S’ha calculat el punt intermedi entre l’escenari baix i l’escenari alt en la 

projecció de llars, en l’escenari A (veure taula 14).  

Aquestes necessitats residencials són diferents per a cada col·lectiu. 

En el cas de la gent gran fan referència principalment a l’accessibilitat 
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i la disponibilitat d’ascensors als edificis, i en alguns casos a les 

condicions d’habitabilitat d’habitatges que amb el temps han quedat 

obsolets, com instal·lacions de serveis envellides que poden provocar 

accidents, despreniments en façanes, etc. 

En el cas de joves es detecta mitjançant la necessitat de noves llars, i 

en alguns casos a ajuts per al pagament del lloguer o la hipoteca, 

mentre que les llars monoparentals requeririen sobretot d’un recurs 

residencial temporal amb habitatges d’urgència social, o bé ajuts de 

sosteniment de la llar. 

És en el cas de famílies sense sostre i afectades per desnonaments 

que les necessitats passaran en un 100% per la provisió d’un 

habitatge, ja sigui de forma provisional amb habitatge d’emergència 

social, o amb solucions a llarg termini amb habitatge de protecció 

oficial. 

• D’acord amb el planejament urbanístic i l’estoc d’habitatges buits 

calculat, la possibilitat d’atendre a aquestes necessitats, podria ser la 

següent: 

Taula 75. Creixement potencial d’habitatge  

 Habitatge 
lliure 

HPO Lloguer 
social 

Habitatge 
dotacional 

Habitatge 
d’inserció 

Total 

Planejament 
urbanístic 

4.724 2.761    7.485 

Habitatges 
buits 
recuperats 

130  130  15 275 

TOTAL 4.854 2.761 130  15 7.760 

 

El potencial de creixement en nou habitatge de Granollers supera amb 

escreix les necessitats de nou habitatge, que hauran d’anar acompanyades 

d’altres polítiques d’habitatge per vetllar per la situació habitacional d’alguns 

col·lectius socials que no necessàriament passen per la provisió de nou 

habitatge. 
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6.1.3. Les problemàtiques i perspectives de conservació i ús adequat del 

parc residencial 

• Granollers presenta una diversitat de trames urbanes amb diferents 

tipologies d’habitatge. 

L’evolució de la ciutat al llarg del seu creixement, i especialment des 

de l’enderroc de les muralles fins a dia d’avui , ha anat creant barris 

que recollien la necessitat d’habitatge de cada moment.  

Aquesta diversitat afavoreix una oferta diversificada per a les diferents 

demandes de la població. 

• L’estat de conservació dels habitatges a Granollers està en valors molt 

similars als de Catalunya (90,7%en bon estat a Granollers pel 91,1% a 

Catalunya). 

Per altra banda, no es detecta cap zona urbana on hi hagi fugida de 

població o abandonament residencial, amb les conseqüents 

problemàtiques urbanes. 

• L’accessibilitat en el parc d’habitatges de Granollers varia respecte del 

valor que s’analitza en comparació a Catalunya.  

Pel que fa a l’accessibilitat dels edificis es troba en valors molt similars 

als de Catalunya (27,3% d’habitatges accessibles  a Granollers pel 

24,1% de Catalunya). 

Pel que fa a la disponibilitat d’ascensor està en molt millor situació , 

essent del 46,7% d’edificis amb PB+3 els que disposen d’ascensor a 

Granollers, mentre que a Catalunya és només del 29,8%. 

• El 73% dels habitatges tenen mancances d’aïllament tèrmic.  

En aquest cas Granollers no és una excepció a la resta de Catalunya, 

atès que la classificació dels diferents nivells d’estalvi energètic és 

recent i només compleixen els requisits més estrictes les 

construccions dels últims anys. 

• No es detecten problemàtiques greus d’infrahabitatge o manca de 

serveis bàsics en els habitatges de Granollers. 

Existeixen alguns casos d’habitatges amb manca de lavabos (0,6%) o 

de conservació deficient dels edificis (2,7%), que tot i ser superior a la 

mitjana catalana (1,7%), no es concentren en barris  concrets que 

conformin àrees depauperades. 

D’acord amb mapes del Ministerio de Fomento, es podrien donar 

alguns casos d’habitatges de menys de 30 m2 que no estan detectats 

per part dels serveis tècnics municipals. 
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• L’aparent normalitat pel que fa a les condicions d’habitabilitat del 

conjunt del municipi, no ens ha de fer oblidar les desigualtats socials 

entre els diferents barris de la ciutat. 

Aquestes desigualtats socials tenen efecte en la capacitat de les 

persones i les comunitats de veïns per invertir en el manteniment i 

rehabilitació dels habitatges.  
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6.1.4. Els condicionants i perspectives del planejament i el sòl 

residencial 

• El planejament urbanístic actual i les perspectives de creixement 

demogràfic donen marge per una execució a llarg termini del POUM. 

El fet que la crisi econòmica hagués estat sobrevinguda al procés de 

redacció del nou planejament urbà, fa que les previsions no s’avinguin 

a la nova situació econòmica i de creixement demogràfic.  

• El canvi en el ritme d’execució del POUM genera aspectes que són 

negatius, i alhora d’altres de positius.  

D’una banda deixa algun sector ja urbanitzat pendent d’executar 

l’habitatge que hi havia previst construir, concretament en el barri del 

Lledoner, amb la imatge de ser una zona pendent de desenvolupar. 

A més, aquells plans de reforma o millora urbana que es podrien haver 

iniciat per millorar alguns àmbits de la trama urbana queden aturats, 

com el mateix cobriment del ferrocarril. 

Per contra, la disminució de la pressió demogràfica deixa en mans de 

l’Ajuntament recursos disponibles per fer polítiques d’habitatge que 

intervinguin en el mercat a mig termini. 
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6.1.5. La capacitat d’intervenció municipal  

• L’Ajuntament de Granollers disposa de múscul en la gestió de 

polítiques d’habitatge. 

Malgrat la crisi econòmica que ha obligat els últims anys a reduir la 

despesa en aquest àmbit, l’Ajuntament de Granollers disposa 

d’experiència, recursos humans i econòmics que garanteixen la 

viabilitat en l’execució de noves polítiques d’habitatge per impulsar 

aquest Pla. 

El pressupost destinat a polítiques d’habitatge s’aproxima al 2% del 

total del pressupost municipal. 

• Les polítiques d’habitatge es gestionen de manera transversal en 

diferents àrees municipals. 

Tot i que el pes principal recau en la regidoria d’Urbanisme i 

Habitatge, des de Serveis Socials també s’atorguen ajuts d’emergència 

social o de sosteniment a la llar a famílies que ho requereixen, o bé 

s’intervé amb mediacions a les comunitat de veïns .  

• L’Ajuntament de Granollers manifesta la seva voluntat de gestionar les 

polítiques locals d’habitatge en cooperació amb els agents socials i 

professionals del territori, i de manera transversal entre regidories. 

El fet que hi hagi constituïda una Taula per l’Habitatge amb la 

presència d’entitats del sector on es debat  les polítiques municipals en 

la matèria, dóna magnitud d’aquest compromís municipal. Aquest és 

un aspecte important a l’hora de planificar noves actuacions amb el 

suport d’aquests agents sectorials. 

La nova oficina local d’habitatge gestiona de manera transversal totes 

les necessitats del ciutadà en la matèria, essent un punt de 

confluència entre la regidoria d’Urbanisme i Habitatge i la de Serveis 

Socials.  

• El Pla de Barris al Barri del Congost ha permès nombroses actuacions 

de rehabilitació. 

Precisament en un dels barris on el nivell socioeconòmic és inferior a 

la mitjana de la ciutat, i annex a Canovelles on també es dóna aquesta 

circumstància, el Pla de Barris ha permès actuacions de rehabilitació 

en edificis d’habitatge que han millorat les condicions d’habitabilitat. 

S’han atorgat subvencions a 15 edificis que han beneficiat 285 

habitatges, amb una inversió de 315.312,87€. 

Aquesta capacitat inversora s’ha pogut mantenir en part pel 

compromís municipal d’aportar els fons que durant anys no rebia de la 

Generalitat de Catalunya.  
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6.2. Interpretació relacionada: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats  

 

 

  

Debilitats Amenaces 

• Terme municipal reduït que quasi ha esgotat la capacitat de creixement urbanístic 

extensiu. 

• Existència de diferents col·lectius socials amb necessitats d’habitatge assequible  

que no poden accedir a l’oferta disponible.  

• Desenvolupament de sectors i àmbits de millora i reforma urbana aturats per efecte 

de la crisi. 

 

• Situació econòmica d’evolució incerta que pressiona els Serveis Socials municipals.  

• La incipient recuperació econòmica pot provocar un repunt dels preus si no s’actua 

ràpidament sobre l’oferta d’habitatge . 

• Creixement de preus de l’habitatge a Barcelona que pot afectar amb l’increment de 

la pressió demogràfica. 

Fortaleses Oportunitats 

• Pol d’atracció econòmica i capitalitat política que afegeixen atractiu a la capacitat 

d’atracció de nova població a la ciutat . 

• Parc d’habitatges en bon estat, modern i divers. 

• Planejament urbanístic que permet creixement d’habitatge nou a mig termini. 

• Patrimoni municipal disponible per a la construcció de nou habitatge de protecció 

oficial. 

• Experiència municipal i disponibilitat de recursos per a l’execució de polítiques 

d’habitatge. Treball transversal en diferents àrees de gestió municipal.  

 

• Existència d’un parc d’habitatges buit  que pot ser aprofitat per a polítiques de 

creació de nou habitatge. 

• Existència d’una conurbació, el Granollers real, que funciona com un sistema urbà 

propici per a la realització de polítiques d’habitatge mancomunades amb els 

municipis adjacents. 

• Presència d’agents socials en l’àmbit de l’habitatge amb els quals desenvolupar 

polítiques d’habitatge. 

• Existència de sectors pendents de reforma urbana que poden produir nou habitatge. 
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6.3. Síntesi: elements clau per a la definició de la política local 

d’habitatge  

Considerem que els elements clau són els següents: 

• L’experiència i els recursos de l’Ajuntament de Granollers sobre els 

quals fonamentar les polítiques d’habitatge futures.  

Tant si és per continuar desenvolupant les polítiques que ja s’executen 

actualment, o per iniciar-ne de noves, aquesta experiència i 

disponibilitat de recursos són garantia d’una correcta execució.  

Fins i tot l’experiència també afavoreix la necessària avaluació de les 

polítiques d’habitatge per tal d’estar amatent als canvis que es poden 

produir a mig termini per tal d’actualitzar les actuacions en matèria  

d’habitatge. En aquest sentit, l’Observatori d’Habitatge ofereix els 

instruments d’anàlisi per analitzar l’evolució de l’habitatge a la ciutat.  

• L’existència d’un parc d’habitatges buit és una oportunitat per a fer 

aflorar al mercat més habitatges. 

En aquest sentit, caldrà impulsar polítiques d’incentiu a la rehabilitació 

d’habitatges buits i fórmules de col·laboració entre propietaris i 

llogaters per a la seva posada al dia. 

• L’existència d’una conurbació que actua com un sistema urbà únic, la 

ciutat real, fan necessari un plantejament de polítiques d’habitatge per 

a tota la conurbació. 

Aquesta realitat fa que actualment el mercat ja actuï com un únic 

sistema urbà, amb ciutadans que demanden habitatge dins el mateix 

sistema urbà (aquesta és una explicació de l’elevada rotació 

d’habitants que van i tornen d’aquest entorn urbà), i amb empreses 

que actuen en aquesta conurbació pensant en tot el mercat i no només 

en l’àmbit municipal. 

De fet, doncs, les úniques limitacions existents són les fronteres 

administratives dels diferents municipis que actuen en el territori.  

• L’existència de sòl municipal per a poder-hi construir habitatge protegit 

és un factor clau per poder influir en el mercat a mig termini. 

Aquesta circumstància té una especial rellevància en cas que es 

detecti un repunt de preus que no pugui ser controlat amb les 

actuacions sobre el parc d’habitatges buit.  
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7. DIRECTRIUS 

7.1. Objectius generals 

Vista la diagnosi i els elements clau a tenir en compte per a definir 

l’estratègia d’actuació, es proposen els objectius generals següents: 

• Facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge . 

Les implicacions socials en matèria d’habitatge s’han incrementat de 

manera notable els últims anys a causa de la crisi econòmica, i les 

previsions no albiren un descens de les necessitats a curt i mig 

termini. Granollers no n’és una excepció, i tot i que l’Ajuntament ja ha 

desplegat polítiques específiques, cal continuar afinant en les 

necessitats dels diferents grups. 

Les necessitats socials en matèria d’habitatge són dive rses. Des de 

col·lectius que requereixen la dotació d’habitatge social en la seva 

totalitat, a col·lectius que requeriran d’ajuts específics i puntuals per a 

l’accés, o bé d’altres que ja disposen d’habitatge però requeriran 

d’ajuts puntuals per al seu sos teniment. 

• Actualització i millora del parc d’habitatges . 

Algunes dades observades en l’anàlisi ens fan pensar en la necessitat 

d’incidir directament en el parc d’habitatges, i no només en les 

persones: polítiques municipals per incentivar l’ús d’habitatges 

desocupats per a finalitats socials, qualitat del parc millorable encara 

que es trobi en nivells equiparables als de Catalunya, necessitats 

específiques d’habitabilitat per a alguns col·lectius socials, etc.  

L’acció sobre el parc d’habitatges indirectamen t també incidirà en les 

persones i la seva capacitat d’accés a l’habitatge, o en les condicions 

d’habitabilitat que tenen. 

• Desenvolupar polítiques d’habitatge a la conurbació de 

Granollers. 

Tal com hem vist en l’anàlisi i la diagnosi, la realitat de la conurbació 

de Granollers actua com un sistema urbà únic, al marge de les 

polítiques locals que desenvolupen, o no, els diferents ajuntaments. 

Per això posar en marxa aquestes polítiques hauria de ser una de les 

prioritats, tenint com a objectiu el treball a l larg termini, i establir una 

estratègia on els propers anys han de servir per posar les bases de la 

coordinació i les eines bàsiques per al seu desplegament.  

Actualment l’Ajuntament de Granollers desenvolupa algunes polítiques 

que són fàcilment exportables a un nivell supramunicipal per 

desenvolupar-les en coordinació amb els municipis adjacents a la 

trama urbana residencial: Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
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Roca del Vallès. Es tracta d’aquelles polítiques d’anàlisi, seguiment i 

avaluació de l’habitatge a la conurbació (Observatori de l’Habitatge), o 

bé les polítiques d’informació (Oficina Local de l’Habitatge).  

D’altra banda, l’existència d’entitats socials presents en el territori, que 

a més tenen un àmbit d’actuació supramunicipal i que ara es coordinen 

amb l’Ajuntament, també facilitaria aquest àmbit participatiu de les 

polítiques d’habitatge. 
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7.2. Estratègies 

Per a cadascun dels objectius generals descrits, es proposen diferents 

estratègies a partir de les quals s’enquadraran les diferents  actuacions a 

proposar: 

1. Facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge.  

1.1. Suport a l’accés a l’habitatge. 

1.2. Suport al sosteniment de l’habitatge. 

1.3. Gestió municipal del parc d’habitatge de gestió pública . 

1.4. Increment del parc d’habitatge públic de lloguer. 

2. Actualització i millora del parc d’habitatges.  

2.1. Mobilització del parc d’habitatge desocupat . 

2.2. Promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges . 

3. Desenvolupar polítiques d’habitatge a la conurbació de Granollers.  

3.1. Estructuració del marc de gestió. 

3.2. Desplegament de polítiques conurbanes. 

 

  



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

149 
 

8. PROPOSTA D’ACTUACIONS 

8.1. Llistat d’actuacions 

Les actuacions del Pla Local d’Habitatge de Granollers són fruit de diferents 

àmbits de treball: 

• La recollida d’actuacions que actualment ja porta a terme l’Ajuntament 

de Granollers, i de les quals s’ha valorat continuar amb la seva 

execució. 

• Les propostes realitzades en el marc del procés participatiu, que ha 

celebrat sessions amb grups polítics municipals, amb entitats que 

treballen el l’àmbit de l’habitatge, i sessions obertes a la ciutadania.  

En les sessions descrites s’han organitzat dinàmiques per a la 

recollida de propostes, enquadrades en l’estratègia definida.  

• La proposta de noves actuacions, fruit del treball conjunt  entre 

l’Ajuntament de Granollers (que entre d’altres inclou el Grup de Treball 

del Programa Global d’Habitatge), la Diputació de Barcelona i l’equip 

redactor, i que no hagin estat proposades en el procés participatiu.  

La validació de les actuacions s’ha portat a terme amb Ajuntament, Diputació 

i equip redactor, atenent a la disponibilitat pressupostària i de recursos 

humans disponibles, i alhora fent una projecció futura que afecta a aquesta 

disponibilitat pressupostària. 

En aquest sentit, el pla d’actuacions no suposa una obligació del seu 

compliment, sinó una orientació de les polítiques a desenvolupar per als 

propers anys. El seu compliment estarà condicionat a les disponibilitats de 

pressupost i recursos humans i tècnics, d’una banda, però també al 

manteniment de les condicions de context que facin encara aconsellables la 

seva aplicació. A mesura que s’avaluïn les actuacions i s’analitzin els canvis 

que es produeixin en l’àmbit de l’habitatge, l’Ajuntament de Granollers ha de 

respondre a aquests canvis per adaptar-se a la realitat canviant. 

En aquest sentit, un pla local d’habitatge no és un document estàtic que 

dibuixa una realitat i aquesta es manté inalterable durant anys. Ans al 

contrari, pretén ser un document d’orientació a partir d’un moment 

determinat, però que roman obert als canvis que es puguin produir.  

El present Pla Local d’Habitatge conté un total de 33 actuacions, amb un 

pressupost acumulat de 9.330.082,00 € per a tots els seus anys de vigència, 

de 2018 a 2023. 

En la pàgina següent es relacionen les actuacions que es proposen, 

enquadrades en els objectius generals i estratègies definides, i es 

classifiquen segons el seu origen. 
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1. Facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge  

1.1. Suport a l’accés a l’habitatge:  
1.1.1. Pisos d’emergència social  
1.1.2. Oficina d'Habitatge de Granollers  
1.1.3. Registre de sol·licitants HPO 
1.1.4. Reallotjament a càrrec de grans tenidors  
1.1.5. Servei assessorament jurídic sobre l'habitatge- SAJH 
1.1.6. Allotjament per emergència d’habitatge  
1.1.7. Subvencions municipals al lloguer per accés a l’habitatge  

1.2. Suport al sosteniment de l’habitatge:  
1.2.1. Subvencions municipals al lloguer per evitar la pèrdua de 
l’habitatge  
1.2.2. Prestacions permanents pagament  lloguer (Lloguer just)- 
Risc exclusió residencial  
1.2.3. Comissió de seguiment del pla d'acció de suport als 
afectats per desnonaments 
1.2.4. Prestacions econòmiques d'urgència especial PEUE 
1.2.5. Servei intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH)  
1.2.6. Assistència al sosteniment de la llar (ajuts econòmics per 
evitar la pèrdua de l’habitatge)  
1.2.7. Assistència contra la pobresa energètica (ajuts econòmics 
per evitar talls en els subministraments bàsics a l’habitatge)  
1.2.8. Taula sobre la pobresa energètica 

1.3. Gestió municipal del parc d’habitatge de gestió pública:  
1.3.1. Borsa de lloguer Municipal (BLM)  
1.3.2. Gestió parc d’habitatges municipals  

1.4. Increment del parc d’habitatge públic de lloguer : 
1.4.1. Construcció d’habitatges de protecció pública per lloguer  
1.4.2. Adquisició de nous habitatges municipals 

2. Actualització i millora del parc d’habitatges.  

2.1. Mobilització del parc d’habitatge desocupat:  
2.1.1. Elaboració d’un estudi específic sobre l’habitatge desocupat 
a Granollers 
2.1.2. Ajuts municipals captació habitatges BLM 
2.1.3. Detecció d’habitatges desocupats  

2.2. Promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges:  
2.2.1. Programa Arranjaments 
2.2.2. Ajuts per a la millora de l’accessibilitat en els edificis  
d’habitatges i locals  
2.2.3. Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica dels 
habitatges 
2.2.4. Oficina de suport a les comunitats de veïns  
2.2.5. Estudi energètic parc habitatges AHC a Granollers, i 
mesures a desenvolupar 
2.2.6. Auditories energètiques en habitatges 
2.2.7. Ajuts per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en 
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edificis 

3. Desenvolupar polítiques d’habitatge a la conurbació de Granollers.  

3.1. Estructuració del marc de gestió:  
3.1.1. Taula de Coordinació de l’Habitatge  
3.1.2. Taula de participació d’habitatge  

3.2. Desplegament de polítiques conurbanes:  
3.2.1. Observatori de l’Habitatge  
3.2.2. Serveis de la conurbació 

Actuacions que l’Ajuntament de Granollers ja venia desenvolupant fins el 2017  

Noves actuacions sorgides del procés participatiu, o sorgides de la coordinació entre Ajuntament, Diputació i equip redactor.
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8.2. Actuacions 

1. Facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge.  

1.1. Suport a l’accés a l’habitatge. 

En aquest apartat s’inclouen aquelles actuacions relacionades amb l’accés a 

l’habitatge de les persones i famílies, tant si són recursos de suport per 

accedir-hi per primer cop, o bé per disposar d’habitatge en cas d’emergència 

social, o bé vinculats a la resolució de conflictes per l’accés a l’habitatge. 

Les actuacions tant poden fer referència a l’aportació de recursos municipals 

per garantir aquest accés a l’habitatge, com a la gestió de recursos aliens 

mitjançant la intervenció municipal en els seus tràmits.  

S’inclou en aquest apartat les fitxes corresponents a l’Oficina Local 

d’habitatge i al Servei jurídic, tot i que aquests recursos actuen de manera 

transversal també en el sosteniment de l’habitatge (estratègia 1.2) i la millora 

de la qualitat de l’habitatge (estratègia 2.2).  

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat: 

1.1.1. Pisos d’emergència social 

1.1.2. Oficina d'Habitatge de Granollers 

1.1.3. Registre de sol·licitants HPO 

1.1.4. Reallotjament a càrrec de grans tenidors 

1.1.5. Servei assessorament jurídic sobre l'habitatge- SAJH  

1.1.6. Allotjament per emergència d’habitatge.  

1.1.7. Subvencions municipals al lloguer per accés a l’habitatge  
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ACTUACIÓ: 

1.1.1. Pisos d’emergència social 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

L’Ajuntament disposa de dos habitatges que ha 
posat a disposició dels serveis socials municipals 
que els utilitzen per allotjar de manera temporal a 
persones i famílies que han perdut el seu 
habitatge.  

 

Objectius: 

Oferir allotjament d’urgència en situacions de 
precarietat a persones i famílies susceptibles de 
rebre una assistència de seguiment i de millora 
en un termini de 3 a 6 mesos. 

Beneficiaris: 

Persones i famílies en risc d’exclusió residencial que han perdu t, o amb risc 
imminent de pèrdua d’habitatge, que compleixin requisits per aplicar un pla de 
treball. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona  

Indicadors Gestió:  

Nombre de famílies acollides 

Nombre de pernoctacions 
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ACTUACIÓ: 

1.1.2. Oficina d'Habitatge de Granollers 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Oficina d'atenció ciutadana especialitzada en 
temes d'habitatge. Aporta informació sobre les 
actuacions en matèria d'habitatge de les 
administracions públiques, gestiona ajuts de la 
Generalitat i ajuts propis municipals, assessora 
en temes legals de drets i deures en l'habitatge . 

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que 
inclouen: 

a.1. La informació i l’assessorament a la 
ciutadania en totes les matèries relacionades 
amb l’habitatge. 

a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds 
relatives als programes i línies d’ajuts que 
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

a.3. La comprovació i revisió de la documentació 
presentada a l’Oficina. 

a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als 
serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en 
l’àmbit de les inscripcions al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.  

a.6.L’atenció ciutadana en l’assessorament en el 
deute hipotecari i altres problemàtiques 
generades per la pèrdua de l’habitatge. 

b) Funcions de gestió d’activitats i serveis  

b.1. En matèria de Programes Socials de 
l’Habitatge 

b.1.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al 
pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i 
urgents) 

b.1.2. La gestió d’expedients d’ajuts de 
prestacions permanents per al pagament de 
lloguers 

b.1.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica 
d’Emancipació  

 

Objectius: 

Facilitar a la ciutadania la proximitat de les 
gestions i serveis relatius a l’habitatge. Donar 
assessorament i suport en les gestions des de la 
proximitat i de forma especialitzada. Fer de 
finestreta única pels diferents tràmits vinculats a 
l'habitatge. 
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Beneficiaris: 

Persones que viuen o tenen un habitatge a Granollers i que han de fer 
tràmits davant diverses administracions en temes d’habitatge.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

120.000€ 120.000€ 120.000€ 120.000€ 120.000€ 120.000€ 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

 

Indicadors Gestió: 

Nombre d’atencions (desglossades per tipus)  

Nombre de beneficiaris dels ajuts 
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ACTUACIÓ: 

1.1.3. Registre de sol·licitants HPO 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

És un registre públic, administratiu, format pels 
registres propis dels ajuntaments que es puguin 
arribar a constituir i pel registre de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest servei consisteix en la inscripció de les 
persones empadronades a Granollers al Registre 
d’Habitatges de la Generalitat per participar en 
les convocatòries d’habitatge amb protecció 
oficial en que hi sigui d’aplicació. A inicis de 2014 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
determinat el criteri que tots els adjudicataris d’un 
habitatge amb protecció oficial, de la Borsa de 
Mediació per al Lloguer social han d’estar inscrits 
en el registre.  

 

Objectius: 

Segons determina el reglament que el regula, els 
seus objectius són crear un registre únic per 
accedir als habitatges amb protecció oficial i 
disposar d’informació estadística de la demanda 
d’habitatge. 

Beneficiaris: 

Persones adjudicatàries d’un habitatge amb protecció oficial o de la Borsa de 
Lloguer Municipal. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs a l’actuació 1.1.2. Oficina d’habitatge de Granollers.  

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Indicadors Gestió: 

Nombre de sol·licituds i expedients tramitats 

Taxa de sol·licituds tramitades (Tramitats/total expedients 
Granollers * 100) 
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ACTUACIÓ: 

1.1.4. Reallotjament a càrrec de grans tenidors 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

La Llei 24/2015 i l’actual  Llei 4.2016 determinen 
l’obligació de determinades persones jurídiques 
segons els requisits que determina aquesta 
normativa (i que es classifiquen com a “grans 
tenidors” d’habitatges), d’oferir el reallotjament 
obligatori a les famílies o unitats de convivència 
en risc d’exclusió residencial, que perden 
l’habitatge amb motiu d’un procediment 
d’execució hipotecària o desnonament per manca 
de pagament. 

 

Objectius: 

Seguiment de l'obligació d'oferiment del 
reallotjament obligatori per part dels Grans 
Tenidors, segons regula la Lle i 24/2015 i l’actual  
Llei 4.2016 sota les condicions de lloguer social 
que marca la normativa. 

Beneficiaris: 

Persones que poden perdre l’habitatge amb motiu d’un procediment 
d’execució hipotecària o desnonament per manca de pagament  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs a l’actuació 1.1.2. Oficina d’Habitatge de Granollers.  

Gestió:  

Granollers Habitatge/Serveis Socials Municipals 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió: 

Nombre de notificacions/expedients incoats  
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ACTUACIÓ: 

1.1.5. Servei assessorament jurídic sobre l'habitatge- SAJH 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

És un servei per a persones que tenen el seu 
domicili habitual en un habitatge a Granollers, i 
que tenen alguna consulta jurídica vinculada al 
mateix, siguin qüestions de contracte 
d’arrendament d’habitatge o consultes jurídiques 
vinculades a aspectes hipotecaris que no estiguin 
vinculats a problemes en el pagament.  

 

Objectius: 

S'ofereix informació i assessorament jurídic 
específic vinculats a l’habitatge, des de la 
proximitat  al ciutadà i amb assessorament 
personalitzat per un advocat/da especialitzat.  

La finalitat és evitar situacions jurídiques que 
poden comportar la pèrdua de l’habitatge o 
conflictes jurídics  

Beneficiaris: 

Persones que viuen a Granollers i que tenen consultes jurídiques vinculats a 
l’habitatge 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ – – – – 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9.000,00 € 9.000,00 € – – – – 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge.  

Altres agents: 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers . 

Indicadors Gestió:  

Número de consultes i tipologia,  
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ACTUACIÓ: 

1.1.6. Allotjament per emergència d’habitatge. 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Els equips d’atenció social primària municipals 
detecten, valoren i deriven quan s’escau les 
situacions de necessitat d’habitatge amb caràcter 
d’emergència.  

(imatge) 

Objectius: 

Possibilitar que l’Agencia Catalana de l’Habitatge 
reconegui el dret de reallotjament de 
determinades unitats familiars i que la pròpia 
Agència disposi l’atorgament d’un habitatge 
públic a un preu de lloguer assequible i adaptat a 
l’economia de la família. 

Beneficiaris: 

Persones i famílies en risc d’exclusió residencial que  han perdut, o amb risc 
imminent de pèrdua d’habitatge, que compleixin requisits descrits per l’A HC. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost: 

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Serveis Socials Municipals 

Altres agents: 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Mesa d’emergència 

Indicadors Gestió:  

Nombre de casos/informes que s’adrecen a la Mesa 
d’Emergències de l’Agència. 

Persones beneficiades pel recurs.  
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ACTUACIÓ: 

1.1.7. Subvencions municipals al lloguer per accés a l’habitatge  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Subvencions a fons perdut per a joves menors de 
35 anys, persones majors de 65 anys, i altres 
col·lectius, com a suport al pagament del lloguer 
d’habitatges. 

 

 

Objectius: 

L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar 
l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de 
lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes 
per a persones físiques que tenen el seu domicili 
habitual i permanent a Granollers,  contribuint al 
pagament de despeses per a l’accés i 
conservació d’un habitatge en règim de lloguer, 
facilitant l’accés a l’habitatge en règim de lloguer 
a Granollers. 

Beneficiaris: 

Persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial i amb les condicions 
que es determinin a cada convocatòria de subvencions (joves menors de 35 
anys, persones més grans de 65 anys, famílies monoparentals...).  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

300.000€  300.000€  300.000€  300.000€  300.000€  300.000€  
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió: 

Nombre de sol·licituds 

Subvencions atorgades (classificat per tipologia de beneficiaris)  

Import atorgat 

Mitjana ajut/expedient 

Impacte:  

Índex d’emancipació juvenil 
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1.2. Suport al sosteniment de l’habitatge.  

S’inclouen en aquest apartat aquelles actuacions que porta a terme 

l’Ajuntament per donar suport a les famílies perquè mantinguin el seu 

habitatge. En aquest cas entenem per manteniment o sosteniment de 

l’habitatge el fet que puguin afrontar els pagaments de la hipoteca o el 

lloguer perquè puguin continuar vivint-hi, com els ajuts per al pagament de 

serveis (electricitat, aigua, gas...).  

Aquestes actuacions municipals tant poden fer referència a l’atorgament 

d’ajuts amb pressupost propi, com a la tramitació d’ajuts d’altres 

administracions però que es poden gestionar mitjançant l’Oficina Local 

d’Habitatge. 

També s’inclouen aquelles iniciatives polítiques de seguiment i coordinació 

amb agents socials. 

La primera de les actuacions incloses fa referència a ajuts municipals tant 

d’accés com de manteniment de la llar. S’ha optat per no dividir l’actuació en 

dues fitxes i integrar-les en aquest apartat, tot i que podria haver-se inclòs en 

l’anterior. 

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat:  

1.2.1. Subvencions municipals al lloguer per evitar la pèrdua de l’habitatge  

1.2.2. Prestacions permanents pagament lloguer (Lloguer just) - Risc exclusió 

residencial 

1.2.3. Comissió de seguiment del pla d'acció de suport als afectats per 

desnonaments 

1.2.4. Prestacions econòmiques d'urgència especial PEUE 

1.2.5. Servei intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH)  

1.2.6. Assistència al sosteniment de la llar (ajuts econòmics per evitar la 

pèrdua de l’habitatge). 

1.2.7. Assistència contra la pobresa energètica (ajuts econòmics per evitar 

talls en els subministraments bàsics a l’habitatge).  

1.2.8. Taula sobre la pobresa energètica.  
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ACTUACIÓ: 

1.2.1. Subvencions municipals al lloguer per evitar la pèrdua de l’habitatge  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Subvencions a fons perdut per a joves menors de 
35 anys, persones majors de 65 anys, i altres 
col·lectius, com a suport al pagament del lloguer 
d’habitatges. 

 

 

Objectius: 

L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar 
l'accés i manteniment d'un habitatge en règim de 
lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes 
per a persones físiques que tenen el seu domicili 
habitual i permanent a Granollers,  contribuint al 
pagament de despeses per a l’accés i 
conservació d’un habitatge en règim de lloguer, 
facilitant l’accés a l’habitatge en règim de lloguer 
a Granollers. 

Beneficiaris: 

Persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial i amb les condicions 
que es determinin a cada convocatòria de subvencions (joves menors de 35 
anys, persones més grans de 65 anys, famílies monoparentals...).  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs amb l’actuació 1.1.7. Subvencions municipals al lloguer per 
accés a l’habitatge. 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió: 

Nombre de sol·licituds 

Subvencions atorgades (classificat per tipologia de beneficiaris)  

Import atorgat 

Mitjana ajut/expedient 

Impacte:  

Índex d’emancipació juvenil 
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ACTUACIÓ: 

1.2.2. Gestió de les prestacions permanents pagament lloguer (Lloguer just)- Risc 
exclusió residencial 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Gestió integral de les prestacions – subvencions 
que atorga la Generalitat al pagament del lloguer 
d’habitatges amb contracte d’arrendament entre 
particulars, i els del parc públic que no siguin de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (aquests 
tenen línia ajuts específica). 

 

Objectius: 

Suport al pagament de lloguer de les famílies que 
estan en risc d’exclusió residencial. 

Beneficiaris: 

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix 
el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, que estan es risc d’exclusió 
residencial. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs a l’actuació 1.1.2. Oficina d’Habitatge de Granollers.  

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Indicadors Gestió: 

Nombre d’expedients tramitats 

Subvencions atorgades 

Import atorgat 
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ACTUACIÓ: 

1.2.3. Comissió de seguiment del pla d'acció de suport als afectats per 
desnonaments 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Segons acord de Ple de 29 de gener de 2013, 
constituïda per donar suport a tots els ciutadans 
amb afectats pels desnonaments hipotecaris, 
amb: representants municipals, Càritas, 
Plataforma Afectats Hipoteca Granollers, Col·legi 
Advocats, Col·legi de Procuradors 

 

Objectius: 

Coordinar i posar en comú accions entre els 
diversos agents que participen en els problemes 
vinculats a l’habitatge. 

Beneficiaris: 

Persones amb problemes de pèrdua de l’habitatge  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Ajuntament de Granollers- gestió tranversal (Serveis Socials, Urbanisme i 
habitatge) 

Altres agents: 

Càritas, Plataforma Afectats Hipoteca Granollers, Col·legi Advocats, Col·legi de 
Procuradors 

Indicadors Gestió: 

Nombre de reunions  
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ACTUACIÓ: 

1.2.4. Gestió de prestacions econòmiques d'urgència especial PEUE 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Són prestacions econòmiques d'urgència especial 
per atendre  

• Deutes de lloguer  

• Deutes d'amortització hipotecària 

• Desnonament. 

Van adreçats a les persones que han perdut 
l’habitatge com a conseqüència d’un procés de 
desnonament o d’execució hipotecària, o dació en 
pagament.  Els ajuts són per al pagament del 
lloguer d’un nou habitatge, i per fer front a les 
despeses de fiança i d’accés a l’habitatge que 
s’hagin ocasionat. 

La quantia màxima de la  prestació és 3.000.-€, 
dels quals, 2.400 € anuals, per al pagament dels 
rebuts de lloguer (200.-€ mes) i 600 € per fer front 
a despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en 
règim de lloguer. 

 

Objectius: 

Evitar la pèrdua de l’habitatge per problemes 
d’impagaments puntuals. 

Beneficiaris: 

Persones amb problemes de pagament puntuals.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs a l’actuació 1.1.2. Oficina d’Habitatge de Granollers.  

Gestió:  

Serveis Socials 

Altres agents: 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Indicadors Gestió: 

Nombre de peticions gestionades 
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ACTUACIÓ: 

1.2.5. Servei intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH)  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

És un servei de suport a les persones que no 
poden fer front al pagament de la hipoteca o que 
preveuen que no ho podran fer, o per haver estat 
avaladors d’habitatges que estan en situació 
d’impagament.  

S'ofereix informació, assessorament i 
intermediació amb les entitats financeres pel 
manteniment de l'habitatge per part de la persona 
propietària i el seu nucli familiar. Els avantatges 
per al ciutadà són la proximitat, l'assessorament 
personalitzat i el procés integrat (informació, 
mediació, solució).  

 

Objectius: 

Evitar la pèrdua de l’habitatge per problemes 
d’impagament, re-negociant condicions 
hipotecàries 

Aconseguir al dació en pagament 

Aconseguir un lloguer social en el mateix 
habitatge 

Beneficiaris: 

Persones amb problemes d’impagament del seu deute/crèdit hipotecari.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Col·legi d’Advocats de Granollers 

Indicadors Gestió:  

Nombre de casos atesos 

Intermediacions 

% acord pactat (tipologia de propostes acceptades) 
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ACTUACIÓ: 

1.2.6. Assistència al sosteniment de la llar (ajuts econòmics per evitar la pèrdua 
de l’habitatge). 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Atorgament d’ajuts econòmics a persones i/o 
famílies en risc d’exclusió on es planteja una 
problema per al manteniment de l’habitatge i on 
en conseqüència hi ha risc de pèrdua del mateix.  

 

Objectius: 

Pal·liar i disminuir el risc de pèrdua de l’habitatge 
en persones i/o famílies en situació de risc 
d’exclusió socials per motius socials i econòmics.  

Beneficiaris: 

Persones i famílies que compleixen amb els criteris socials i econòmics per rebre 
ajuts econòmics i que presenten problemes per mantenir el seu habitatge o que 
tenen risc de perdre’l. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

45.000€ 45.000€ 45.000€ 45.000€ 45.000€ 45.000€ 
 

Gestió:  

Serveis Socials Municipals. 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona  

Indicadors Gestió:  

Nombre d’ajuts atorgats 

Nombre de famílies beneficiades 
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ACTUACIÓ: 

1.2.7. Assistència contra la pobresa energètica  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Atorgament d’ajuts econòmics a persones i/o 
famílies en risc d’exclusió on es planteja una 
problema per mantenir o per contractar 
subministraments bàsics de l’habitatge i on en 
conseqüència no es garanteix l’accés a aigua, llum o 
gas.  

 

Objectius: 

Garantir l’accés als subministraments bàsics a 
persones i/o famílies en situació de risc d’exclusió 
socials per motius socials i econòmics. 

Beneficiaris: 

Persones i famílies que compleixen amb els criteris socials i econòmics per rebre 
ajuts econòmics i que presenten problemes per mantenir i/o accedir a serveis de 
subministraments bàsics de la llar. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ – – – 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

30.000€ 30.000€ 30.000€ – – – 
 

Gestió:  

Serveis Socials Municipals. 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona  

Indicadors Gestió:  

Ajuts atorgats 

Import atorgat 

Famílies beneficiades 
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ACTUACIÓ: 

1.2.8. Taula sobre la pobresa energètica 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Constituïda la taula sobre la pobresa energètica a 
Granollers amb representants de SOREA, 
ENDESA, ESTABANELL ENERGIA, GAS 
NATURAL , Aliança contra la pobresa energètica 
-APE Granollers, i representants municipals 

Determinar els protocols i les relacions per 
l’aplicació de la Llei 24/2015 respecte les 
mesures contra la pobresa energètica. 

 Objectius: 

Coordinar actuacions i seguiment dels casos 
segons determina la llei 24/2015 

Establir protocols de col·laboració 

Beneficiaris: 

Persones en situació de pobresa energètica 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Serveis Socials 

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

SOREA, ENDESA, ESTABANELL ENERGIA, GAS NATURAL , Aliança contra la 
pobresa energètica -APE Granollers 

Indicadors Gestió:  

Nombre de reunions efectuades 
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1.3. Gestió municipal del parc d’habitatge de gestió pública.  

En aquest apartat es contemplen aquelles actuacions destinades a gestionar 

els habitatges públics per a diferents finalitats: habitatges d’emergència 

social o per a col·lectius en risc d’exclusió residencial.  

Aquests habitatges estaran gestionats principalment pels Serveis Socials 

municipals o bé per la Borsa Local d’Habitatges, que atenen col·lectius 

diferents segons les seves necessitats residencials. Atès que els canals per 

a la captació d’aquests habitatges són diferents i responen a polítiques ben 

diferenciades, s’opta per elaborar una fitxa per a cadascuna. 

Actualment es contemplen en aquest apartat aquells habitatges que són de 

titularitat municipal. Tanmateix, la voluntat de l’Ajuntament és gestionar 

també els habitatges de titularitat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 

atès que proporcionaria més proximitat a les necessitats locals i poder 

atendre de manera més acurada les famílies de Granollers en risc d’exclusió 

social. En cas que això fos possible en els propers anys, s’obriria una nova 

fitxa en aquest apartat. 

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat: 

1.3.1. Borsa de lloguer Municipal (BLM) 

1.3.2. Gestió parc d’habitatges municipals  
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ACTUACIÓ: 

1.3.1. Borsa de lloguer Municipal (BLM) 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

És un servei de mediació entre les persones 
propietàries dels habitatges i les llogateres i se 
n'ocupen de la formalització i seguiment dels 
contractes. Per a les persones propietàries 
vetllen pel bon ús dels habitatges, ofereixen 
garanties i assessorament. Per als demandants 
d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i 
negocien rendes de lloguer per sota de mercat. 

 

Objectius: 

1. Posar al mercat de lloguer habitatges buits de 
persones físiques atorgant certes garanties 
perquè posin el seu habitatge en lloguer a través 
del servei sota preu de mercat 

2. Facilitar l’accés a l’habitatge a persones que 
tenen certa capacitat per pagar un lloguer a preu 
assequible però que no poden accedir a 
condicions de mercat per diversos motius. 

Beneficiaris: 

Persones en risc d’exclusió residencial o altres que requereixen d’un lloguer 
assequible. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Pressupost inclòs a l’actuació 1.1.2. Oficina d’Habitatge de Granollers.  

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Indicadors Gestió:  

Contractes en gestió 

Contractes signats/any (dades de preu mig, superfície, 
preu/superfície, tipologia beneficiari, etc.) 

Impacte:  

Taxa emancipació juvenil 
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ACTUACIÓ: 

1.3.2. Gestió parc d’habitatges municipals 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

La gestió del parc d’habitatges, essencialment en 
lloguer, fins al moment, ve derivat dels romanents 
de les promocions efectuades per la societat 
municipal Granollers Habitatge que originàriament 
estaven destinats a venda, però que no s’ha 
pogut formalitzar la transmissió per motiu de la 
crisi econòmica. 

Els habitatges amb protecció oficial estant tots 
qualificats en règim de venda, (llevat dos 
habitatges d’Antoni Gaudí) i disposen d’una 
autorització per part de la Generalitat per poder-
los destinar a lloguer.  

Els habitatges, per tant, queden adscrits i 
destinats a polítiques d’habitatge en règim de 
lloguer. 

(imatge) 

Objectius: 

Facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge en 
règim de lloguer assequible/lloguer social 

Beneficiaris: 

Persones en risc d’exclusió residencial 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

47.000,00€ 47.000,00€ 47.000,00€ 47.000,00€ 47.000,00€ 47.000,00€ 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 

Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges 
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1.4. Increment del parc d’habitatge públic de lloguer. 

Per incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer es contemplen dues 

vies: 

• L’adquisició d’habitatge ja existent per part de l’Ajuntament per tal que 

passi a formar part del parc municipal destinat a lloguer.  

• La promoció de nou habitatge públic. 

La capacitat de creació de nou habitatge públic ve determinat per l’existència 

de solars de propietat municipal amb els quals es pot promoure la promoció 

de nou habitatge. Tot i que en els sectors que el planejament preveu que es 

desenvoluparan l’Ajuntament rebrà solars en concepte de cessió, els terminis 

en què això es produirà no tenen un calendari fixat, i per això optem pels 

solars que ara ja són de propietat municipal. 

Es contemplen dues opcions per a la promoció dels nous habitatges: 

1. Mitjançant la col·laboració público-privada perquè sigui la iniciativa 

privada la que realitzi la inversió i faci la gestió dels pisos mitjançant 

la fórmula de la cessió d’ús dels solars per un temps determinat.  

Aquesta fórmula permet mantenir la titularitat del sòl, regular les 

condicions bàsiques amb les quals es farà la cessió d’ús i que en 

finalitzar el termini de la cessió, els habitatges passin a mans de 

l’administració municipal.  

2. Inversió municipal, de manera que tota la despesa serà efectuada per 

l’Ajuntament amb pressupost propi, en farà la gestió posterior i el 

manteniment dels edificis al llarg de la seva vida útil.  

Atès que les fluctuacions que es donen en el mercat d’habitatges fan difícil 

fer una previsió del ritme de promoció d’aquests habitatges, prenem com a 

referència els nous habitatges socials necessaris per atendre la demanda 

exclosa (apartat 6. Diagnosi, taula 74), i prenem com a sòl d isponible els 

solars que en aquests moments ja estan a disposició de l’Ajuntament. A partir 

d’aquí, les avaluacions anuals i el seguiment que es farà del mercat 

immobiliari des de l’Observatori determinaran la immediatesa i el ritme de 

construcció d’aquests habitatges, per tal de no provocar un excés d’oferta.  

En conseqüència, la fitxa 1.4.1 que s’inclou a continuació és genèrica per a 

la promoció dels habitatges, però no es concreta ni la fórmula ni el nombre 

de blocs a construir, aspectes que es concretaran amb l’elaboració dels 

pressupostos municipals. 

Fitxes d’actuació incloses en aquest apartat: 

1.4.1. Promoció d’habitatges de protecció pública per lloguer. 

1.4.2. Adquisició de nous habitatges municipals.  
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ACTUACIÓ: 

1.4.1. Promoció d’habitatges de protecció pública per lloguer 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Promoció d’habitatges socials per atendre la 
demanda exclosa. La promoció es portarà a 
terme emprant el sòl municipal disponible en cada 
moment, i preveient les necessitats existents. 
També correspondrà, en el moment d’iniciar el 
procediment administratiu per a la seva promoció, 
si la inversió serà assumida per l’Ajuntament o es 
realitzarà mitjançant la col·laboració público-
privada. En el moment de redactar el plec de 
clàusules caldrà tenir en compte: 

• Condicions de les entitats que hi poden 
participar: cooperatives, fundacions, 
empreses, etc. (si és col·laboració público-
privada). 

• Condicions de la cessió d’ús: anys de durada 
(si és col·laboració público-privada). 

• Règim de lloguer i perfil dels beneficiaris: 
preu màxim lloguer per m2, ingressos 
familiars, anys d’empadronament al municipi, 
edats, etc. 

• Règim de gestió: tramitació mitjançant 
l’Oficina d’Habitatge o la Borsa d’Habitatge. 

(imatge) 

Objectius: 

Augmentar l’oferta d’habitatge adreçat a 
col·lectius exclosos del mercat. 

Beneficiaris: 

Persones amb problemes d’accés a l’habitatge. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost: Es fa un càlcul aproximat de 800€/m2 útil per una mitjana de 75m2 
cada habitatge. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 684.000€ 684.000€ 684.000€ 684.000€ 684.000€ 
 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges construïts 

Metres quadrats d’habitatges 
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Impacte:  

Evolució del preu mitjà de lloguer al municipi 

Evolució del preu mitjà per metre quadrat al municipi  

Taxa d’emancipació juvenil 
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ACTUACIÓ: 

1.4.2. Adquisició de nous habitatges municipals 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

En data 13/10/2016 es va aprovar la tramitació de la 
contractació patrimonial relativa a la “Compra 
d’habitatges per part de l’Ajuntament per posar -los a 
lloguer”, pel procediment de pública concurrència 
(obert) i tramitació ordinària, amb un pressupost 
màxim per a l’adquisició del conjunt d’habitatges de 
381.054,00 euros, que procedeixen dels recursos 
econòmics que integren el Patrimoni Municipal de Sòl 
i Habitatge de Granollers, i que queda sotmesa al Plec 
de condicions particulars que regula la contractació 

Entre les mesures previstes per garantir el dret a un 
habitatge digne i adequat en el context actual, el 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d'execució 
hipotecària regula, al seu article 2, el dret de tanteig i 
retracte  de l’administració de la Generalitat respecte 
dels habitatges adquirits en un procés d’execució 
hipotecària o mitjançant compensació o pagament de 
deute amb garantia hipotecària que estiguin situats en 
àrees de demanda residencial forta i acreditada i 
hagin estat adquirits després de l’entrada en vigor de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

En darrer lloc, i davant l’increment de preus de venda 
dels habitatges, s’ha procedit a l’adquisició directa 
d’habitatges en comercialització. 

(imatge) 

Objectius: 

Incrementar el parc d’habitatges municipals, que 
s’integren al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de  
Granollers. 

Beneficiaris: 

Persones en risc d’exclusió residencial. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ – – – – 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

200.000€ 200.000€ – – – – 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Generalitat de Catalunya 
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Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges adquirits/any 
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2. Actualització i millora del parc d’habitatges.  

2.1. Mobilització del parc d’habitatge desocupat.  

El diagnòstic elaborat mostra que a Granollers hi ha aproximadament uns 

600 habitatges desocupats, càlcul realitzat a partir dels consums d’aigua 

inferiors a 3 m3 anuals, i que suposen aproximadament un 3% del parc 

d’habitatges del municipi. 

Aquest gruix d’habitatges són objecte de realització de polítiques amb 

l’objectiu de mobilitzar-los per al seu retorn al mercat, tant de venda com de 

lloguer. Les dues actuacions que es proposen van en la línia de la reforma 

d’habitatges i la seva gestió per part de l’Ajuntament, com ja es venia fent, i 

alhora conèixer amb més profunditat les raons per les quals hi ha aquesta 

bossa d’habitatge que no retorna al mercat malgrat els ajuts públics 

existents. 

A partir de l’estudi d’aquest segment del parc d’habitatges, es podran 

elaborar polítiques adequades a les necessitats o casuístiques que es 

coneixeran, i que s’incorporaran posteriorment al Pla Local d’Habitatge.  

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat:  

2.1.1. Elaboració d’un estudi específic sobre l’habitatge desocupat a 

Granollers 

2.1.2. Ajuts municipals captació habitatges BLM 

2.1.3. Detecció d’habitatges desocupats 
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ACTUACIÓ: 

2.1.1. Elaboració d’un estudi específic sobre l’habitatge desocupat a Granollers 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Elaboració d’un estudi aprofundit de l’habitatge 
desocupat existent a Granollers: 

• Localització. 

• Propietaris i les seves característiques. 

• Motius de la desocupació i barreres per a 
la integració al mercat. 

• Propostes per facilitar la integració dels 
habitatges al mercat. 

(imatge) 

Objectius: 

Conèixer les característiques de l’habitatge 
desocupat i elaborar polítiques adequades per a 
la seva mobilització.. 

Beneficiaris: 

Persones que cerquen habitatges de compra i lloguer a Granollers.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓      
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

14.500€      
 

Gestió:  

Regidora d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Granollers  

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 

Indicadors Gestió:  

Noves propostes d’actuació sorgides de l’estudi 

Habitatges mobilitzats gràcies a les noves actuacions 

Impacte:  

Taxa d’habitatges desocupats. 
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ACTUACIÓ: 

2.1.2. Ajuts municipals captació habitatges BLM 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Són subvencions a forns perdut adreçada als 
propietaris, persones físiques, perquè posin els 
seus habitatges a lloguer a través del servei de la 
Borsa de Lloguer Municipal. 

 

Objectius: 

Promoure la millora i la mobilització del parc 
d’habitatge buit de la ciutat per tal d’incrementar 
el parc d’habitatges disponible a la Borsa de 
Lloguer municipal encetant noves mesures de 
foment i d’incentivació de captació d’habitatges  

Beneficiaris: 

Si bé les subvencions s’adrecen als propietaris, els beneficiaris són les persones 
que cerquen habitatge en lloguer del programa de la Borsa de Lloguer Municipal.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió:  

Nombre de sol·licituds 

Nombre d’habitatges subvencionats 

Import subvencionat i mitjana ajut/expedient 

Impacte:  

Mitjana preu de lloguer al municipi  

Taxa d’habitatges desocupats. 
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ACTUACIÓ: 

2.1.3. Detecció d’habitatges desocupats 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Detecció d’habitatges desocupats (més de 2 
anys) per ordenar l’ocupació dels habitatges 
propietat de grans tenidors. 

En cas d’incompliment d’allò ordenat, es poden 
imposar multes coercitives (com a mesura 
d’execució forçosa) o incoar expedient 
sancionador. 

 Objectius: 

Ocupació dels habitatges mitjançant: cessió 
voluntària dels habitatges permanentment 
desocupats, lloguer o venda. 

Beneficiaris: 

La ciutadania en general, amb l’increment d’oferta d’habitatges al mercat 
(en règim de lloguer o venda).  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Àrea de Territori i Ciutat. Servei d’Urbanisme i Habitatge  

Altres agents: 

Entitats bancàries propietàries d’habitatges desocupats 

Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges desocupats 

Expedients per ús anòmal 

Expedients sancionadors 

Impacte:  

Taxa d’habitatges desocupats (Desocupats/Total habitatges * 100)  

Taxa d’habitatges sancionats (Sancionats/Desocupats * 100)  
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2.2. Promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges.  

L’anàlisi ha mostrat les característiques del parc residencial, i entre elles 

algunes mancances de les condicions d’habitabilitat que poden ser 

millorades. Tot i que l’acció privada, tant d’operadors com de particulars, és 

el principal motor per al manteniment i millora del parc d’habitatges, 

l’Ajuntament pot estimular aquesta acció amb mesures quela facilitin.  

Així mateix, incloem en aquest apartat una mesura que l’Ajuntament ja porta 

gestionant de fa anys que és el suport a les comunitats de veïns. En aquest 

cas la qualitat en el parc d’habitatges s’entén per la bona convivència i el 

civisme dels seus residents, imprescindibles per crear bon veïnatge i 

relacions humanes de qualitat. 

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat: 

2.2.1. Programa Arranjaments. 

2.2.2. Ajuts per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges i 

locals 

2.2.3. Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.  

2.2.4. Oficina de suport a les comunitats de veïns. 

2.2.5. Estudi energètic parc habitatges AHC a Granollers, i mesures a 

desenvolupar. 

2.2.6. Auditories energètiques en habitatges. 

2.2.7. Ajuts per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis  
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ACTUACIÓ: 

2.2.1. Programa Arranjaments. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

El Programa d'Arranjament d'Habitatges neix amb 
l'objectiu de millorar les condicions 
d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i 
d'eficiència energètica mínimes dels habitatges 
objecte de les intervencions. Es tracta de petites 
reformes bàsiques en els habitatges que 
incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de 
les persones beneficiàries en els seus domicilis. 
Les intervencions estan supervisades per una 
direcció facultativa a qui les tècniques dels 
serveis socials municipals poden adreçar totes 
aquelles consultes referents a les intervencions 
en l’habitatge.  

Els arranjaments es donen en l’espai del bany, la 
cuina o zones de pas. També s’efectuen 
actuacions per a la millora de l’eficiència 
energètica de la llar. 

(imatge) 

Objectius: 

Garantir les condicions de seguretat, higiene i 
habitabilitat mínimes, afavorint l'accessibilitat i les 
condicions de vida de la persona dins de la seva 
llar. 

Beneficiaris: 

Persones més grans de 65 anys o menors de 65 anys amb necessitats especials 
en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida 
diària dins la llar. Preferentment seran aquelles que es trobin en alguna de les 
següents situacions: 

Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària. 

Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en 
situació de dependència. 

Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona 
gran. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

34.000€ 34.000€ 34.000€ 34.000€ 34.000€ 34.000€ 
 

Gestió:  

Serveis Socials mitjançant el seu servei d’atenció SIRIUS  

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 
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Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges arranjats  
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ACTUACIÓ: 

2.2.2. Ajuts per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges i locals  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Subvencions per a la millora de l’accessibilitat a 
habitatges i locals. 

Els ajuts suposen el 50% del cost subvencionable 
amb un màxim de 1.200€ per habitatge en edificis 
plurifamiliars, o 1.200€ en cas d’unifamiliars o 
locals. 

 

Objectius: 

Incentivar i donar suport a l’execució de les obres 
necessàries per a realitzar ajustos en matèria 
d’accessibilitat, ja sigui en edificis d’habitatges 
com en els accessos a locals. 

Beneficiaris: 

Propietaris d’immobles de Granollers on hi visquin majors de 65 anys, o bé 
persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

171.000€ 171.000€ 171.000€ 171.000€ 171.000€ 171.000€ 
 

Gestió:  

Servei Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

Indicadors Gestió: 

Habitatges i locals arranjats  
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ACTUACIÓ: 

2.2.3. Ajuts per a l’eficiència energètica dels habitatges.  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Ajuts econòmics per realitzar reformes 
encaminades a l’estalvi energètic en els edificis 
d’habitatges, i a la generació d’energia 
sostenible. 

 

(imatge) 

Objectius: 

Millorar l’eficiència energètica del parc 
d’habitatges. 

Beneficiaris: 

Totes les famílies allotjades en edificis amb baixa eficiència energètica.  

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 30.000€ 30.000€ 30.000€ 30.000€ 30.000€ 
 

Gestió:  

Granollers Habitatge 

Altres agents: 

Diputació de Barcelona 

Indicadors Gestió:  

Nombre d’habitatges arranjats  

Impacte:  

Estalvi en emissions de CO2 
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ACTUACIÓ:  

2.2.4. Oficina de suport a les comunitats de veïns. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Servei de l'Ajuntament que treballa en la 

prevenció i gestió dels conflictes dins les 

comunitats de veïns. 

Difusió de les ordenances d'espais públics i 

civisme. 

 

Objectius: 

-Informar i assessorar a les comunitats de veïns. 

-Donar eines per enfortir les comunitats perquè 

puguin abordar els conflictes o dificultats que s'hi 

generin 

-Fomentar la bona convivència i el civisme entre 

el veïnat 

-Informar de recursos de l'administració com 

subvencions i ajuts a la rehabilitació 

Beneficiaris: 

ciutadans i ciutadanes de Granollers  

E
X

E
C

U
C

IÓ

 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió: 

Acció comunitària conjuntament amb Urbanisme, Serveis socials, Salut pública, 

Policia local,  Via pública... i altres serveis referents en funció de la problemàtica 

detectada. 

Altres agents: 

Entitats veinals del territori, Administradors de finques, advocats, etc. 

Indicadors Gestió: 

-Nº peticions rebudes classificades en funció de la temàtica 

principal: gestió de conflictes, gestió comunitat, informació 

subvencions 

-Nº persones ateses segons edat,sexe i nacionalitat  

-Nº actuacions per barri 

-Nº incidències rebudes del barri on actua l'oficina 

Impacte: 
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-Comparativa dades recollides pre i post intervenció de l'oficina.  

-Taxes de conflictes per barris. 

-Qüestionari de satisfacció de l'actuació realitzada. 
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ACTUACIÓ: 

2.2.5. Estudi energètic parc habitatges AHC a Granollers, i mesures a 
desenvolupar 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Contingut: 

Estudi energètic del parc habitatges amb 
protecció oficial destinats a lloguer administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ubicats 
a l’Avinguda Marie Curie de Granollers. 

 

(imatge) 

Objectius: 

Detectar causes i mesures que permetin la 
reducció de la despesa energètica a càrrec dels 
llogaters d’aquest parc 

 

Beneficiaris: 

Persones llogateres del parc públic d’habitatges administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a l’Avinguda Marie Curie. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓      
 

Pressupost:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

7.500 €      
 

Gestió:  

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’entitat 
Societat Orgànica i l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès  

Indicadors Gestió: 

Nombre de mesures proposades i pressupost.  
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ACTUACIÓ: 

2.2.6. Auditories energètiques en habitatges 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Elaboració d’auditories energètiques per a edificis 
plurifamiliars, on s’inclouran les diferents mesures 
encaminades a millorar l’eficiència energètica.  

Les mesures es podran subvencionar 
posteriorment mitjançant la convocatòria 
continguda a l’apartat 2.2.3, essent requisit 
indispensable per poder sol·licitar l’ajut que s’hagi 
elaborat aquesta auditoria. 

(imatge) 

Objectius: 

Detectar causes i mesures que permetin la 
reducció de la despesa energètica. 

Beneficiaris: 

Propietaris i llogaters. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost: A partir de 2019 el pressupost es determinarà any a any  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6.000€      
 

Gestió:  

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’entitat 
Societat Orgànica i l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès  

Indicadors Gestió: 

Nombre de mesures proposades i pressupost.  
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ACTUACIÓ: 

2.2.7. Ajuts per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Subvencions per a la rehabilitació i conservació 
de façanes i mitgeres d’edificis residencials de 
Granollers. 

La subvenció correspon al 50% del cost 
subvencionable fins un màxim de 1.500€ en 
edificis plurifamiliars, o 1.000€ en edificis 
unifamiliars. 

(imatge) 

Objectius: 

L’objectiu d’aquestes subvencions és la millora 
qualitativa dels edificis residencials existents. 

Beneficiaris: 

Propietaris d’immobles de Granollers 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari:  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost: A partir de 2019 el pressupost es determinarà any a any  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

110.347 €       
 

Gestió:  

Servei Urbanisme i Habitatge  

Altres agents: 

Indicadors Gestió: 

Nombre d’habitatges/edificis beneficiats 

Impacte:  

Estalvi en emissions de CO2 
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3. Desenvolupar polítiques d’habitatge a la conurbació de Granollers.  

3.1. Estructuració del marc de gestió. 

El diagnòstic efectuat en aquest Pla dibuixa una clara oportunitat d’actuació 

en l’àmbit de la conurbació de Granollers per treballar coordinadament 

polítiques d’habitatge que donin resposta a la ciutadania que viu en aquest 

continu urbà i a la qual les fronteres administratives no els suposa un canvi 

substancial, perquè el mercat d’habitatge correspon al d’aquesta ciutat 

extensa. 

Aquest desplegament requereix de la coordinació de diferents actors 

involucrats, principalment de la resta d’Ajuntaments que formen part d’aquest 

continu urbà, i de les entitats socials i professionals que ja porten treballant -

hi de fa temps. Sense tots ells no és possible gestionar aquesta realitat 

existent. 

Les actuacions que es proposen a continuació obren la porta a aquesta 

coordinació entre actors del territori, sense aprofundir en mesures que 

requeriran de la participació de tots els agents i que, en el moment previ a 

l’execució del Pla, no és possible saber el grau d’implicació de cadascun 

d’ells. 

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat: 

3.1.1. Taula de Coordinació de l’Habitatge 

3.1.2. Taula de participació d’habitatge 
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ACTUACIÓ: 

3.1.1. Taula de Coordinació de l’Habitatge 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Espai de trobada per tal d'intercanviar informació 
sobre les polítiques d'habitatge, estudiar i debatre 
els informes de l'Observatori de l'Habitatge. En 
aquesta taula hi hauran representants polítics i 
tècnics de diferents ajuntaments. 

 

 

Objectius: 

Coordinar les polítiques d’habitatge de la 
conurbació 

Beneficiaris: 

Habitants de la conurbació 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió:  

Número de reunions efectuades. 
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ACTUACIÓ: 

3.1.2. Taula de participació d’habitatge 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Òrgan participatiu amb representació de les 
entitats del sector que tenen presència en els 
municipis que formen part de la conurbació. Els 
informes de l'Observatori es presentaran i 
debatran davant aquest espai de trobada, que 
tindrà una funció merament participativa i 
deliberativa. 

Actualment aquesta Taula ja existeix al municipi 
de Granollers. La intenció és ampliar-ne el seu 
radi de cobertura a la conurbació. 

 

 

 

Objectius: 

Coordinar actuacions a la conurbació amb agents 
socials de l’àmbit 

Beneficiaris: 

Habitants de la conurbació 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

Creu Roja, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Hàbitat3, Col·legi d’Arquitectes 
i Aparelladors, Col·legi d’Advocats... 

Indicadors Gestió:  

Número de reunions efectuades. 
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3.2. Desplegament de polítiques conurbanes. 

La realitat conurbana ha creat un mercat de l’habitatge creat per una 

demanda de ciutadans dels municipis que la formen, i l’oferta d’un parc 

d’habitatges que respon a aquesta demanda.  

El desplegament de polítiques conurbanes dóna resposta a l’existència 

d’aquest mercat, i suposa una proposta d’iniciar el camí cap a diferents 

serveis públics que facilitin a la ciutadania l’exercici dels seus drets.  

Tanmateix, aquests serveis no poden ser abordats només per l’Ajuntament 

de Granollers i des d’un pla d’habitatge d’àmbit local. Per això s’apunta 

aquest eix d’actuació que requerirà del consens dels municipis afectats, i 

únicament s’apunta una política bàsica que sí pot desenvolupar l’Ajuntament 

que és el de la informació per a la presa de decisions.  

Fitxes d’actuacions incloses en aquest apartat:  

3.2.1. Observatori de l’Habitatge 

3.2.2. Serveis de la conurbació 
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ACTUACIÓ: 

3.2.1. Observatori de l’Habitatge 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Crear l’Observatori de l’Habitatge de Granollers 
per monitoritzar l’evolució dels indicadors sobre 
habitatge en el municipi. Els informes que 
periòdicament elaborarà es presentaran a les 
entitats del sector i els grups municipals per 
avaluar l’execució del Pla Local d’Habitatge i 
l’evolució de les dades del sector, i així poder 
prendre les mesures correctores necessàries per 
assolir els objectius fixats. 

Posteriorment, amb la creació de la Taula de 
participació d’habitatge de la conurbació, 
l’Observatori podria elaborar aquests informes 
tenint en compte les dades de l’habitatge en tota 
l’àrea. 

 

 

Objectius: 

Monitoritzar la situació de l’habitatge a la 
conurbació de Granollers per anticipar polítiques  

Beneficiaris: 

Aproximar a la ciutadania els recursos i serveis públics d’habitatge. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Calendari: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Pressupost:  

Integrat en el Capítol I del pressupost municipal de despesa. 

Gestió:  

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge 

Altres agents: 

 

Indicadors Gestió:  

Nombre d’informes elaborats per l’Observatori.  
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ACTUACIÓ: 

3.2.2. Serveis de la conurbació 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
 

Contingut: 

Exploració de la col·laboració entre els municipis 
que conformen la conurbació de Granollers per 
impulsar polítiques conjuntes d’habitatge per al 
teixit urbà que comparteixen. 

 

 

Objectius: 

Aproximar a la ciutadania els recursos i serveis 
públics d’habitatge. 

Beneficiaris: 

Habitants de la conurbació. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Gestió:  

Alcaldia, Regidoria d’Urbanisme i Habitatge. 

Altres agents: 
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8.2. Pla financer 

La despesa inicial prevista per al Pla Local d’Habitatge de Granollers durant 

els sis anys d’execució (2018-2023) és de 8.884.347,00 €. Aquesta xifra està 

sotmesa a les actualitzacions que es puguin produir durant l’execució en 

aquests anys. 

Aquest import correspon majoritàriament a aportacions del propi pressupost 

de l’Ajuntament de Granollers. No s’inclouen aquelles aportacions en 

polítiques d’habitatge que gestionen altres administracions en el municipi de 

Granollers o en favor de persones empadronades al municipi, les quals no es 

consoliden en el pressupost municipal. Tanmateix, sí s’inclouen aquelles 

aportacions d’altres administracions en polítiques gestionades per 

l’Ajuntament, i que sí es consoliden en el pressupost municipal.  

També hem d’assenyalar que aquesta despesa aproximada correspon a 

despesa corrent i a inversions, però no s’ha calculat la despesa de recursos 

humans que l’Ajuntament ja té incorporat en el seu pressupost habitual. 

A la pàgina següent podem observar el quadre complert del pla financer, on 

també tenim el total per any i per actuació. 

La distribució de la despesa al llarg dels anys està força equilibrada, com es 

pot observar en la gràfica següent. L’any 2018 està per sota de la resta 

d’anys atès que la inversió per a la promoció de nous habitatges es preveu 

per als anys següents. 

 

1.155.347,00 €

1.731.000,00 €

1.522.000,00 € 1.492.000,00 € 1.492.000,00 € 1.492.000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Despesa per anys del Pla Local d'Habitatge de Granollers
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Pla financer anual per línies d’actuació 

Línies d'actuació 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1. Facilitar l'accés i el sosteniment a l'habitatge               

1.1. Suport a l’accés a l’habitatge 441.000,00 € 441.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 2.610.000,00 € 

1.2. Suport al sosteniment de l’habitatge 84.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 414.000,00 € 

1.3. Gestió municipal del parc d’habitatge de gestió pública 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 282.000,00 € 

1.4. Increment del parc d’habitatge públic de lloguer 200.000,00 € 884.000,00 € 684.000,00 € 684.000,00 € 684.000,00 € 684.000,00 € 3.820.000,00 € 

2. Actualització i millora del parc d'habitatges               

2.1. Mobilització del parc d’habitatge desocupat 54.500,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 254.500,00 € 

2.2. Promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges 328.847,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 1.503.847,00 € 

3. Desenvolupar polítiques d'habitatge a la conurbació de Granollers               

3.1. Estructuració del marc de gestió 
      

0,00 € 

3.2. Desplegament de polítiques conurbanes 
      

0,00 € 

TOTAL 1.155.347,00 € 1.731.000,00 € 1.522.000,00 € 1.492.000,00 € 1.492.000,00 € 1.492.000,00 € 8.884.347,00 € 
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8.3. Calendari 

El calendari del Pla es preveu a sis anys, amb el 2018 com a primer any i la 

finalització prevista per al 2023. Aquest termini s’estima suficient per afrontar 

les actuacions previstes i respondre als reptes detectats amb l’anàlisi i la 

diagnosi. 

A la pàgina següent podem observar el diagrama de Gantt, amb què s’obté 

una visió completa de les actuacions i la seva execució al llarg dels anys. 

S’observa una distribució força homogènia de les actuacions durant tots els 

anys d’execució. Això es deu a que moltes actuacions ja es venien 

desenvolupant per part de l’Ajuntament, i està previst que continuï la seva 

execució. I per altra banda perquè les actuacions que s’inicien tenen la 

voluntat d’estendre’s durant tot el període de vigència del Pla.  
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Actuacions 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.1.1. Pisos d'emergència social

1.1.2. Oficina d'Habitatge de Granollers

1.1.3. Registre de sol·licitants HPO

1.1.4. Reallotjament a càrrec de grans tenidors

1.1.5. Servei assessorament jurídic sobre l'habitatge - SAJH

1.1.6. Allotjament per emergència d'habitatge

1.1.7. Subvencions municipals al lloguer per accés a l'habitatge

1.2.1 Subvencions municipals al lloguer per evitar la pèrdua de l'habitatge

1.2.2. Prestacions permanents pagament lloguer (Lloguer just)- Risc exclusió residencial

1.2.3. Comissió de seguiment del pla d'acció de suport als afectats per desnonaments

1.2.4. Prestacions econòmiques d'urgència especial PEUE

1.2.5. Servei intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH)

1.2.6. Assistència al sosteniment de la llar (ajuts econòmics per evitar la pèrdua de l’habitatge)

1.2.7. Assistència contra la pobresa energètica (ajuts econòmics per evitar talls en els 

subministraments bàsics a l’habitatge)

1.2.8. Taula sobre la pobresa energètica

1.3.1. Borsa de lloguer Municipal (BLM)

1.3.2. Gestió parc d’habitatges municipals

1.3.3. Adquisició de nous habitatges municipals

1.4.1. Promoció d'habitatges de protecció pública per lloguer

2.1.1. Elaboració d’un estudi específic sobre l’habitatge desocupat a Granollers

2.1.2. Ajuts municipals captació habitatges BLM

2.1.3. Detecció d’habitatges desocupats

2.2.1. Ajuts per l’arranjament d’habitatges amb persones amb dependència

2.2.2. Ajuts per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges i locals

2.2.3. Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges

2.2.4. Oficina de suport a les comunitats de veïns

2.2.5. Estudi energètic parc habitatges AHC a Granollers, i mesures a desenvolupar

2.2.6. Auditories energètiques en habitatges

2.2.7. Ajuts per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis

3.1.1. Taula de Coordinació de l’Habitatge

3.1.2. Taula de participació d’habitatge

3.2.1. Observatori de l’Habitatge

3.2.2. Serveis de la conurbació
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9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

9.1 Metodologia i desenvolupament 

En paral·lel al procés de redacció d’aquest Pla Local d’Habitatge, 

l’Ajuntament de Granollers va posar en marxa un procés participatiu amb 

l’objectiu d’implicar la ciutadania amb els continguts i l’abast del PLH . Per 

això es va dissenyar un procés participatiu en tres etapes: 

1. Fase d’anàlisi participada, on el procés participatiu pretenia 

complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades 

estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés 

participatiu. 

2. Fase de propostes d’actuacions, on el procés participatiu permetia la 

presentació de propostes d’actuació.  

3. Qüestionari obert, que tenia com a objectiu estendre la participació al 

màxim nombre de ciutadania mitjançant una eina en format de 

qüestionari de fàcil resposta per part dels ciutadans, que alhora 

permetia afegir elements qualitatius tant per a l’anàlisi com la proposta 

d’actuacions. 

La metodologia emprada en cadascuna d’aquestes fases ha estat la següent: 

Fase d’anàlisi participada 

Es van convocar tres sessions participatives diferenciades per a tres públics 

diferents: 

• Sessió amb representants dels grups 

polítics municipals. L’objectiu de la 

sessió era presentar els resultats de 

l’anàlisi de l’estat de l’habitatge al 

municipi, i obrir un diàleg per 

debatre la informació presentada. El 

debat es concentrava en la visió 

política dels diferents grups sobre 

l’habitatge a la ciutat per 

complementar l’anàlisi. 

• Sessió amb entitats del tercer 

sector. L’objectiu de la sessió era 

presentar els resultats de l’anàlisi de 

l’estat de l’habitatge al municipi, i 

obrir un diàleg per debatre la 

informació presentada. El debat es 

concentrava en l’experiència tècnica 

dels diferents grups sobre l’habitatge Il·lustració 17 Imatge de cartell 
emprat per a la convocatòria de les 
sessions obertes a la ciutadania 
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a la ciutat per complementar l’anàlisi.  

• Sessió oberta a la ciutadania. L’objectiu de la sessió era presentar els 

resultats de l’anàlisi de l’estat de l’habitatge al municipi, i realitzar una 

dinàmica participativa per grups que permetés aportar la visió dels 

ciutadans presents en la sessió. 

Les aportacions qualitatives que complementaven les dades estadístiques 

s’han incorporat al text de l’anàlisi del Pla. 

Fase de propostes d’actuacions 

Es van convocar tres sessions participatives diferenciades per a tres públics 

diferents: 

• Sessió amb representants dels grups polítics municipals. L’objectiu de 

la sessió era presentar els objectius estratègics i les línies d’actuació 

del Pla, i treballar conjuntament amb el mètode de la pluja d’idees per 

generar possibles actuacions a desenvolupar. 

• Sessió amb entitats del tercer sector. L’objectiu de la sessió era 

presentar els objectius estratègics i les línies d’actuació del Pla, i 

treballar conjuntament amb el mètode de la pluja d’idees per generar 

possibles actuacions a desenvolupar. 

• Sessió oberta a la ciutadania. L’objectiu de la sessió era presentar els 
objectius estratègics i les línies d’actuació del Pla, i generar una 
dinàmica participativa en grups reduïts per elaborar propostes, que 
posteriorment es posaven en comú entre tots els grups per comprovar 
les propostes de cadascun. 

El resultat d’aquesta fase ha estat la generació de set noves actuacions que 

s’han inclòs en el Pla, i que en l’anterior Pla no es portaven a terme.  

 

 

 

Il·lustració 18 Instantànies de les sessions amb ciutadania i amb entitats de la fase de 

propostes d'actuació. 
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Qüestionari obert 

Es va elaborar un qüestionari de 19 preguntes que es podia respondre online 

mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, o bé presencialment a l’Oficina 

Local d’Habitatge. El qüestionari va estar obert des del 8 de novembre fins el 

5 de desembre, i es van obtenir un total de 44 respostes, de les quals es va 

eliminar una d’elles per no correspondre a algú amb document d’identitat 

empadronat a Granollers. 

L’objectiu del qüestionari, tal com hem explicat, no era la recollida 

d’informació qualitativa per complementar l’anàlisi, ni la recollida de 

propostes concretes. Tanmateix, els resultats enriqueixen els procés 

participatiu i aproximen a l’opinió de la ciutadania sobre els reptes que en 

matèria d’habitatge ha d’afrontar l’Ajuntament.  

El qüestionari continua disponible per tothom a l’Oficina Local d’Habitatge.  

 

Il·lustració 19 Imatge gràfica del Pla Local d’Habitatge emprat per al qüestionari . 

  



 PLA LOCAL D’HABITATGE DE GRANOLLERS 

 

205 
 

9.2. Conclusions 

Conclusions de la fase d’anàlisi 

• Es percep una problemàtica en relació a l’accés a l’habitatge a Granollers 

pel que fa al lloguer. Es considera que aquesta és la principal opció 

d’accés a l’habitatge, però que hi ha moltes persones que no poden 

accedir-hi per l’elevat preu que suposa en relació al poder adquisitiu. En 

aquest sentit, es considera important vincular el PLH de Granollers a 

altres plans estratègics de ciutat com pot ser el Pla Estratègic d’Acció 

Social que s’està elaborant.  

• Es constata poca accessibilitat als habitatges (tot i haver-hi un gran 

nombre d’habitatges amb ascensor). Alhora, es considera que tot i que el 

parc d’habitatges no està envellit, alguns barris estan més deteriorats que 

d’altres. Segons el grau de conservació, es perfilen tres tipus 

d’habitatges: en mal estat, tancats o vells. Pel que fa als pisos buits, es 

considera que tenir en compte només indicadors com els consums d’aigua 

pot donar resultats poc realistes. Finalment, caldria tenir en compte 

l’accessibilitat de les persones grans a l’hora de dissenyar po lítiques 

públiques relacionades amb l’habitatge.  

• Pel que fa al planejament urbanístic, es considera que es valora la 

rehabilitació d’edificis per sobre de la urbanització de noves zones. 

Alhora, es constata una major inversió al centre de la ciutat, en de triment 

de les inversions que es fan als barris perifèrics.  

• Es considera que caldria comunicar més i millor les polítiques i recursos 

que s’ofereixen des de l’Ajuntament en matèria d’habitatge. Tot i això, es 

valora positivament un canvi de discurs en relació a les polítiques 

d’habitatge per part de l’Ajuntament. 

Conclusions de la fase de propostes 

• En relació al marc de gestió, es proposa iniciar una taula de treball 

interna que inclogui els diferents grups municipals de l’Ajuntament per, 

posteriorment, establir coordinacions a nivell supramunicipal. Es proposa 

la creació d’una taula política i tècnica que permeti fer el seguiment de 

l’evolució del mercat de l’habitatge, així com consensuar a nivell polític 

els objectius estratègics del PLH de Granollers.  

Caldria desenvolupar polítiques d’habitatge conjuntes entre els municipis 

de la conurbació de Granollers i vetllar per tal que els nous habitatges es 

localitzin en àrees ben connectades al transport públic, dotades de 

serveis i accessibles. 

• En relació a les propostes sobre l’accés i el sosteniment de l’habitatge, 

aquestes s’agrupen en diferents àmbits:  
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➢ Models alternatius de gestió de l’habitatge, basats en l’economia 

social i col·laborativa, permetent la promoció de cooperatives 

d’habitatge o la gestió per part d’entitats o fundacions. Preveure la 

opció de la masoveria urbana.  

➢ Regularització dels preus del lloguer en funció de la renda, 

protecció dels llogaters per part de l’Administració en cas de pujada 

sobtada dels lloguers i foment de la gestió pública de lloguers 

privats.  

➢ Promoció d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, incentivació de la 

incorporació al mercat de lloguer d’habitatges buits a preus 

adaptats als índexs de preus de la Generalitat.  

➢ Promoció d’habitatge públic amb serveis comunitaris i amb 

condicions adaptables als canvis i fluctuacions del mercat de 

l’habitatge, així com adaptable a necessitats de col·lectius 

específics (pisos compartits, pisos assistits, etc).  

➢ Polítiques de l’habitatge que permetin la prevenció i planificació del 

mercat a mig termini.  

• En relació a les propostes sobre l’actualització i millora del parc 

d’habitatges, aquestes s’agrupen en diferents àmbits:  

➢ Oferir acompanyament i assessorament a les comunitats de 

propietaris en matèria de rehabilitacions. Oferir mediació entre 

veïns de les comunitats de propietaris.  

➢ Adaptar les instal·lacions de promocions públiques a energies 

renovables i assessorar les famílies en matèria de consum 

energètic a la llar.  

➢ En l’habitatge públic, facilitar espais d’aparcament de bicicletes i 

situar les noves promocions en zones planes de la ciutat per 

facilitar-ne l’ús. Reservar zones d’aparcament en superfície en els 

espais on s’hagi planificat la construcció de nou habitatge.  

➢ Facilitar i promocionar la compartició d’habitatge o el lloguer  

d’habitacions des de la gestió municipal.   

➢ Des de l’administració local, establir mesures de pressió als 

propietaris d’habitatges buits i crear un sistema d’expedients 

d’expropiació d’ús de pisos que estiguin en mans d’entitats 

bancàries. Augmentar el vo lum d’habitatge públic gestionat 

directament per l’Ajuntament en relació a l’habitatge públic 

gestionat per la Generalitat. 

Conclusions del qüestionari 
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• Pel que fa a la qualitat de l’oferta de l’habitatge a Granollers, les 

respostes recollides al qüestionari indiquen un bon nivell de satisfacció en 

relació a aspectes com l’accessibilitat, serveis o eficiència energètica, 

contràriament al que es deriva de les sessions participatives, en què 

alguns d’aquestes aspectes es ressaltaven com a elements a millorar.  En 

canvi, hi ha una visió clarament majoritària en relació al desajust existent 

entre els preus de lloguer i les possibilitats econòmiques de les famílies. 

Alhora, la majoria de respostes apunten a una manca d’oferta d’habitatge 

en relació a la demanda.  

• Pel que fa a la conservació del parc d’habitatges, les respostes al 

qüestionari coincideixen amb les sessions participatives,  ja que es 

considera que el parc manté un bon nivell de conservació i un bon nivell 

d’habitabilitat, tot i que hi ha zones de la c iutat amb habitatges més 

degradats.  

• En general, es considera insuficient l ’oferta de polítiques d’habitatge a la 

ciutat, tot i que majoritàriament, les que s’estan duent a terme es 

coneixen poc o no es coneixen. Els recursos en matèria d’habitatge 

menys coneguts són el servei d’intermediació sobre deutes de l’habitatge i 

l’oficina d’atenció a les comunitats de veïns.  Els que més es coneixen 

són els ajuts a la rehabilitació, accessibilitat i estalvi energètic, els ajuts 

al pagament dels lloguers i l ’Oficina Local d’Habitatge.  

• Sobre l’accés a l’habitatge, moltes respostes coincideixen a afavorir 

l’accés als col·lectius vulnerables, adaptar els preus de lloguer a la renda 

de les persones i promoure habitatge a preus assequibles.  
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10. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

Amb la proposta de redacció del Pla Local d’Habitatge de Granollers s’incloïa 

un apartat d’acompanyament per a la planificació de les actuacions 

mitjançant una eina informàtica de gestió a partir de programari lliure 

disponible a Internet. 

L’objectiu és facilitar a l’Ajuntament la concreció de les diferents actuacions 

en actes administratius per desenvolupar les accions, i la seva inclusió en un 

programari que faciliti la seva aplicació pràctica.  

A aquest efecte el programa seleccionat és Trello (https://trello.com), un 

software d’ús gratuït per temps il·limitat en entorn web que permet treballar 

de manera col·laborativa entre diferents persones. 

Per a l’objectiu que ens ocupa, que és la planificació del Pla Local 

d’Habitatge de Granollers, Trello ens facilita les tasques següents: 

• Planificar. 

Preveure aquelles accions que s’hauran de desenvolupar per portar a 

terme les actuacions descrites amb fitxes en el Pla d’actuacions 

(apartat 8 del PLH). Aquesta previsió d’accions es concreten sovint en 

actes administratius i totes les tasques que s’han de gestionar abans, 

durant i després d’aquests actes administratius.  

L’exercici de previsió de les accions que s’han de portar a terme 

ajuden a dissenyar el diagrama de flux o la seqüència 

d’esdeveniments que s’han d’anar succeint fins arribar al resultat 

desitjat. 

Cada acció s’introdueix com una targeta on s’inclou la descripció 

d’aquesta, vincular-hi els arxius relacionats, assignar cada acció als 

responsables de portar-la a terme i que aquests puguin introduir 

comentaris sobre les tasques realitzades, assignar una data de termini 

o inici de l’acció, o fins i tot introduir un llistat de tasques.  

• Organitzar. 

Trello permet que diferents persones puguin treballar de manera 

simultània. Només cal introduir el nom i el correu electrònic de l’usuari, 

que rebrà una invitació per correu electrònic per afegir -se a l’eina. Un 

cop acceptada la invitació, l’usuari podrà accedir a Trello per treballar-

hi. 

Amb la planificació mitjançant les targetes que hem descrit en el punt 

anterior, podem assignar tasques als diferents membres de l’equip i 

així organitzar les responsabilitats de cadascú, o la supervisió dels 

caps dels equips. 

https://trello.com/
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Atès que podem introduir una data vinculada a cada targeta, les 

persones assignades a aquesta rebran un avís per correu electrònic 

del compliment de l’acció compresa a la targeta.  

• Calendaritzar. 

Programar el calendari de les accions també el realitzem amb cada 

targeta, incloent la data que desitgem. 

Si el que volem és introduir diferents dates de recordatori per a una 

sola tasca, aleshores podem generar diferents targetes perquè 

cadascuna contingui una data diferent. Per exemple, si el que volem 

és planificar la revisió d’un plec de clàusules de convocatòria de 

subvencions, podem seguir diferents terminis d’aquesta acció:  

o Inici de la revisió dels plecs. 
o Preavís de finalització del termini de revisió dels plecs.  
o Finalització del termini de revisió dels plecs. 

La flexibilitat de Trello permet actualitzar la planificació a mesura que es van 

executant les accions i que l’equip detecta canvis en el flux de les accions 

per afegir-ne o eliminar-ne, nous membres de l’equip que han d’intervenir, 

canvis de calendari, etc. I permet que un cop establertes les accions per a 

cada actuació per a un any, copiar el conjunt de targetes per construir les 

accions per l’any vinent en base al flux de treball de l’any anterior.  

Per tal de realitzar l’acompanyament a l’Ajuntament de Granollers en la 

utilització d’aquesta eina per al PLH, es va programar una sessió, amb les 

finalitats següents: 

• Explicar als diferents responsables municipals el funcionament de 
l’eina, les seves característiques i funcionalitats.  

• Introduir aquelles actuacions seleccionades amb què emprarem l’eina ,  
i així familiaritzar el personal amb la gestió de l’eina.  

• Repàs de les accions introduïdes per l’equip tècnic i resolució de 
dubtes sobre funcionament de l’eina. 

Durant la celebració de la sessió també es realitza l’acompanyament per a la 

definició del flux de treball, i com posteriorment es recullen les dades dels 

indicadors que emprem tal com s’ha previst en cada fitxa d’actuació.  

Les actuacions que s’inclouen i es gestionen amb Trello són aquelles que el 

seu volum d’accions fan recomanable establir un flux de treball estructurat 

amb un calendari i un equip de treball responsabilitzat de les diferents 

tasques. 

En altres casos la indeterminació de les actuacions no fan possible introduir -

les a Trello fins que s’inicien les accions. Seria el cas, per exemple, de 

l’actuació 1.4.1. Promoció d’habitatges de protecció pública per lloguer , que 

té un calendari i una metodologia oberta que cal concretar per a cadascuna 
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de les promocions d’habitatge que caldrà desenvolupar. Serà en el moment 

que es prengui la decisió d’iniciar els tràmits quan es podrà planificar dins de 

Trello les diferents accions a desenvolupar. 
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