PLA D’ACCIÓ

Pla local d’habitatge
de Santa Coloma de Gramenet
Febrer | 2021

Reptes
1a fase del procés de participació

Eixos i línies d’actuació
Actuacions
Objectius

Reptes
 Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar el manteniment de l’habitatge
 Mobilitzar l’habitatge privat cap al lloguer assequible

 Incrementar el parc d’habitatge assequible
 Millorar la gestió del parc públic
 Fomentar la rehabilitació per revertir la segregació socio-espacial
 Reforçar l’acompanyament a les comunitats
 Atendre el repte de l’envelliment de la població
→ Reforç de l’estructura municipal que coordina les polítiques d’habitatge
→ Millora dels circuits de coordinació dels serveis municipals
→ Millora de l’atenció a la ciutadania en relació a l’habitatge
→ Incorporació de la perspectiva de gènere

1a fase del procés de participació
ACCIONS DESENVOLUPADES

Enquesta
Desenvolupada entre
30 d’octubre i 20 de novembre
Assistència: 342 persones

Tallers ciutadans
 Sessió 1. Diagnosi
24 octubre 2018, assistència 25 persones
 Sessió 2. Priorització d’actuacions
31 octubre 2018, assistència 15 persones

1a fase del procés de participació
RESUM D’APORTACIONS

A. Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’exclusió residencial
 Es completa l’actuació
A2.2 Ampliació dels recursos d’emergència per destacar la necessitat que siguin habitatges

 Nova actuació
A2.3 Impuls d’un programa per compartir habitatge

B. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social

 Es reforça la idea d’impulsar l’habitatge de lloguer a les promocions d’habitatge amb protecció oficial.
B2.1 Impuls a la promoció municipal d’habitatges
B.2.2 Impuls a la promoció d’altres operadors

 S’incorpora l’interès que l’ampliació es doni per transformació en habitatge assequible d’habitatges existents.
 S’ajusta l’actuació
B1.1 Habitatge assequible en sòl urbà consolidat. S’incorpora la línia de treball vinculada a l’activació de locals municipals buits
amb destí a habitatge assequible.

1a fase del procés de participació
RESUM D’APORTACIONS
C. Regenerar els barris
 Es reforcen diferents actuacions:
C1.1 Impuls de les Àrees de Conservació i Rehabilitació: Renovem els barris
C1.2 Mesures actives de rehabilitació
C2.2 Finalització de les actuacions de l’ARRU

 Nova actuació
C2.3 Impuls a la masoveria urbana i les cooperatives de lloguer

Eixos i línies d’actuació
 Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència
̶

̶

Atenció al risc de pèrdua de l’habitatge
Atenció a la pèrdua de l’habitatge i facilitació de l’accés a un habitatge digne
Atenció a la dificultat de pagament dels subministraments
̶

 Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social
̶
̶

Desenvolupament de planejament
Promoció de nou habitatge assequible
Adquisició i captació d’habitatge privat
Gestió del parc assequible
̶
̶

 Regenerar els barris
̶

̶

Millora dels entorns vulnerables
Millora del parc edificat

 Acompanyar a les comunitats
̶

̶

Suport a les comunitats
Resolució de situacions conflictives

 Incorporar la perspectiva de gènere

Actuacions | A. Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència
A1.1 Coordinació amb jutjats

Serveis socials en coordinació amb OLH

-

Incorporació de la perspectiva de gènere

A1 ATENCIÓ
AL RISC DE PÈRDUA DE
L’HABITATGE

A2 ATENCIÓ
A LA PÈRDUA DE L’HABITATGE

-

Evitar victimització secundària per pèrdua de l’habitatge i l’entorn
de referència.
Activar acollides d’urgència.
Disposar de més temps per treballar cerca habitatge alternatiu.

CIRD (+ CIBA amb coordinació OLH)

A1.3 Mediació amb la propietat

-

Gestionar el servei des de l’OLH.
Incorporar la mediació entre particulars.

OLH en coordinació serveis mediació

A1.4 Suport al pagament

-

Ampliació els ajuts disponibles.
Reforç de l’acompanyament a Unitats de convivència.
Reforç de la difusió dels ajuts.

OLH

A2.1 Acompanyament integral

-

Suport a la possibilitat manteniment.
Acompanyament a la sortida.

Serveis socials

A2.2 Ampliació dels recursos per a
l’allotjament d’emergència

-

Transformació de locals en allotjaments.
Destí a habitatge compartit.
Impuls projectes encapçalats per EESS.

Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme,
Comerç i Habitatge

A2.3 Impuls d’un programa per
compartir habitatge

-

Intergeneracional: Persones grans que viuen soles i joves.
Famílies monomarentals i dones supervivents de violència.

Serveis Socials amb suport CIRD

A2.4 Creació d’allotjaments
temporals compartits a la CIBA

-

Creació recursos emergència a la CIBA.

Direcció Igualtat i Àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme i Habitatge

A3.1 Suport al pagament

-

Informació dels drets energètics i ajuts.
Ajuts al pagament i Ajuts complementaris a llars vulnerables.
Recuperació subministraments en situacions violència masclista.

Oficina Local Habitatge i Serveis socials

A3.2 Reducció consum

-

Formació en eficiència energètica.
Assessorament energètic.
Intervenció a la llar.

Oficina Local Habitatge

A1.2 Acció conjunta per l’abordatge
de les violències masclistes (CIRD),

A3 ATENCIÓ A LA DIFICULTAT
DE PAGAMENT DELS
SUBMINISTRAMENTS

Actuacions | B. Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social. 1a part

B2 PROMOCIÓ DE NOU
HABITATGE ASSEQUIBLE

Incorporació de la perspectiva de gènere

B1 DESENVOLUPAMENT DE
PLANEJAMENT

B1.1 Creació d’habitatge assequible
en sòl consolidat

-

Modificacions planejament per generar habitatge assequible.
Modificacions planejament per generar allotjaments dotacionals.
Generació d’habitatge protegit i allotjaments en baixos.

Servei Gestió Urbanística i Habitatge

B1.2 Activació del registre de solars

-

Establiment terminis edificació per imposar obligació edificar.
Activació del registre de solars.

Servei Gestió Urbanística i Habitatge i
Gabinet d’Acció Territorial.

B1.3 Creació d’habitatge assequible
i cooperatiu en baixa densitat

-

Augment de la densitat
Creació d’unitats d’autopromoció col·lectiva

Servei Gestió Urbanística i Habitatge i
Gabinet d’Acció Territorial.

B2.1 Impuls promoció municipal

-

Promoció a través de Gramepark
Promoció d’habitatges i allotjaments.
Promoció de lloguer i dret de superfície

Gramepark.

B2.2 Impuls a la promoció per part
d’altres operadors

-

Convenis amb altres operadors públics
Concursos per a la cessió de sòl a entitats socials i cooperatives.

Gramepark i Servei de Gestió
Urbanística i Habitatge.

B2.3 Promoció d’allotjaments
dotacionals per a grans, joves i
dones en processos recuperació
violència masclista

-

Noves promocions.
Transformació de locals en planta baixa.
Plantejament de projectes intergeneracionals

Gabinet d’Acció Territorial.
Gramepark.

B3 ADQUISICIÓ
D’HABITATGE PRIVAT

B4 GESTIÓ DEL PARC
ASSEQUIBLE

Incorporació de la perspectiva de gènere

Actuacions | B. Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social

B3.1 Adquisició habitatge privat
destinat lloguer assequible

-

Adquisició habitatges per tanteig i retracte.
Adquisició per compravenda o expropiació edificis inacabats

Servei Gestió Urbanística i Habitatge.
Servei Patrimoni.
Servei Habitatge i Regeneració Urbana.

B3.2 Captació d’habitatges
particulars

-

Reforç de la Borsa de lloguer
Implementació programa de cessió temporal a l’Ajuntament
Col·laboració amb tercer sector i altres entitats sense ànim lucre

Oficina Local d’Habitatge (Gramepark).

B3.3 Captació de grans tenidors

-

Coordinació supramunicipal per millorar les condicions de cessió
Disciplina vinculada als habitatges buits de grans tenidors

Servei de Llicències d’Obra, Activitats i
Disciplina

B3.4 Impuls a les cooperatives de
lloguer

-

Impulsar la creació d’una cooperativa de lloguer assequible
Facilitar l’acord entre la propietat i la cooperativa

Oficina local d’Habitatge i Servei
d’Habitatge i regeneració Urbana.

B4.1 Unificació i millora del parc
públic d’habitatge

-

Unificació de la gestió del parc actual.
Establiment de nous mecanismes de gestió.
Manteniment de la propietat del s habitatges públics.
Constitució de la Comissió de seguiment parc assequible.

Gramepark, Patrimoni municipal,
Serveis Socials i Gabinet d’Acció
Territorial.

B4.3 Coordinació gestió del parc
d’altres administracions

-

Millora del coneixement de la gestió.
Compartiment de recursos acompanyament.
Establiment d’una estratègia conjunta

Integrants de la Comissió de seguiment
del parc assequible.

Actuacions | C. Regenerar els barris

C1.1 Impuls de les Àrees de
Conservació i Rehabilitació:
Renovem els Barris

C1 MILLORA
DELS ENTORNS
VULNERABLES

-

Estudi i desenvolupament noves ACR.
Conveni amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge per executar
noves ACR.
Estudi i incorporació de finques d’alta complexitat a l’ACR.

C1.2 Finalització actuacions de
l’ARRU
Incorporació de la perspectiva de gènere

C2 MILLORA DEL PARC
EDIFICAT

-

Servei Habitatge i Regeneració Urbana.

Servei Habitatge i Regeneració Urbana.

C2.1 Sistematització d’indicadors
per prioritzar la intervenció al parc
residencial

-

Avaluació i revisió dels indicadors utilitzats.
Modificació de la priorització dels àmbits d’intervenció.

Servei Habitatge i Regeneració Urbana.

C2.2 Suport en la gestió dels ajuts a
la rehabilitació

-

Suport a la tramitació dels ajuts oferts pel CMH.
Avançaments retornables dels ajuts.
Ajuts específics a propietat sense recursos.

Oficina Local d’Habitatge.

C2.3 Promoció de la millora de
l’accessibilitat, habitabilitat i
sostenibilitat

-

Suport a la redacció de projectes.
Acompanyament a les comunitats.
Campanya específica de difusió dels ajuts.
Ajuts municipals d’accessibilitat complementaris als ajuts CMH.
Bonificacions fiscals a la rehabilitació.

Oficina Local d’Habitatge, Servei
d’Habitatge i regeneració Urbana i
equips de mediació.

C2.4 Avaluació millora del confort i
la salut en habitatges rehabilitats

-

Avaluació de les intervencions realitzades.
Impuls de la millora dels efectes de la rehabilitació en la salut.

Servei d’Habitatge i regeneració
Urbana.

C2.4 Impuls a la masoveria urbana

-

Difusió del model.
Acompanyament tècnic.
Creació de borses de masoveres i habitatges.
Mesures de suport

Oficina Local d’Habitatge

D1 SUPORT
A LES COMUNITATS

D2 RESOLUCIÓ
DE SITUACIONS
CONFLICTIVES

Incorporació de la perspectiva de gènere

Actuacions | D. Acompanyar a les comunitats

D1.1 Acompanyament i
assessorament comunitari

-

D1.2 Promoció d’un protocol per a
la millora de les finques

-

Identificació i acompanyament situacions dificultat pagament.
Identificació habitatges buits i impuls a la captació.
Identificació de possibles situacions de violència masclista.
Treball vinculat als habitatges ocupats que generen problemes de
conflictivitat.
Identificació d’habitatges en mal estat que necessiten d’una
intervenció prioritària.

Serveis Socials, Servei de mediació i
convivència i Centre d’informació i
recursos per a dones.

Elaboració i difusió d’un model de llibre de l’edifici.
Suport a la planificació de les intervencions de millora a les
comunitats.

Servei d’Habitatge i Regeneració
Urbana i equip de mediació i
convivència.

D2.1 Sanció als habitatges en mal
estat

D2.2 Actuació coordinada vinculada
a les ocupacions,

Servei de Llicències d’Obres, Activitats
i Disciplina.

-

Acompanyament a les UC vulnerables en situació d’ocupació
Acompanyament a les comunitats amb habitatges ocupats

Integrants de la Comissió per al mal ús
de l’Habitatge (CMUH): subàrea
d’habitatge, Policia Local, Serveis
Socials i Servei de Mediació.

Actuacions | E. Incorporar la perspectiva de gènere
E1 Perspectiva de gènere al
seguiment de les actuacions

-

Formació en perspectiva de gènere.
Establiment d’indicadors.

Direcció de Polítiques d’Igualtat i LGTBI,
Oficina Local d’Habitatge i Serveis
socials.

Objectius | A. Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència

A. PREVENIR I ATENDRE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE I L’EMERGÈNCIA
Processos de mediació amb la propietat realitzats.

número

import

habitatges

data

2.400

Suport municipal al pagament.

3.000.000 €

Habitatges inclosos en programes per compartir habitatge.
Unitats de convivència ateses per evitar la pèrdua de l'habitatge.
Nous recursos residencials per a l’allotjament d’emergència.

15
2.400
45

Suport econòmic vinculats a l’allotjament d'emergència.

1.500.000 €

Allotjaments compartits per a dones víctimes violència masclista.

7

Suport municipal al pagament dels subministraments.
atencions realitzades
ajuts concedits

4.500

atencions realitzades
ajuts concedits

3.000
1.200

600

Suport municipal a la reducció del consum a la llar.
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Objectius | B. Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social

B. AMPLIAR EL PARC D’HABITATGE ASSEQUIBLE I SOCIAL
Nous habitatges assequibles promoguts en sòl consolidat

número

import

habitatges

data

100

Activació del registre de solars

2021

Estudi per crear hab. assequible i cooperatiu en baixa densitat
Habitatges de promoció municipal finalitzats
Habitatges finalitzats per altres operadors sobre sòl municipal (públics, socials,
cooperatius)

2021
350

Promoció d’allotjaments dotacionals per grans i joves

120

Adquisició habitatge privat amb destí a lloguer assequible

50

Ampliació habitatges gestionats per programes de captació
Habitatges entitats financeres transformats en assequible

100

Habitatges assequibles gestionats pel municipi (Gramepark)

645

215

150

Creació de la Comissió de seguiment del parc assequible
Nous habitatges assequibles promoguts en sòl consolidat
Activació del registre de solars

2021
100
2021
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Objectius |

C. Regenerar els barris
D. Acompanyar a les comunitats
E. Incorporar la perspectiva de gènere

C. REGENERAR ELS BARRIS

número

Imports dels ajuts públics en Àrees de Conservació i Rehabilitació

import

habitatges

18.000.000 €

Implantació d'un programa de masoveria urbana

D. ACOMPANYAR A LES COMUNITATS

2023

número

Comunitats amb acompanyament i assessorament comunitari

360

Comunitats acompanyades en la implantació d'un protocol de millora de la finca

90

import

habitatges

Sancions imposades a habitatges en mal estat

150

Intervenció coordinada en habitatges ocupats

325

E. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

data

número

import

habitatges

data

data

Incorporar indicadors de gènere en la recollida dades

2021

Incorporar indicadors de gènere en el seguiment de totes les actuacions

2021
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