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• És un document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals
d’habitatge pels propers 6 anys. Es regula per la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge.

• Determina les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i 
constitueixen la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb 
l’administració de la Generalitat.

ANALÍTIC. Coneixement de la situació local de l’habitatge

ESTRATÈGIC. Objectius i directrius de la política d’habitatge

PROGRAMÀTIC. Actuacions de competència i/o iniciativa municipal

ESTRUCTURA RESIDENCIAL
PARC D’HABITATGES EXISTENT
POBLACIÓ
DEMANDA D’HABITATGE
OFERTA D’HABITATGE
PLANEJAMENT
RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’HABITATGE

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE (PMSH)
PROMOCIÓ D’HABITATGE
REHABILITACIÓ  I MILLORA DEL PARC
ACCÉS I ÚS ADEQUAT DELS HABITATGES
RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT

PLA LOCAL D’HABITATGE (PLH). OBJECTE I CONTINGUTS



SITUACIÓ ESTRATÈGICA I ROL DE LA CIUTAT DINS L’ÀMBIT FUNCIONAL DEL CAMP DE TARRAGONA

• Reus es troba dins l’àmbit funcional del Camp de Tarragona, integrat per tres grans 
sistemes urbans: Tarragona, Reus i Valls, i el Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona hi estableix una estratègia de creixement potencial estratègic.

• Reus té una població de 107.713 habitants a gener de 2022, amb un pes del 20% 
de la població del Camp de Tarragona. El creixement ha passat d’un 2,1% anual, 
mentre que els darrers cinc anys l’increment no ha arribat a l’1%, això és 775 
persones/any.

• La migració explica l’intens creixement demogràfic de la ciutat, com també les 
modificacions en l’estructura d’edats.

• Les migracions internes provenen principalment de la mateixa província de
Tarragona. La població estrangera representa el 17% del conjunt de la ciutadania,
principalment de procedència del Marroc, així com també de d’Amèrica del Sud.

• Les llars predominants són aquelles formades per parelles amb fills (37,2%), tot i 
que en relació al 2001 han perdut pes relatiu a favor de les llars unipersonals i 
monoparentals.

• D’acord amb l’escenari mitjà de les projeccions demogràfiques hi hauria unes 
2.174 noves llars (362 llars/any) fins el 2027, i la població arribaria als 112.000 
habitants.

• Segons el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSHC), durant el 
primer quinquenni del PLH (2022‐2027) el municipi ha de promoure 602 nous 
habitatges destinats a polítiques socials, i 1.255 en el segon quinquenni.
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• La proporció d’oferta segons segment és un 5% de lloguer i un 95% de venda,
principalment de segona mà

• El mercat de compra venda de Reus manté una dinàmica estable al llarg dels darrers anys
al voltant de les 1.200 unitats de compra venda anuals.

• L’obra nova és residual i el plurifamiliar té un preu mitjà de 1.900€/m2.

• El preu mitjà de venda del municipi d’un plurifamiliar de segona mà és de 1.200€/m²
amb un preu de venda mitjà de 108.000€.

• El nombre de contractes anuals de lloguer a Reus el darrer any 2021 va ser del voltant de
2.500, una xifra que s’ha mantingut constant els darrers deu anys.

• El preu mitjà mensual del lloguer a Reus l’any 2021 era de 477€ segons les fiances de
l’Incasòl i de 630€ segons ofertes dels portals immobiliaris, i no existeix oferta del mercat
lliure per sota els 450€.

• El lloguer es troba per sota dels principals municipis de l’entorn i també del conjunt de
Catalunya que era de 724€, el Camp de Tarragona (508€) i la comarca del Baix Camp
(493€).

• Els darrers cinc anys (2017‐2021) l’increment del preu del lloguer ha estat del 16%.

DESEQUILIBRI ENTRE L’OFERTA I LA DEMANDA I PREU DE L’HABITATGE DE LLOGUER
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nou
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usat Total
2021 150,6 113,6 117,1 1.316,20 1.196,39 1.207,93
2020 156,1 107,1 110,5 1.311,50 1.119,73 1.133,03
2019 140,0 96,2 99,2 1.177,40 1.105,05 1.110,03
2018 155,7 97,3 104,0 1.225,82 1.003,09 1.028,61
2017 145,0 87,6 94,1 1.254,2 986,7 1.017,0
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VULNERABILITAT RESIDENCIAL I EXLCUSIÓ DEL MERCAT DE L’HABITATGE

• Un 39% de les llars que busquen habitatge no poden accedir al
lloguer lliure (518€) sense destinar més d’un 30% dels seus ingressos.

• El 22% que no podria accedir al règim de lloguer protegit especial i
per tant s'haurà de solventar mitjançant altres tipologies d'habitatges
més assequible.

• El darrer any es van tramitar 1.760 sol∙licituds favorables vinculats
amb ajuts al lloguer.

• Hi ha 364 llars inscrites al Registre de Sol∙licitants d’HPO,
principalment llars adultes de 35 a 49 (42% del conjunt), seguit del les
persones entre 50 i 64 anys (25,8%) que cerquen un lloguer amb una
composició familiar de 3 o més membres. Un 55% declara tenir uns
ingressos per sota els 10.000€ anuals.

• Augment de la demanda de prestacions dels serveis socials que ha
fet activar nous mecanismes d’alerta.

• El darrer any es van realitzar 555 informes de vulnerabilitat
energètica per tal d’evitar els talls de subministraments i 410
informes de vulnerabilitat residencial vinculats a situacions amb
procés judicial.

• Elevat nombre de llars que es troben en situació o risc de pèrdua de
l’habitatge i que es troben en un procés judicial per desnonament.

• Presència de persones que viuen en habitatges ocupats de forma
irregular i que per tant aquest no és adequat ni segur.
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Registre de sol∙licitants

Composició unitat de 
convivència Nombre %

Total 
persones

Persona sola 113 31,04 113

2 persones 68 18,68 136

3 persones 62 17,03 186

4 persones 53 14,56 212

5 persones 48 13,19 240

6 persones  13 3,57 78

7 persones 6 1,65 42

8 persones 1 0,27 8

Total 364 100 1.015

Ingressos anuals Nombre %

Fins a 5.000€ 107 29,40

de 5.001 fins a 10.000€ 91 25,00

de 10.001 fins a 15.000€ 78 21,43

de 15.001 fins a 20.000€ 40 10,99

més de 20.001€ 48 13,19

Total 364 100

Tipologia i règim Preu 
Preu m2 
constr

Mensualitat 
hipoteca / 
lloguer 
100% Anualitat

Ingressos 
mensuals 
necessaris 
(<30%) 

Ingressos 
anuals 
necessaris

% població 
exclosa 
general

Habitatge en propietat plurifamiliar 2a mà 84.000 € 1.200 € 310 € 3.726 € 1.035 € 12.419 € 16
Lloguer preu de mercat 518 € 7,4 € 518 € 6.216 € 1.727 € 20.720 € 39
Habitatge protegit concertat (HPC) 114.610 € 2.251 € 424 € 5.083 € 1.412 € 16.945 € 29
HPO compra‐venda règim general 104.910 € 1.789 € 388 € 4.653 € 1.293 € 15.511 € 25
HPO compra‐venda règim especial 98.354 € 1.573 € 364 € 4.362 € 1.212 € 14.541 € 22
Lloguer habitatge protegit concertat 394 € 6,7 € 394 € 4.725 € 1.313 € 15.750 € 25
Lloguer habitatge protegit règim general 394 € 6,7 € 394 € 4.725 € 1.313 € 15.750 € 25
Lloguer habitatge protegit règim especial 369 € 5,9 € 369 € 4.423 € 1.053 € 12.636 € 22

Demanda exclosa



PARC D’HABITATGE ENVELLIT AMB NECESSITAT D’INTERVENCIÓ I SITUACIONS D’ÚS ANÒMAL

• La mitjana d’edat del parc construït és de 48 anys i per tant existeix un 43% del parc (21.000
habitatges) que hauria de fer la inspecció tècnica per tal de determinar l’estat de l’edifici.

• Segones el cens un 2,2% del parc es troba en estat regular, això és 1.088 habitatges. Aquests es
situen a Fortuny (208), Pastoreta (135), Casc Antic (107),Horts Miró (106) Carme (93). I, un 0,2%
tenen un estat dolent, això és 79 habitatges ubicats als barris de La Sardana, (18), Casc antic
(17), Mercat Central (11), Carme (11).

• La percepció dels diversos agents i tècnics del municipi és que hi ha un volum més elevat de parc
envellit i amb necessitat de rehabilitació.

• La superfície mitjana del parc d’habitatges del municipi és de 98,57m². Es detecten 1.003
habitatges de menys de 40m², que es concentren principalment en els barris de el Carme, Casc
Antic i els Horts Miró.

• En relació a l'accessibilitat, al voltant d'uns 800 edificis de PB+3 o més, no disposen d'ascensor,
això és 7.180 habitatges.

• S’han realitzat 16.998 certificats energètics (un 34% del parc total), dels quals més de la meitat
tenen la lletra E, i un 30% la F o G. Només un 0,4%, això és 67 habitatges disposen de la lletra A.

• El parc vacant representa l’1,8% del total. Actualment hi ha 454 habitatges buits i/o ocupats
sense títol habilitant de grans tenidors, dels quals només 15% disposen de cèdula d’habitabilitat.
A més a més, hi hauria uns 437 habitatges vacants de particulars segons dades del departament
de rendes de l’Ajuntament.

• S’estima actualment una ocupació irregular de 110 habitatges.
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Antiguitat de les construccions

Habitatges buits de grans tenidors Habitatges amb una superficie <40m²
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• El planejament vigent és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Reus, la qual
va ser aprovada definitivament el 30 d’abril de 1999.

• La revisió del PGOU preveu 22 Plans de millora urbana (PMU) i 80 Polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà (PAU), i 39 Plans parcials urbanístics en sòl urbanitzable (PP) amb
desenvolupament residencial.

• En tots aquests àmbits, es contemplen un total de 18.640 habitatges. Com a habitatge sense
executar queda un total de 12.576 habitatges nous, dels quals 3.223 seran d’hpo.

• En modificacions posteriors es generen un total de 1.294 habitatges en àmbits nous i es 
delimiten quatre solars per a habitatge dotacional, amb un total de 175 habitatges dotacionals. 
D’aquests, queden per executar 107 habitatges dotacionals.

• El potencial d’habitatges a desenvolupar en els primers 5 anys (vigència del PLH 2022‐2027) seria
aproximadament de 2.172 nous habitatges tenint en compte els Plans de Millora Urbana i els
Plans Parcials Urbanístics. D’aquests habitatges, 480 serien de protecció oficial i 107 habitatge
dotacional.

• El desenvolupament estimat d’habitatges inclosos en sectors durant els pròxims 6 anys
contribuirien a cobrir el 88% de la demanda teòrica del PTSH i el 69% de la demanda exclosa
teòrica detectada en el PLH.

POTENCIAL SUFICIENT DE NOUS HABITATGES SEGONS EL PLANEJAMENT PER SATISFER LA DEMANDA PERÒ CONDICIONAT AL SEU 
DESENVOLUPAMENT

Habitatges
TOTAL

Habitatge 
executat

Habitatge 
Potencial HPO Potencial Habitatge

Dotacional

SEGONS PLANEJAMENT GENERAL (TR NNUU 2004)
SÒL URBÀ 5.650 3.372 2.278 409
SÒL URBANITZABLE 12.990 2.692 10.298 2.814
POSTERIORS MODIFICACIONS (2005‐2020)
SÒL URBÀ 1.294 1.294 329 107
TOTAL 19.934 13.870 3.552 107



MILLORA DE LA COORDINACIÓ I TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE MUNICIPAL I DOTACIÓ DE RECURSOS HABITACIONALS

• Els recursos humans en matèria d’habitatge estan desagregats entre l’oficina d’habitatge, la
unitat d’habitatge de serveis socials i Redessa.

• Els recursos humans dedicats a habitatge en el conjunt d’aquests serveis tenen solidesa i estan
formats per 13 persones, amb diferents graus de dedicació, a més a més del servei d’urbanisme.

• Segons dades de la Generalitat, el municipi té 2.549 habitatges protegits amb règim de
qualificació vigent, dels quals un 80% son de compravenda.

• Reus compta amb un parc social de lloguer de 788 habitatges, però aquests recursos
habitacionals son escassos per donar resposta a la demanda d’habitatge social observada.

• L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) té la titularitat i gestiona 492 habitatges
de lloguer, 6 dels quals els ha cedit a l’Ajuntament per a situacions d’emergència.

• Redessa disposa de 193 habitatges de lloguer, de promocions pròpies i de la casa
dels mestres.

• La borsa de mediació per al lloguer social actualment disposa de 104 habitatges,
amb un preu mig de 357€ mensuals.

• Els habitatges de lloguer no tenen una rotació de les llars i aquestes esdevenen arrendataris a
llarg termini.

• El municipi de Reus va aprovar la constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge en el
Junta de Govern Local celebrada el 16 de maig de 2022. Aquest està format per 53 béns, 24 dels
quals residencials amb una superfície de 37.786m2.
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Patrimoni municipal de sòl i habitatge



Gràcies per la vostra participació


