
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA LOCAL D’HABITATGE REUS 2022-2027 

 

INFORME DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

                                        

Setembre 2022 

 



 

Regidoria Economia, Coneixement i Habitatge _GMG  
 2 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

1. FITXA TÈCNICA3 

2. OBJECTIUS3 

3. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA3 

4. SESSIÓ INFORMATIVA5 

5. RESULTATS DELS GRUPS D’INTERÈS5 

6. RESULTATS DE L’ESPAI WEB REUS PARTICIPA14 

7. INCORPORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL PLA14 

 

  



 

Regidoria Economia, Coneixement i Habitatge _GMG  
 3 

 

1. FITXA TÈCNICA 

Títol del projecte: Procés participatiu del Pla local d'habitatge de Reus 2022-2027  

Promou el procés: Ajuntament de Reus_ Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge 

Objectiu: Recollir les visions i opinions de la ciutadania en relació als principals aspectes 
tractats en el Pla local d'habitatge així com les possibles propostes i línies d'actuació pel 
propers sis anys.  

Període de realització del procés: Juny- setembre de 2022 

Adreçat a: Tota la ciutadania, especialment al Consell d’Habitatge i grups d'interès 

Nombre de participants:  63 persones en les sessions presencials i 2 aportacions 
individuals a través de la plataforma digital Reusparticipa (https://participa.reus.cat) 

Eines utilitzades: Debats en grup i espai web de participació 

 

2. OBJECTIUS 

• Identificar les diferents visions sobre l’habitatge a Reus 

• Generar una reflexió compartida entorn al tema de l’habitatge. 

• Incorporar els diferents agents que intervenen en l’àmbit de l’habitatge al procés 
d’elaboració del PLH. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA 

Durant la fase de redacció del document del Pla local d'habitatge Reus 2022-2027 (en 
endavant PLH), s'ha iniciat un procés de participació ciutadana amb la voluntat d'una 
banda, d'informar i donar veu al conjunt d'agents i grups d’interès en matèria d'habitatge 
al municipi, i d'altra banda debatre sobre les problemàtiques, necessitats i perspectives de 
futur, d’acord amb l’establert en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Reus.  

Espais de participació 

Es proposen els següents espais de participació:  

3.1. Participació interna, de caràcter tècnic. 

Prediagnosi Diagnosi Propostes Aprovació
Procés 

participatiu
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Creació d'una comissió de seguiment per al procés de redacció del Pla Local d’Habitatge. La 
seva funció rau en fer el seguiment dels documents que es van lliurant per part de l'equip 
redactor així com proporcionar la informació necessària pel bon desenvolupament del 
treball.  

Aquesta comissió està formada per  la coordinadora tècnica de la Regidoria d’Economia, 
Coneixement i Habitatge, la cap de l’Oficina local d’habitatge, i la cap del servei 
d’Urbanisme,  amb presència i participació, en funció de l'ordre del dia de la reunió, dels 
diferents tècnics municipals involucrats en les polítiques d'habitatge. 

En data 7 de setembre es va realitzar un taller amb personal tècnic de les àrees municipals 
vinculades amb les polítiques d’habitatge, per tal de donar a conèixer la diagnosi i recollir 
propostes. 

3.2. Participació externa: Procés de participació de la ciutadania 

El procés de participació ciutadana s’ha desenvolupat seguint l’establert en el Reglament 
de Participació Ciutadana de l’ajuntament, i d’acord amb les bases del procés participatiu, 
aprovades en data 14/07/2022. Així mateix, es van aprovar i crear el Grup Impulsor del 
procés de participació del PLH, com a òrgan encarregat d’impulsar, acompanyar i donar 
suport tècnic al llarg de tot el procés, i la Comissió de Seguiment, amb  funcions de control i 
seguiment de la correcta execució del procés de participació. 

També s’ha tingut en compte l’existència del Consell municipal d’habitatge, òrgan de 
participació sectorial ja en funcionament i on hi ha membres representats de la ciutadania, 
entitats i col·lectius, agents econòmics i socials, i representants de l’Ajuntament de Reus, 
que ha estat molt útil per canalitzar i dinamitzar la participació. 
 
Es van crear grups de participació heterogenis per garantir la pluralitat de discursos i visions, 
així com l’escolta activa, l’empatia, la reflexió col·lectiva i el consens. Els grups de 
participació tractaren de les següents temàtiques: 

   

• Com accedim a l’habitatge 

• On cal habitatge 

• Qui necessita habitatge 

• Ciutat i barris 
 

Paral·lelament, es va obrir un canal de participació al web Reusparticipa, amb la informació 
del calendari del procés, el resum de la diagnosi, les convocatòries de sessions de treball 
obertes a la ciutadania, i l’espai de recollida d’aportacions individuals de la ciutadania. 
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4. SESSIÓ INFORMATIVA 

Presentació al Plenari del Consell Municipal d’Habitatge per explicar de forma propera i 
detallada tant el projecte com el procés de participació, i fer una primera detecció de 
necessitats i recollida de propostes.  
 
El dimarts 14 de juny de 2022 a les 5 de la tarda es va celebrar a la sala d’actes del Casal de 
les Dones (Plaça de la Patacada, 9), la presentació de la diagnosi del Pla local d’habitatge de 
Reus al Consell Municipal d’Habitatge.  
 
En el plenari, va intervenir en primer lloc la presidenta, per exposar la situació de 
l’habitatge i l’interès per a la redacció d’aquest Pla per part del Consistori.  
Posteriorment, l’equip de GMG, va explicar els principals resultats de la diagnosi treballada 
i es va obrir un debat amb els assistents entorn aquells aspectes que generaven dubtes i/o 
comentaris. 

    
   

El document amb el resum de la diagnosi també es va publicar al web ReusParticipa. 
 

5. RESULTATS DELS GRUPS D’INTERÈS 

Entre els mesos de juliol i setembre de 2022  es van realitzar quatre taules de debat al 
centre cívic La Patacada del barri del Carme amb la convocatòria directa del Consell 
d’habitatge, d’entitats, associacions de veïns, tècnics municipals i professionals en matèria 
d’habitatge del municipi, i convocatòria oberta a la ciutadania mitjançant el web  
ReusParticipa. Les sessions van tenir una durada aproximada de dues hores, i van estar 
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moderades per l'equip de GMG, experts en participació i redactors del Pla local d'habitatge, 
amb el suport de la coordinadora tècnica de la Regidoria d’Economia, Coneixement i 
Habitatge.  

L'objectiu d'aquestes taules era obtenir una radiografia actual de la situació de l'habitatge a 
Reus per tal de resumir-les en fortaleses i oportunitats i mancances i debilitats, així com 
també recollir propostes pels propers anys. 

A l’inici de la sessió la regidora d’economia, coneixement i habitatge, Sra. Teresa Pallarès, va 
intervenir per presentar el procés i agrair la participació dels assistents. Posteriorment, 
l’equip redactor va fer una breu presentació del resum de la diagnosi elaborada fins el 
moment així com informar sobre el procés participatiu i la dinàmica de la sessió. Els 
assistents es van organitzar en grups reduïts per tal de donar veu a tots els assistents i 
finalment es van reunir altra vegada tots en un plenari per posar en comú les idees i 
propostes sorgides en els diferents grups.  

A continuació es recullen les diferents aportacions per part de tots els grups, tant pel que 
fa la diagnosi i les reflexions sobre la situació actual de l'habitatge de Reus com les 
propostes i actuacions de futur més concretes per a la seva millora. Les aportacions 
recollides durant aquestes sessions permetran a l'equip redactor corregir i ampliar l'anàlisi i 
diagnosi, si s'escau, i valorar tècnicament les proposes presentades per a la seva 
incorporació al Pla. 

TAULA ON CAL HABITATGE 
 
Sessió celebrada el 14 de juliol de 2022 a les 18h. 
 
 
DIAGNOSI 

• Escassedat de lloguer 

• Presència d’habitatges buits 

• Feblesa i  poc acompanyament per part de l’administració de la Generalitat 

• Problema de les competències compartides que genera una feblesa a 
l’administració local 

• No es considera que el tanteig i retracte sigui una bona via 

• Les cooperatives d’habitatge demanen un mínim de 25 habitatges i el patrimoni 
municipal és de solars petits 

• Problema de manca d’ascensor en alguns barris 

• Problemàtica greu de convivència en els habitatges de l’agència de l’habitatge de 
Catalunya 

• Manca d’una avaluació de la demanda i la tipologia d’habitatge que cerca (exemple: 
superfície, habitacions,...) 
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PROPOSTES 
 

• Rol de la ciutat dins el Camp de Tarragona. Fer una estratègia compartida i tenir en 
compte la visió de Reus dins l’àrea metropolitana 

• Priorització i equitat dels recursos als diferents barris 

• Implicació de l’agència de l’habitatge de Catalunya a través d’un retorn dels diners 
rebuts amb els lloguers 

• Traspàs, amb condicions, de la gestió dels habitatges de l’AHC. Prova pilot en uns 
blocs 

• Nova estructura municipal per a la gestió de les polítiques d’habitatge 

• Creació d’un registre de sol·licitants propi amb mecanismes propis 

• Desenvolupament per part de l’Ajuntament del sector Hispània 

• Fomentar la col·laboració público-privada  

• Crear un Pla d’inspecció dels edificis i els habitatges 

• Mobilitzar el parc vacant a partir de: 
o Incentius i informació als propietaris privats per posar l’habitatge buit a la 

borsa de mediació per al lloguer social (no penalitzar) 
o Fomentar la masoveria urbana 
o Crear ajuts municipals per a la rehabilitació dels habitatges, tant exterior 

com interior 

• Eina de seguiment i avaluació del PLH per poder fer una actualització anual 

• Acords amb el tercer sector per la compra d’habitatge i destinar-lo a habitatge 
social (exemple: Habitat3) 

• Estudi de les zones del municipi per poder fer una modificació del PGO per a un 
canvi d’ús de les plantes baixes comercials a habitatge 

• Modificació del PGO per disminuir la ràtio de places d’aparcament així com eximir la 
seva construcció als blocs d’HPO. 

• Estudiar la possibilitat de contemplar una reserva d’HPO major del 30% que marca 
la normativa vigent en els sectors de desenvolupament 

• Cessió de sòl de l’ajuntament a tercers perquè promoguin habitatge protegit i/o 
social 
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TAULA CIUTAT I BARRIS 
 
Sessió celebrada el 21 de juliol de 2022 a les 18h. 
 
 
DIAGNOSI 

• Casc històric envellit. El barri del Carme presenta edificacions en molt mal estat 

• Pèrdua i disminució de la població des del Covid, especialment cap a pobles més 
petits de l’entorn 

• Dificultat pels joves per a accedir a un habitatge de lloguer degut als requisits 

• Presència de relloguers i lloguers d’habitacions 

• Desconfiança i inseguretat per part dels propietaris per posar el pis a  lloguer  

• Presència de pisos buits de propietat de l’Ajuntament i que es troben en mal estat 

• Presència d’habitatges buits de grans tenidors 

• Manca d’accessibilitat en alguns edificis que repercuteix als col·lectius vulnerables, 
especialment gent gran que ha de marxar per falta d’ascensor. 

• Mal ús del lloguer social i mal seguiment per part de l’administració 

• Preu elevat de l’habitatge 

• Sobreocupació dels habitatges i sobreconsum dels subministres. Exemple: Mas 
Magrané 

• Presència d’ocupacions irregulars i màfies associades a aquestes. Exemple: barri 
Fortuny 

• Existència d’edificis d’habitatges aturats, pendents de finalitzar (exemple: barri 
Horts Miró) 

• Falta de gestió dels habitatges públics de la Generalitat 

•  

• Lentitud del desenvolupament del planejament. Existència de zones urbanitzades 
però sense habitatges (exemple: barri Clarisses) i de solars però en zones 
degradades on no es vol actuar. 

• Presència de locals buits en planta baixa 

• Negocis i oficines ubicats en habitatges i no en locals 
 

• Disponibilitat de solars municipals per a construir habitatge protegit 

• Desinformació de les polítiques i ajudes en matèria d’habitatge 
 
 

PROPOSTES 

• Ajuts per a la millora de l’accessibilitat als edificis i la instal·lació d’ascensors 

• Ajuts a la rehabilitació 

• Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica 

• Manteniment del patrimoni municipal 

• Gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge per a la promoció d’habitatges 
protegits 

• Seguiment dels edificis en construcció 

• Promoure canvis legislatius 
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• Protocol per evitar les ocupacions irregulars “dolentes” 

• Conveni amb els grans tenidors per posar a lloguer els habitatges buits (Haya) 

• Recàrrec/penalització als grans tenidors propietaris de pisos buits 

• Estudi per detectar el nombre i ubicació dels habitatges buits 

• Promoció de nous habitatges, especialment per a joves 
 

   
 

TAULA COM ACCEDIM A L’HABITATGE I QUI NECESSITA HABITATGE 
 
Sessió celebrada el 6 de setembre de 2022 a les 17h. 
 
DIAGNOSI 
 

• Diferències entre barris i  existència de delinqüència en alguns d’ells 

• Entitats del tercer sector que treballen en accions d’habitatge i disposen 
d’allotjaments residencials com Creu Roja, Llars Familiars HSJ, Reus Refugi. 
(exemple: projecte Rehabilitem L’Estel) 

• Nombre important de persones sense sostre i que viuen en habitatges insegurs o en 
naus industrials abandonades. Persones no empadronades i persones que el padró 
dona de baixa cada dos anys de manera sistemàtica 

• Persones amb prestacions mínimes que no poden accedir als ajuts socials 

• Persones grans majors de 75 anys que viuen soles 

• Relloguer d’habitacions i pisos pastera 

• Dificultat i/o impossibilitat de llogar habitatge a través d’APIs a persones amb 
rendes socials o no autòctones. Racisme immobiliari 

• Situacions de sobreocupació 

• Necessitat de rehabilitació 

• Existència d’habitatges per rehabilitar en mans de propietaris sense recursos 

• Habitatges sense cèdul·la d’habitabilitat, sense llum i aigua 

• Presència d’habitatges buits de grans tenidors 

• Presència de blocs inacabats i abandonats que s’han anat degradant i generen 
situacions conflictives 

• Presència de solars abandonats en molt mal estat 
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• Existència d’ocupacions irregulars; més de les comptabilitzades i en augment 

• Dificultat per accedir al parc de lloguer social  

• Poca oferta de lloguer i a preu elevat 

• El registre de sol·licitants no reflecteix la realitat ja que les persones que no poden 
acreditar uns ingressos mínims no hi poden accedir  

• Desconeixement de serveis i recursos en matèria d’habitatge i burocràcia que 
genera exclusió. 

• Falta de pressupost per a polítiques d’habitatge 
 
PROPOSTES 
 

• Dades de demanda per gènere 

• Pacte municipal per tirar endavant les propostes del PLH 

• Posar en marxa comptadors solidaris 

• Revisar les condicions per accedir a la borsa de lloguer social i als pisos socials 

• Tenir en compte la previsió d’increment del patrimoni municipal via successió 
intestada, compra i expropiacions 

• Crear un cens de relloguer. Quantificar quantes persones viuen en aquesta situació i 
característiques 

 

 
 
 
 
TAULA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 
Sessió celebrada el 7 de setembre de 2022 a les 12:30h. 
 
DIAGNOSI 
 

• Completar la diagnosi amb el percentatge actual de parc social respecte el 15% que 
demana l’objectiu de solidaritat urbana 

• Completar la diagnosi amb la desqualificació d’HPO els propers anys i la pèrdua que 
això significarà 

• Impossibilitat dels joves d’emancipar-se. A més a més, aquests no surten reflectits 
en les dades del registre de sol·licitants d’habitatge protegit ja que no hi acudeixen. 
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• El 70% de les demandes de serveis socials estan vinculades a habitatge 

• Fer atenció al 22% de persones que no poden accedir a un habitatges de protecció 
oficial amb règim especial 

• Presència de racisme immobiliari en el moment de llogar els habitatges 

• Nombre important de desnonaments 

• Cartografia de les ITE fetes 

• Nombre important de persones que viuen en habitatges en males condicions 

• Incorporar una part més qualitativa a la diagnosi sobre el canvi social en l’ús i tipus 
d’habitatge, i el vincle entre l’habitatge i la salut. 

• Corroborar el potencial d’habitatges del planejament 

• Dels diferents desenvolupaments residencials previstos durant el PLH només es farà 
Hispània i poc més 
 

PROPOSTES 
 

• Estructurar l’àrea d’habitatge dins l’ajuntament. Crear una oficina de coordinació 

• Consensuar objectius i estratègies amb els diferents grups municipals 

• Digitalització de l’administració. Eines internes per millorar registres i informació 
(exemple: llicències) 

• Mesures per desenquistar la marginalització d’alguns barris 

• Resoldre situacions de persones sense NIE 

• Eina per combatre el racisme immobiliari 

• Laboratori ciutadà des de l’òptica social (salut, ús habitatge,...) 

• Ajuts a la rehabilitació vinculats a que aquests es destinin a habitatge social 

• Delimitació d’àrees de conservació i rehabilitació 

• Campanya de difusió, comunicació i pedagogia de les ITE’s  dotació de recursos 
humans 

• Estudi per detectar el perfil de les llars que viuen sense condicions accessibilitat 
(creuament padró i ascensors) 

• Rehabilitació i manteniment del patrimoni municipal mitjançant una dotació 
pressupostaria anual. 

• Revisar la gestió del parc de l’agència de l’habitatge de Catalunya (col·laboració 
Ajuntament i Generalitat) 

• Compra i/o expropiació per part de l’Ajuntament dels habitatges buits 

• Fomentar la posada al mercat dels habitatges buits, sense sancionar. Mirar altres 
municipis com ho fan. 

• Potenciar la borsa de lloguer i fomentar que els habitatges romanguin a la borsa a 
través de pedagogia i seguretat jurídica 

• Pla específic per promoure habitatge de lloguer 

• Explorar altres formes de tinença que no sigui la propietat (cooperatives, dret de 
superfície, masoveria) 

• Repensar el sector Mas Iglesias (tipologies i règims) 

• Estudi per detectar les necessitats d’habitatge dels joves 
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• Fomentar polítiques d’accés a l’habitatge pels joves: programa compartir habitatge 
joves i gent gran, construcció d’edificis per estudiants, edificis amb espais comuns, 
cooperatives d’habitatge,... 

 

 
 
 
 
SÍNTESI - Creuament de les diferents taules 
 

El creuament de les propostes per part de les diferents taules de participació permet 
establir un llistat d’aportacions entre aquelles amb més acord, és a dir, les que han rebut 
un consens per part de 3 o més grups d'interès, i aquelles amb un consens per part de 2 
grups d’interès. 

Tanmateix, en el document final del Pla local d’habitatge també es consideraran aquelles 
propostes que no han tingut un consens tan ampli però que es creuen rellevants dins de 
cada grup.  

Diagnosi 

✓ Manca d’oferta de lloguer i elevat preu dels habitatges 
 

✓ Presència d’habitatges buits en mans de grans tenidors o bé de particulars o de 
l’ajuntament 
 

✓ Parc d’habitatges envellit  i en mal estat així com alguns sense condicions 
d’habitabilitat que requereix necessitat de rehabilitació i millora. 
 

✓ Reticència per part de les immobiliàries de llogar habitatges a persones amb rendes 
baixes i/o no autòctones. 

Propostes amb més acord (3 o més grups) 
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✓ Mobilització del parc vacant mitjançant diferents mecanismes com foment de la 
borsa de mediació, convenis amb grans tenidors per posar a lloguer els habitatges 
buits, incentius, masoveria urbana, compra i/o expropiació per part de 
l’Ajuntament,... 
 

✓ Cohesió i coordinació entre grups municipals pel desenvolupament de les propostes 
en matèria d’habitatge 
 
 

✓ Promoure nous habitatges socials de lloguer a través de noves formules de gestió i 
tinença 
 

✓ Estudiar modificacions de planejament que permetin obtenir nous habitatges 
socials (increment de la reserva del 30%, canvi d’ús de les plantes baixes comercials, 
disminució de la ràtio d’aparcament en blocs d’HPO,...)   
 
 

Propostes amb acord de 2 grups: 

✓ Millorar l’estructura i organització de l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament per una 
millor gestió i coordinació. 
 

✓ Traspassar la gestió del parc de l’AHC a l’Ajuntament  
 

✓ Manteniment del patrimoni municipal 
 

✓ Fomentar polítiques d’accés a l’habitatge per als joves a través de nous habitatges 
de lloguer i altres programes com compartir habitatge, cooperatives, etc. 
 

✓ Fomentar els ajuts a la rehabilitació i a l’eficiència energètica 
 

✓ Estudi per avaluar les condicions d’accessibilitat dels habitatges i, si s’escau, ajuts a 
la instal·lació d’ascensors 
 

✓ Revisar les condicions d’accés a la borsa de lloguer i al registre de sol·licitants per tal 
que aquests serveis garanteixin els drets i donin cobertura al conjunt de la 
ciutadania. 
 

✓ Crear eines de millora dels registres i la informació i digitalització d’aquesta per tal 
de ser més eficients. 
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6. RESULTATS DE L’ESPAI WEB REUS PARTICIPA 

Entre el 21 de juliol i el 28 d’octubre de 2022 es va obrir un espai digital en el portal 
Reusparticipa per recollir aportacions ciutadanes de manera individual o col·lectiva no 
organitzada. En aquest espai es va informar del Pla local d’habitatge i l fases del procés 
participatiu, i es va penjar el resum de la diagnosi per tal de donar-la a conèixer a la 
ciutadania.  
Durant aquests 3 mesos es van recollir dues propostes pel Pla que es transcriuen a 
continuació: 

✓ Fomentar un model alternatiu a la propietat privada amb la creació de cooperatives 
d’habitatge. L’ajuntament hauria de promocionar iniciatives i trobades entre els 
grups de ciutadans interessats, recolzar projectes de constitució de noves 
cooperatives amb assistència jurídica i tècnica per les obres de construcció, i 
aconseguir i cedir sòl i/o edificis públics sense ús amb la finalitat que es pugui 
edificar o reformar.  
 

✓ Permetre transformar locals comercials en habitatges ja que hi ha un nombre elevat 
de locals sense activitat i una manca d’habitatge.  
 

7. INCORPORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL PLA 

Un cop analitzades les diferents aportacions del procés de participació ciutadana des del 
punt de vista tècnic i polític, el Pla local d’habitatge incorporarà les actuacions derivades 
del procés participatiu que han tingut més consens.  


