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PART I 

I.1.- Introducció 

Fruit de l’actual conjuntura econòmica i social, l’habitatge ha esdevingut un element clau de 

caràcter creixent estratègic en les polítiques locals. 

Per una banda, l’habitatge ha esdevingut un important factor generador de vulnerabilitat amb 

forta presència en les problemàtiques ateses des dels serveis socials municipals. Per l’altra, 

els serveis especialitzats en política d’habitatge han vist com s’alterava el perfil de les 

persones ateses augmentant els nivells d’urgència i vulnerabilitat econòmica.  

Són diversos els reptes associats a aquestes transformacions. Entre d’altres:  

• Necessitat de desenvolupar instruments de coordinació més intensos entre els àmbits de 

serveis a les persones i d’habitatge. 

• La preocupació per l’habitatge i la pressió per actuar-hi –fins al moment patrimoni de 

municipis grans i mitjans- apareix amb força en municipis cada cop amb menys població i 

estructura.  

• Alguns dels instruments habituals de la política d’habitatge i de serveis socials es mostren 

inadequats i insuficients per a abordar la nova realitat.  

• Els professionals d’aquests àmbits requereixen de noves competències i coneixements.  

Enfront d’aquesta nova realitat, diversos ajuntaments han manifestat dèficits en matèria de 

coneixement del problema (la vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge) i la necessitat de 

disposar d’uns instruments d’anàlisi i diagnosi que permetin fomentar la presa de decisions.  

 

I.2.- Objectius de la diagnosi 

En aquest context es planteja la redacció dels “Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a 

l’habitatge”, definits com a informes adreçats a oferir una primera aproximació respecte a la 

relació entre vulnerabilitat social i necessitats en matèria d’habitatge.  

L’objectiu és establir una base mínima per facilitar la presa de decisions en el plantejament 

d’estratègies i d’actuacions d’intervenció a partir d’una doble perspectiva:  

• Quantitativa, duta a terme a partir de l’estudi tant de fonts secundàries com de registres 

municipals. 

• Qualitativa, a partir d’entrevistes i de grups de discussió amb agents del territori.  
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Per assolir aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ha comptat amb el suport de DEP 

Institut, organització especialitzada en l’àmbit social que realitza activitats de recerca 

sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l’obtenció, gestió i difusió d’informació, i amb 

una dilatada experiència en l’àmbit de l’habitatge i els serveis socials.  

 

I.3.- Metodologia de la diagnosi  

La metodologia que s’ha seguit per a la realització de la present diagnosi ha combinat les 

tècniques quantitatives i qualitatives.  

A partir d’aquesta metodologia mixta s’ha estructurat un document final que consta de tres 

parts:  

• Una primera part introductòria,  

• una segona part centrada a la diagnosi realitzada incorporant una breu descripció 

sociodemogràfica del municipi, 

• i una tercera part amb les conclusions i les idees força de la diagnosi.  

Per a realitzar la diagnosi, les dades quantitatives han servit per a complementar la informació 

qualitativa recollida a les entrevistes i als grups de discussió, i viceversa, fent un esforç per a 

integrar tota la informació recollida.  

El projecte ha comptat amb diverses fases de desenvolupament que s’han portat a terme al 

llarg de vuit mesos. A continuació es descriuen cada una de les fases que s’han seguit, 

presentant-les amb el seu calendari d’execució.  

 

1. Inici  

La primera fase ha consistit en conèixer la voluntat municipal i consensuar un pla de treball 

a desenvolupar. Es va realitzar una reunió amb el municipi per tal d’explicar la metodologia 

i fixar el calendari de l’estudi.  

 

2. Recollida de dades estadístiques 

Aquesta segona fase s’ha caracteritzat pel primer estudi de la realitat del municipi, i la 

definició dels canals de comunicació entre l’ens local i l’Oficina d’Habitatge de l’Area de 

Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona-DEP Institut. Les dades obtingudes 

del municipi són d’índole diversa i pretenen recollir tant aquells aspectes accessibles a 

través de fonts secundàries com aquells que no es poden obtenir pels circuits de dades 

públiques.  
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Aquesta fase s’ha planificat amb un període tancat dins del pla de treball de la diagnosi, 

però el traspàs d’informació actualitzada podia ser recurrent al llarg de tot l’estudi. La 

recollida de dades per part del municipi estava prevista per als mesos de novembre i 

desembre, però finalment es va ampliar fins al mes de febrer.  

A més de la informació sol·licitada al municipi, per a l’elaboració d’aquesta diagnosi s’ha 

treballat amb un “Annex estadístic” elaborat per l’Oficina d’Habitatge de l’Àrea de Territori 

i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i a partir del qual DEP Institut ha portat a terme 

una anàlisi i interpretació aplicada a la realitat del municipi.  

Per una altra banda, DEP Institut ha considerat necessari ampliar aquesta informació amb 

altres fonts rellevants, com ha estat la utilització de la tipologia europea d’exclusió social 

residencial (ETHOS), que distingeix entre 4 classificacions conceptuals (sense sostre, 

sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat) i 13 categories operacionals.  

Concretament, les dades s’han extret de: 

Dades facilitades pel municipi de Palau-solità i Plegamans:  

- Document d’habitatges assequibles, informació sobre Habitatge de Protecció Oficial 

(HPO) i habitatge dotacional al municipi.  

- Empresa subministradora d’aigua, informació sobre els consums mínims dels 

habitatges en els últims dos anys a través de l’empresa subministradora CASA.  

- Habitatges en mans dels bancs, llistat detallat dels habitatges del municipi en mans 

d’entitats financeres.  

- Padró municipal, dades estadístiques (oficials) del padró municipal d’habitants.  

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Memòria social del 2014.  

- Serveis socials, base de dades RUDEL  (Registre Unificat de Dades dels Ens Locals 

de la Generalitat de Catalunya) del 2015 i del 2016. 

 

Annex estadístic elaborat per l’Oficina d’Habitatge de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, basat en informació procedent de:  

- Cens de població, dades estadístiques (oficials) del cens de població del municipi. Es 

tracta de dades recollides per l’INE (Instituto Nacional de Estadística) l’any 2011.  

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, dades sobre construcció d’habitatges 

obtingudes a partir de visats.  

- Padró municipal, dades estadístiques (oficials) del padró municipal d’habitants.  
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- Portals immobiliaris, dades estadístiques de l’evolució del mercat de l’habitatge al 

municipi que es van extreure al Portal Idealista al desembre del 2016.  

 

Altres fonts consultades:  

- Addicionalment, s’ha demanat al municipi la informació necessària per a complimentar 

la graella de la tipologia ETHOS d’exclusió residencial per a Palau-solità i Plegamans 

(dades de l’any 2016).  

 

És important assenyalar que el fet que no totes les dades siguin del mateix any fa que 

de vegades comparar-les tingui els seus riscos. Al document s’han fet les anotacions 

pertinents per tenir en compte aquest fet. 

Així mateix, pel que fa a les dades del Cens, cal remarcar algunes limitacions en 

l’exactitud de les dades. D’una banda el fet temporal, ja que es van recollir l’any 2011 

i, per tant, poden haver canvis substancials a la realitat registrada. I d’altra banda, el 

fet metodològic, ja que en aquest cas es van recollir a partir d’una mostra i, per tant, la 

seva consistència és menor com més petit és el territori observat. 

 

3. Entrevistes en profunditat 

L’anàlisi qualitativa es va iniciar el dia 16 de gener del 2017, amb la realització d’una 

entrevista en profunditat a dues tècniques de l’ajuntament: l’Esther Lara, coordinadora 

de serveis socials, i la Sandra Cortiella, advocada dels serveis tècnics.  

Un cop realitzada l’entrevista s’ha transcrit el seu contingut i s’ha analitzat la informació 

en funció de quatre grans línies de reflexió: 

- Identificació i descripció de les problemàtiques. 

- Perfil de les persones usuàries i les persones en situació de vulnerabilitat 

identificades.  

- Intervenció i adequació dels recursos.  

- Reptes i propostes de millora.  
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4. Grups de discussió  

L’anàlisi qualitativa s’ha completat amb la realització de dos grups de discussió: 

*Entre parèntesi s’indica el nombre d’assistents per part de l’Oficina d’Habitatge de l’Area de Territori i Sostenibilitat de a 
Diputació de Barcelona (1) i DEP Institut (2).  

 

La composició dels grups de discussió es va determinar amb els referents tècnics 

municipals. Hi van assistir representants de les següents àrees i entitats:  

• Grup amb tècnics/es municipals:  

o Consum 

o Cultura 

o Educació 

o Esports  

o Joventut  

o Medi ambient  

o Salut pública 

o Serveis socials  

• Grup amb entitats: 

o AMPAs de 3 centres del municipi que imparteixen educació infantil, 
primària i secundària 

o Càritas 

o Creu Roja   

Els grups es van enregistrar garantint l’anonimat, per tal de poder fer el buidat de 

continguts i analitzar tota la informació entorn als eixos d’anàlisi. 

Un cop realitzats els grups s’ha transcrit el seu contingut i s’ha analitzat la informació en 

funció de quatre grans línies de reflexió: 

- Identificació i descripció de les problemàtiques. 

- Perfil de la població afectada.  

- Intervenció i adequació dels recursos.  

- Reptes i propostes de millora.  

 

 

 

Característiques Grup amb tècnics/es municipals Grup amb entitats  

Data  7/02/17 01/03/17 

Horari De 9:00 a 11:30 De 19:00 a 21:30 

Nombre d'assistents*  10 persones (+3) 12 persones (+3) 

Ubicació  Espai Jove l'Escorxador  Sala de plens de l'ajuntament 
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5. Redacció de l’informe de resultats i contrast amb el municipi 

Un cop recollida tota la informació s’ha procedit a l’anàlisi de la mateixa. Abans de 

començar a redactar l’informe final s’ha elaborat un document de planificació amb un 

resum dels resultats obtinguts a les diferents fases de l’anàlisi (document Power Point de 

12 pàgines. Veure Annex E. Primer retorn de resultats al municipi). Aquest document es 

va compartir amb el municipi el dia 17 de març del 2017, deixant un marge de 10 dies (fins 

al 27 de març) per a que els referents tècnics municipals fessin les esmenes que 

consideressin adients. Passat aquest termini, no es va rebre cap resposta per part del 

municipi, de manera que es va procedir a redactar l’informe segons el pla previst.  

L’informe elaborat inclou tant la diagnosi sobre la vulnerabilitat social vinculada a 

l’habitatge al municipi de Palau-solità i Plegamans, com orientacions estratègiques per 

abordar la problemàtica al municipi. 

Aquest Informe es presenta a nivell tècnic de l’ajuntament per tal que validi la informació, 

i es facin les esmenes oportunes. 

 

6. Presentació de resultats  

Finalment, està previst realitzar per part de l’ajuntament una presentació de resultats a 

tots els agents participants a la diagnosi; així com als representants polítics de l’ens local 

i a qui es consideri oportú des de l’ajuntament.  

 

 

El calendari per a la realització de la diagnosi ha estat el següent:  

● Reunions de treball Diputació de Barcelona-DEP Institut. 

□ Reunions de treball Ajuntament de Palau-solità i Plegamans-Diputació de Barcelona-DEP Institut.   

 

  

 2016 2017 

 Nov. Des. Gener Febrer Març  Abril Maig Juny 

1. Inici ●  □      

2. Recollida de dades estadístiques         

3. Entrevistes en profunditat         

4. Grups de discussió         

5. Redacció de l'informe i contrast      ●    

6. Presentació de resultats         □ 
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PART II 

II.1.- Característiques sociodemogràfiques de Palau-solità i 

Plegamans  

II.1.1.- Descripció general del municipi  

Palau-solità i Plegamans és un municipi de 14.494 habitants1 que es troba a la comarca del 

Vallès Occidental, al límit amb el Vallès Oriental. Està situat a uns 25km de Barcelona i a mig 

camí entre Sabadell i Granollers, a uns 8km de la primera i a uns 11km de la segona.  

El terme municipal limita al nord amb Caldes de Montbui, al nord-est amb Lliçà de Vall i l’Espai 

Natural de Gallecs (Mollet del Vallès), al sud amb Santa Perpètua de Mogoda i a l’oest amb 

Polinyà i Sentmenat2.  

 

 

               Mapa 1. Palau-solità i Plegamans 

 

               Font: instamaps.geolocal 

 

                                                           
1 Font: Idescat. Padró municipal d’habitants 2016.  
2 Font: web de l’ajuntament. http://www.palauplegamans.net/descobrir.htm 
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El municipi de Palau-solità i Plegamans té una superfície de 14,63 km2 i compta amb 12 

entitats singulars3 i 23 nuclis4 o disseminats5. Palau-solità i Plegamans és format històricament 

per dos nuclis de població o dues parròquies. Per una banda, Palau-solità, i per l’altra, 

Plegamans. Es tracta d’un municipi dispers, amb només el 23% de la població  residint a 

Palau, i el 77% repartit  entre la resta d’entitats singulars, nuclis i disseminats. El segon estat 

singular més poblat del municipi és el Carrer de Dalt, la Pineda i la Plana de l’Alzina, amb el 

18,4% de residents. A l’altre extrem, els estats singulars menys poblats són Can Parera i Can 

Valls, i Can Maiol, ambdós amb poc més d’un 1% de la població del municipi.  

 

Quadre 1. Entitats singulars, nuclis i disseminats de Palau-solità i Plegamans, 2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.  

                                                           
3 S’entén per entitat singular de població qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment 
deshabitada, clarament diferenciada dins del mateix, i que es coneguda per una denominació específica que la 
identifica sense possibilitat de confusió (INE, padró d’habitants).  
4 Es considera nucli de població a un conjunt de com a mínim deu edificacions, que estan formant carrers, places 
i altres vies urbanes. Per excepció, el nombre d’edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que 
habita les mateixes superi els 50 habitants. S’inclouen al nucli aquelles edificacions que, estant aïllades, disten 
menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt, si bé en la determinació d’aquesta distància han 
d’excloure’s els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, 
cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguin ser creuats per ponts. 
5 Les edificacions o habitatges d’una entitat singular de població que no poden ser incloses al concepte de nucli es 
consideren en disseminat.  
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II.1.2 Característiques de la població 

La distribució per sexe de la població de Palau-solità i Plegamans és idèntica a la del 

Vallès Occidental i a la del conjunt de Catalunya: un 49,2% d’homes i un 50,8% de 

dones.  

 

Quadre 2. Població segons sexe, any 2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.   
 

 

Pel que fa a la distribució per grups d’edat, s’observa que la població de Palau és més 

jove que al conjunt de Catalunya, però molt similar a la del conjunt de la província. Els 

menors de 15 anys representen el 18% del total (16% al conjunt de Catalunya) i les 

persones majors de 64 anys el 15% (18% al conjunt de Catalunya). Així, la mitjana d’edat 

a Palau-solità i Plegamans és de 41 anys, igual que al Vallès Occidental, essent dos 

anys inferior a la mitjana catalana.  

 

Quadre 3. Població per grups d’edat (%) i mitjana d’edat, any 2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.    
*Dada del 2015 
 
 
 
 

A les piràmides de població que es presenten a continuació es pot observar com la part 

inferior (edats més joves) és més ampla a Palau, especialment si es compara amb el 

conjunt de Catalunya.  

 
  

 Homes Dones Total 

 Nombre % Nombre % 

Palau-solità i Plegamans 7.135 49,2% 7.359 50,8% 14.494 

Vallès Occidental 444.764 49,2% 459.476 50,8% 904.240 

Catalunya 3.697.368 49,2% 3.825.228 50,8% 7.522.596 

 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 a 85 anys 85 anys o més Mitjana d'edat 

Palau-solità i Plegamans 17,5 67,5 12,6 2,4 40,8 

Vallès Occidental 17,6 66,6 13,5 2,3 40,6 

Catalunya 15,7 66,0 15,4 2,9 42,6* 
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Gràfic 1. Piràmides d’edat, any 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.   
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L’anàlisi dels principals indicadors demogràfics ens mostra un municipi, Palau-solità i 

Plegamans, amb un menor envelliment de la població que el conjunt de la província i de 

Catalunya. Així, mentre que els índexs de dependència senil i d’envelliment són 

inferiors, el de dependència juvenil està per sobre de la mitjana del Vallès Occidental i 

de Catalunya.   

 

  Quadre 4. Indicadors demogràfics, any 2016 

    Font: Elaboració pròpia a partir de Padró municipal d’habitants i Idescat. 

 

 

Per una altra banda, el municipi de Palau-solità i Plegamans presenta un pes de la 

població estrangera (5%) inferior a la mitjana de la província (10%) i a la del conjunt de 

Catalunya (14%) 

 

Quadre 5. Població segons nacionalitat, any 2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.    
 

 

Pel que fa als orígens de la població estrangera resident a Palau, en destaca 

especialment el col·lectiu provinent d’Amèrica del Sud (30,8%), seguit de la resta de la 

UE (24,5%) i la resta d’Europa (20,9%). La diferència més destacable, en aquest sentit, 

respecte a la província i al conjunt de Catalunya, és la relativament baixa proporció de 

població estrangera provinent del continent africà (12,3%, comparat amb el 35,6% al 

Vallés Occidental i el 28,2% al conjunt de Catalunya). 

 

                                                           
6 Relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte a la població potencialment activa. 
7 Relació entre els individus majors de 65 anys respecte a la població potencialment activa. 
8 Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys.  
Definicions segons el Programa HERMES de la Diputació de Barcelona 
http://www.diba.cat/hg2/glossariLlista.asp  
 

Indicadors demogràfics Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental Catalunya 

Índex de dependència juvenil6 28,3% 26,7% 24,3% 

Índex de dependència senil7 22,7% 24,0% 28,1% 

% de població de 65 o més anys 15,0% 15,9% 18,47% 

Índex d'envelliment8 80,1% 89,7% 116,0% 

 Espanyola Estrangera Total 

 Nombre % Nombre % 

Palau-solità i Plegamans 13.797 95,2% 697 4,8% 14.494 

Vallès Occidental 817.757 90,4% 86.483 9,6% 904.240 

Catalunya 6.499.198 86,4% 1.023.398 13,6% 7.522.596 

http://www.diba.cat/hg2/glossariLlista.asp
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Gràfic 2. Població estrangera per continent, any 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                        

                       Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.    
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II.1.3 Evolució de la població 

L’evolució demogràfica de Palau-solità i Plegamans mostra un constant ritme de 

creixement de la població que s’ha mantingut fins l’any 2012, quan el volum de població 

del municipi s’estabilitza.  

Aquesta tendència és similar a la que s’observa a la comarca i al conjunt de Catalunya.  

 

 

Gràfic 3. Evolució de la població a Palau-solità i Plegamans (2002-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                      Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.   

 

 
Gràfic 4. Evolució interanual de la població a Palau-solità i Plegamans                                                    

a la província i al conjunt de Catalunya (2002-2016)  
(% de canvi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.    
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A partir de l’any 2007 disminueix la població de 25 a 35 anys. La tendència és molt 

similar a la del conjunt de la província i de Catalunya, tot i que la caiguda de població 

d’aquest grup d’edat és més pronunciada a Palau-solità i Plegamans que al conjunt de 

Catalunya.  

 

Gràfic 5. Evolució del pes de la població entre 25 i 34 anys (2002-2016) (%) 

 

                Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.   

 

Quan analitzem la relació entre naixements i defuncions (creixement natural de la 

població), s’observa una tendència cap a la disminució dels primers i un increment de 

les segones, provocant inclús un creixement natural negatiu al 2013. Així, l’any 2013 es 

van produir 10 naixements per cada 11 defuncions.   

Gràfic 6. Moviment natural de la població. Palau-solità i Plegamans (2002-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                      Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.   
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II.1.4  Mobilitat residencial 

En els darrers anys, la mobilitat residencial ha estat el principal component del 

creixement de la població a Palau-solità i Plegamans. Fins a l’inici de la crisi, la migració, 

però especialment la interna, aportava una mitjana de 290 persones a l’any. En canvi, 

en els darrers anys, però especialment a partir de l’any 2012, el saldo migratori mostra 

una tendència decreixent, marcada per la important reducció de la migració externa.  

 

Gràfic 7. Saldos migratoris. Palau-solità i Plegamans, 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat. 

 

El principal municipi d’origen de les altes al padró és Barcelona (9,7%, amb un total de 

810 altes entre els anys 2009 i 2015). En segon lloc, destaquen les persones procedents 

de municipis propers: Caldes de Montbui (3,9%, amb un total de 330 altes en aquest 

període); Santa Perpètua de Mogoda (3,4%, amb un total de 287 altes); Mollet del Vallès 

(2,6%, amb un total de 214 altes) i Sabadell (2,4%, amb un total de 204 altes).  

La distribució és similar en el cas dels municipis que reben població de Palau-solità i 

Plegamans. El principal municipi de destinació és Barcelona (6,7%, amb un total de 476 

baixes entre els anys 2009 i 2015). Li segueixen municipis de l’entorn del municipi, però 

especialment Caldes de Montbui (6,2%, amb un total de 438 baixes en aquest període). 

A continuació trobem Lliçà d’Amunt (3%, amb un total de 209 baixes); Sabadell (2,9%, 

amb un total de 202 baixes) i Santa Perpètua de Mogoda (2,4%, amb un total de 168 

baixes).  
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Com a resultat d’aquests moviments migratoris entre municipis, Barcelona és el que 

acaba aportant més població al municipi de Palau-solità i Plegamans (un total de 334 

habitants entre els anys 2009 i 2015), seguit de lluny per Santa Perpètua de Mogoda 

(119 habitants), Santa Coloma de Gramenet (69 habitants) i Mollet del Vallès (68 

habitants). En canvi, hi ha més població que marxa a Caldes de Montbui de la que arriba 

procedent d’aquest municipi (saldo de -108 habitants), situació que succeeix en un 

menor gran amb el municipi de Sant Feliu de Codines (saldo de -53 habitants). 

 

 

Quadre 6. Altes, baixes i saldo migratori amb altres municipis. Palau-solità i Plegamans, 
2009-2015.  

 Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades del padró municipal.        
* Dades no disponibles   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipi 

Altes Baixes  
Saldo migratori  

Nombre 
% sobre  
el total 

 
Nombre 

% sobre  
el total 

Barcelona 810 9,7% -476 6,7% 334 

Santa Perpètua de Mogoda 287 3,4% -168 2,4% 119 

Santa Coloma de Gramenet 120 1,4% -51 0,7% 69 

Mollet del Vallès 214 2,6% -146 2,1% 68 

Badalona 127 1,5% -74 1,0% 53 

Montcada i Reixac  85 1,0% -38 0,5% 47 

Ripollet 73 0,9% -32 0,5% 41 

Cerdanyola del Vallès  * * * * 32 

Hospitalet de Llobregat (L') 84 1,0% -52 0,7% 32 

Llagosta (La) 68 0,8% -37 0,5% 31 

Barberà del Vallès  * * * * 21 

Sant Adrià del Besòs * * * * 17 

Sant Boi de Llobregat * * * * 16 

Rubí * * * * 12 

Terrassa 81 1,0% -69 1,0% 12 

Montornès del Vallès  * * * * 10 

Garriga (La) * * * * 9 

Franqueses del Vallès (Les) * * * * 8 

Lliçà de Vall * * * * 7 

Sant Vicenç dels Horts  * * * * 7 

Sabadell 204 2,4% -202 2,9% 2 

Polinyà 83 1,0% -82 1,2% 1 

Lliçà d'Amunt  194 2,3% -209 3,0% -15 

Sant Feliu de Codines 99 1,2% -152 2,2% -53 

Caldes de Montbui 330 3,9% -438 6,2% -108 

Sentmenat * * -101 1,4% * 

Granollers * * -56 0,8% * 

Bigues i Riells * * -54 0,8% * 

Altres  * * * * * 

TOTAL 8.364 100% -7.062 100% 1.302 
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Mapa 2. Principals municipis d’origen de les altres al padró, 2009-2015.     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades del padró municipal.       
  



 21 

Mapa 3. Principals municipis de destí de les baixes al padró, 2009-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades del padró municipal.       
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II.1.5.- Taxa d’atur i renda disponible 

L’ocupació o la renda disponible poden explicar possibles dificultats en el pagament de 

quotes hipotecàries o rendes de lloguer. 

L’atur al municipi de Palau-solità i Plegamans és lleugerament inferior al de la província 

del Vallès Occidental, amb valors que l’any 2014 estaven al voltant del 18%.  

A partir del 2016-2017 comencen a recuperar-se els nivells d’atur dels primers anys de 

la crisi.  

 

Gràfic 8. Taxa d’atur registrat9, 2008-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes). 

    Nota. Dades a gener de cada any, excepte l’any 2008 (dades a març). 

 

 

Malgrat els menors nivells d’atur registrats comparat amb el conjunt del Vallès 

Occidental, el municipi de Palau-solità i Plegamans, durant els últims anys, presenta una 

renda familiar disponible lleugerament inferior a la mitjana de la comarca.  

Durant el període previ a la crisi econòmica (2002-2008), la renda familiar disponible era 

superior a la mitjana del Vallès Occidental, amb un creixement sostingut que es manté 

fins al 2008, quan la renda familiar disponible comença a caure, mentre que aquesta es 

manté estable al conjunt de la comarca.  

                                                           
9 Relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines d'ocupació (SOC) i la població 
activa local estimada trimestral. 



 

 23 

12,9
13,5

14,3
15,2

15,9
16,7 17,2 17,1

16,5 16,7 16,3 16,1

11,9
12,8

13,5
14,5

15,1
15,9

16,6
17,3 16,8 16,6 16,6 16,6

0

5

10

15

20

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

Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental

Així, mentre que a Palau-solità i Plegamans s’ha passat d’una renda familiar disponible 

mitjana de 17.200€ al 2008 a una mitjana de 16.100€ al 2013 (-1.100€), al Vallés 

Occidental es manté bastant estable, en uns 16.600€.   

 

 

Gràfic 9. Renda familiar disponible, 2002-2013 (milers d’euros per habitant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat.  

 

 

El contrast entre l’existència d’uns nivells d’atur inferiors a la mitjana i unes rendes 

familiars inferiors és una realitat que ha estat confirmada durant la realització del treball 

qualitatiu al territori.   

 

“El nivell d’atur de Palau és dels més baixos de Catalunya, però els sous són baixos. Qui cobra 
1.000€ està molt content.”  

(grup amb entitats) 
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II.2.- Resultats de la diagnosi a Palau-solità i Plegamans  

 

Amb l’objectiu d’obtenir una visió complerta sobre el fenomen de la vulnerabilitat social 

vinculada a l’habitatge al municipi de Palau-solità i Plegamans, en aquest apartat es 

relacionen les dades quantitatives amb la informació qualitativa obtinguda durant el 

treball de camp.  

S’han pogut analitzar tant dades primàries com de fonts secundàries facilitades per 

l’ajuntament. Les dades de tipus primari, s’han obtingut tant a partir de dades de gestió 

recollides pel personal tècnic del Consistori, com les obtingudes al treball de camp 

qualitatiu. Aquest treball de camp s’ha realitzat a partir d’una entrevista a dues tècniques 

municipals i de dos grups de discussió realitzats amb una dinàmica participativa (un amb 

tècnics i tècniques municipals i un altre amb entitats del municipi).  

A partir de la informació obtinguda al treball de camp, s’han identificat les següents 

problemàtiques relacionades amb l’habitatge al municipi de Palau-solità i Plegamans:  

• L’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar.  

• Les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer.  

• L’existència d’habitatges buits. 

• Els habitatges en mans dels bancs. 

• Les ocupacions i els serveis punxats. 

• L’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions. 

• Les dificultats de pagament. 

• Altres problemàtiques detectades.  

En aquest punt, s’analitzen aquestes problemàtiques seguint el següent esquema:  

•  Descripció de la problemàtica i de les persones en situació de vulnerabilitat 

afectades 

• Accions: intervenció i adequació dels recursos.  

• Reptes i propostes de millora plantejades per les persones i entitats participants 

a la diagnosi.  
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II.2.1.- Escassa oferta d’habitatge plurifamiliar  

 

II.2.1.1. Descripció de la problemàtica   

Una de les principals problemàtiques vinculades amb l’habitatge detectades a Palau-

solità i Plegamans és l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar disponible al municipi, en 

comparació amb l’habitatge unifamiliar existent.   

 

Gràfic 10. Habitatge plurifamiliar sobre el total d’habitatge acabat, 2004-2015 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

Nota: dades prèvies al 2011 no disponibles per a la comarca 

Nota: Al període 2002-2006 a Palau-solità i Plegamans es finalitzen 433 habitatges plurifamiliars sobre el total 

d’habitatges finalitzats, al període 2007-2011 50 sobre 180, i al període 2012-2016 6 sobre 35.  

 

“El que està clar és que hi ha quatre punts de pisos i la resta són cases.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“A Palau no hi ha pisos i sempre ha sigut el dormitori de Barcelona.”  

(grup amb entitats) 
 

Palau es caracteritza per un tipus de creixement urbanístic basat en habitatges 

unifamiliars repartits pels 23 nuclis o disseminats que conformen el municipi. Aquest 

tipus de creixement, amb edificacions de poca alçada, es consolida amb l’aprovació del 

POUM, l’any 2015.  

“Hi ha molt d’estoc de pisos a altres municipis. A Palau no, perquè Palau va tenir una 
particularitat, que al no tenir el POUM aprovat, en el moment del boom, que va ser el 2007, 

2006-2007, doncs no es van engegar moltes promocions. Sí que es van engegar algunes, que 
han quedat parades, però molt poques. Si el POUM hagués estat aprovat abans segurament hi 
hauria hagut molta inversió i ara mateix hi hauria molt estoc perquè hi haurien molts pisos per 

vendre. Però no és el cas, tot just es va aprovar el 2015.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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“La normativa municipal no permet construir blocs de pisos d’alçades superiors a quatre 
plantes. Només hi ha algun bloc de pisos més alt, però són blocs que es van construir fa temps, 

abans de la normativa. És una decisió política.”  
(grup amb entitats) 

A més, la crisi econòmica també ha reforçat aquest model: durant la crisi l’únic que es 

va construir, a nivell d’habitatge, van ser habitatges unifamiliars aïllats de grans 

pressupostos (uns 10 per any), i amb la sortida de la crisi econòmica el primer que s’ha 

començat a moure també ha estat la construcció o reconstrucció d’habitatges 

unifamiliars.  

“Des del començament de la crisi, que a nivell de la construcció va ser el 2010, no hi ha hagut 
cap llicència de pisos. Només hi ha hagut llicències puntuals d’habitatges unifamiliars aïllats de 
grans pressupostos, una mitjana d’unes deu a l’any. I molta llicència d’indústria, això sí. I ara hi 
ha un increment, de particulars amb nivell adquisitiu que es compren un terreny i es volen fer 

una casa.”  
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“[A Can Falguera] Hi ha cases ara, fa uns mesos aquí, m’he donat compte que comencen a 

construir una altra vegada cases noves. Llencen la casa vella i comencen a construir una altra 
vegada cases noves.”  

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

Com a conseqüència d’aquest model de creixement, la superfície mitjana dels 

habitatges acabats durant els últims anys és de gairebé el doble de grandària que la 

mitjana de la província. La diferència amb la província era menor al període 2004-2008, 

però a partir de llavors es fa molt més evident. D’aquesta manera, al període 2013-2015, 

mentre que la mitjana de superfície construïda dels habitatges acabats a Palau és de 

141,6 m2, al Vallès Occidental és de 88,2 m2. 

Gràfic 11. Superfície habitatge acabat, 2004-2015 (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
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Així, al desembre del 2016, del total de l’habitatge ofertat al portal Idealista, només el 

22,9% era de tipus plurifamiliar a Palau-solità i Plegamans. Comparant la oferta 

d’habitatge de Palau amb la de les àrees funcionals d’habitatge, veiem que la proporció 

d’habitatge plurifamiliar sobre el total d’habitatge de compra ofertat només és inferior a 

Lliçà d’Amunt (10,3%). Però és superat per més del doble als altres municipis propers: 

especialment a Santa Perpètua de Mogoda (70,6%), seguit de Sant Feliu de Codines 

(52,9%) i Caldes de Montbui (40,5%).  

Gràfic 12. Habitatge plurifamiliar sobre el total d’habitatge de compra ofertat, desembre 
de 2016 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ofertes d’habitatge en venda al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 

Nota: el nombre d’habitatges analitzats és 157 (Palau-solità i Plegamans), 243 (Lliçà d’Amunt), 333 (Caldes de 

Montbui), 194 (Santa Perpètua de Mogoda) i 153 (Sant Feliu de Codines). 

Davant d’aquesta realitat, trobem un discurs ambivalent. Per una banda, entre la 

població hi ha un sentiment de pertinença i de satisfacció per viure en un municipi amb 

poca edificació en alçada.  

“Quan es va aprovar el POUM va haver un debat entre la població que volia que es construís 
més i la que volia frenar-ho. A la gent del municipi ja li agrada aquest model de poble que no 

creix, no vol un poble ple de blocs de pisos. I finalment es va aprovar un POUM que limitava la 
construcció.”  

(grup amb entitats) 

 

Però per una altra banda, es reconeix que aquest model expulsa a la població jove, que 

no es pot permetre independitzar-se a un habitatge unifamiliar.  

“Palau el que té és un tipus de creixement urbanístic o tipus d’edificació que s’ha fet sempre 
aquí, d’habitatge unifamiliar, i a més aïllat, i això el que està comportant és que la gent jove que 

es vol independitzar, entre que no pot accedir a un habitatge unifamiliar aïllat perquè 
evidentment té un preu més elevat que no pas un pis, doncs té dificultats per quedar-se al 
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municipi. Perquè precisament oferta d’habitatge plurifamiliar, o sigui de pisos, no sembla que hi 
hagi massa. Llavors, sembla que això sigui un problema.” 

(entrevista amb tècniques municipals) 
 

“En el cas de parelles joves que volen anar a viure juntes, opten per marxar a pobles del voltant 
com Sentmenat o Sant Feliu perquè l’habitatge és més econòmic [...] Abans s’optava més per 

anar a Sentmenat i ara van més a Sant Feliu.”  
(grup amb entitats) 

 
“[...] la gent jove, si pogués, es quedaria a Palau.”  

(grup amb entitats) 
 

“Abans molta gent de Barcelona va venir a viure a Palau. Però la gent jove o els nostres fills 
hauran de fer al revés i marxar als pobles del voltant o a Barcelona.”  

(grup amb entitats) 
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II.2.1.2. Accions   

Com acabem de veure, l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar disponible al municipi 

és una de les principals problemàtiques vinculades amb l’habitatge detectades a Palau-

solità i Plegamans.  

En aquest sentit, en destaquen dues accions:  

• La normativa municipal no permet construir més de 4 alçades ni la divisió 

horitzontal.  

El POUM, aprovat l’any 2015, consolida un model disseminat de municipi 

constituït principalment per habitatges unifamiliars. La percepció és que la  

modificació d’aquesta normativa com a possible solució a la manca d’habitatge 

plurifamiliar és inviable.  

“Els habitatges unifamiliars es podrien convertir en dos habitatges independents [...] 
Però a Palau, la normativa urbanística no ho deixa fer. El POUM ho prohibeix i canviar-

ho seria una tasca d’anys... no és viable.”  
(grup amb entitats) 

 

• Noves promocions de compra previstes per al 2018 (uns 50 habitatges 

plurifamiliars). 

Per una altra banda, però, de cara a l’any 2018 hi ha previstos uns 50 habitatges 

plurifamiliars nous com a resultat de noves promocions al municipi. 

“Ara, al haver-se aprovat el POUM el 2015, ja tenim promotors particulars interessats 
en la promoció de pisos. El que passa és que el procés és una mica més llarg perquè 

han de fer projecte d’urbanització, reparcel·lació i després projecte d’obra. Però es 
preveu que cap el 2018 comencin a haver-hi nous pisos a la venda [...] Uns 50 pisos.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
 

“La promoció que està aturada al Caprabo eren pisos d’una habitació i dos. L’empresa 
que ho gestiona està plantejant pisos de tres i quatre habitacions. És a dir, està reduint 

el número d’habitatges i fent-los més grans. També tenim una promoció que serà 
segurament una part en venda i una altra en lloguer, que s’està començant ja.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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II.2.1.3. Reptes   

Pel que fa a l’escassetat habitatge plurifamiliar disponible al municipi de Palau-solità i 

Plegamans, es plantegen dos reptes:  

• Promoció de la cohabitació (joves) 

Donat que la normativa municipal no permet construir més de 4 alçades ni la 

divisió horitzontal en aquells habitatges que ja estan construïts, una proposta 

que es planteja és la promoció de la cohabitació.  

“Potser el que no hi ha aquí a Palau és cultura de compartir pis.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 

Per una altra banda, però, és unànime la percepció que aquesta mesura és més 

probable que funcioni amb la població jove (joves amb joves) que amb la 

població gran (persones grans amb persones grans) o promovent la cohabitació 

de persones grans amb joves.  

“La co-habitació no seria viable entre gent gran ni entre gent gran i gent jove, però sí 
entre gent jove. Aquí la gent no està acostumada a compartir i es generarien molts 

problemes de convivència.”  
(grup amb entitats) 

 

De totes formes, abans de descartar la possibilitat de promoure altres tipus de 

cohabitació més enllà de la de la població jove, caldria realitzar una anàlisi 

exploratòria sobre les diverses opcions i l’interès que pot generar entre la 

població amb necessitats en matèria d’habitatge al municipi.  

• Promocions de pisos 

Una segona proposta que es planteja és la de posar en marxa noves promocions 

d’habitatges plurifamiliars al municipi. De fet, com ja hem vist a l’apartat anterior, 

de cara al 2018 hi ha previstos uns 50 habitatges plurifamiliars nous a Palau-

solità i Plegamans.  

Malgrat aquest creixement, i tenint en compte que el POUM aprovat el 2015 

estima unes necessitats de 3.600 habitatges principals de cara al període 2015-

2033, encara s’estaria molt lluny de cobrir les necessitats en matèria d’habitatge 

del municipi.  
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• Valorar la possibilitat d’incorporar alguna modificació al POUM  

Malgrat la recent aprovació del POUM, caldria valorar la possibilitat d’incorporar 

alguna modificació per tal de solucionar l’escassetat d’habitatge plurifamiliar al 

municipi. Una possibilitat seria augmentar l’alçada permesa als edificis de nova 

construcció, o poder portar a terme una divisió horitzontal dels habitatges ja 

existents.   
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II.2.2.- Dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer   

 

II.2.2.1. Descripció de la problemàtica   

Una de les altres problemàtiques en matèria d’habitatge detectades a Palau-solità i 

Plegamans és la dificultat amb què es troba la població per accedir a l’habitatge de 

lloguer. Aquesta dificultat ve més donada per la poca disponibilitat d’habitatges d’aquest 

tipus al municipi que pel preu d’accés als mateixos, malgrat que la percepció de la 

població és que el preu de l’habitatge de lloguer al municipi és elevat.  

El primer aspecte a destacar respecte a les dificultats per accedir a l’habitatge de lloguer 

a Palau és que la demanada és molt superior a la oferta existent. Des de l’any 2008, els 

contractes de lloguer superen a la compra d’habitatge, malgrat l’escassa oferta que n’hi 

ha.  

 

Gràfic 13. Contractes de lloguer i transaccions d’habitatge. Palau-solità i Plegamans, 
2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

 

“Per una banda hi ha molta demanda, i hi ha molt poca oferta. I llavors això genera que la poca 
oferta que hi hagi, doncs incrementa el preu fins a límits que es fan complicat que es pugui 

assumir o que tothom hi pugui accedir...” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

 

A partir de l’anàlisi de la oferta d’habitatge al portal Idealista realitzada al desembre del 

2016, veiem que, dels municipis propers, Palau és el que presentava una menor oferta 

d’habitatges en lloguer (3 habitatges), essent Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines 

a l’altre extrem (amb 14 habitatges de lloguer a cada un dels municipis).  
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Gràfic 14. Comparativa nombre d’habitatges de lloguer en oferta, desembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ofertes d’habitatge en lloguer al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 

 
 
 

Sobre el total d’habitatge ofertat a 31 de desembre del 2016 al portal immobiliari al 

municipi de Palau-solità i Plegamans, només l’1,9% era de lloguer (comparat amb el 

9,2% a Sant Feliu de Codines; el 6,2% a Santa Perpètua de Mogoda o el 4,2% a Caldes 

de Montbui).  

 

Gràfic 15. Habitatge de lloguer ofertat sobre el total d’habitatge ofertat, desembre de 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’oferta immobiliària al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 
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Pel que fa al preu de l’habitatge de lloguer, disposem de dues fonts d’informació 

diferents. Per una banda, les dades sobre el preu mitjà dels habitatges de lloguer ens 

diuen que durant els últims anys, el preu mitjà de l’habitatge de lloguer al municipi de 

Palau-solità i Plegamans és d’uns 580 € mensuals.  

 

Gràfic 16. Preu mitjà de l’habitatge de lloguer. Palau-solità i Plegamans, 2005-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Font: Elaboració pròpia 

 

Per una altra banda, tenim els resultats de l’anàlisi portada a terme amb les microdades 

de les ofertes del portal immobiliari Idealista a 31 de desembre del 2016. Segons 

aquesta segona font, la mediana del preu de l’habitatge de lloguer ofertat a Palau-solità 

i Plegamans és de 470€. Aquesta segona font, però, s’ha d’interpretar amb cautela, ja 

que al municipi de Palau només hi havia 3 habitatges de lloguer en oferta.  

 

Gràfic 17. Comparativa de la mediana del preu de l’habitatge en lloguer ofertat, desembre 
de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les ofertes d’habitatge en lloguer al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 
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Nota: el nombre d’habitatges analitzats és 12 (Santa Perpètua de Mogoda), 4 (Lliçà d’Amunt), 14 (Caldes de Montbui), 

3 (Palau-solità i Plegamans) i 14 (Sant Feliu de Codines). 

Per tant, optaríem per basar-nos en la primera font com a més fiable per a estimar el 

preu de l’habitatge de lloguer al municipi: una mitjana al 2015 al voltant dels 600€ 

mensuals.  

Per a saber fins a quin punt aquest import és assumible o no per la població del municipi, 

farem servir l’indicador d’esforç econòmic. Per a calcular aquest indicador, farem servir  

la primera dada analitzada.  

Segons aquesta informació, l’esforç econòmic que les famílies de Palau-solità i 

Plegamans han hagut de destinar al pagament del lloguer durant els últims anys se situa 

al voltant del 38%. Aquest esforç va superar el 47% durant els primers anys de la crisi 

(2008 i 2009), però a partir del 2012 s’estabilitza al voltant del 38%10.  

 

Gràfic 18. Esforç econòmic per l’habitatge de lloguer. Palau-solità i Plegamans, 2005-
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

La percepció que hi entre la població del municipi, però, és que els lloguers són superiors 

als 600€ mensuals i que aquest import és massa elevat per al nivell socioeconòmic de 

la seva població.  

 

“Els lloguers són alts i llavors per accedir a un habitatge de lloguer, clar, has de destinar la 
major part del teu sou al lloguer. Això crea moltes dificultats a nivell social perquè si ja estàs 

pensant que un lloguer són més de 600€ cap amunt i són pisos que les condicions tampoc són 
extraordinàriament adequades....” 

(entrevista amb tècniques municipals) 

                                                           
10 Per una altra banda, segons l’anàlisi amb les dades del portal Idealista, l’esforç econòmic per accedir a la mediana del 
preu d’habitatge plurifamiliar ofertat al 2016 és del 31,8%. De nou, hem de contemplar aquesta dada amb precaució, ja 
que el nombre d’habitatges en lloguer a Palau-solità i Plegamans ofertat a 31 de desembre del 2016 al portal Idealista 
era només de 3. Per tant, optaríem de nou per basar-nos en la primera font com a més fiable per a estimar en aquest 
cas l’esforç econòmic per accedir a l’habitatge de lloguer a Palau: una mitjana del 38%.  
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“A Palau no hi ha pisos per menys de 600€, la qual cosa és complicada per a qui està a l’atur o 
té un sou de 800€ [...] Hi ha gent que lloga habitacions, però el preu és d’uns 350€.”  

(grup amb entitats) 
 
 

 

El que més preocupa és la situació de la població jove i de les persones en situació 

econòmica desfavorida, que no poden assumir les condicions que s’estableixen per a 

poder accedir a un habitatge de lloguer.  

 

“Les dificultats d’emancipació dels joves es deuen a l’escassa oferta de pisos de lloguer i el seu 
elevat preu [...] També es deu als baixos sous i a la precarietat laboral. En molts casos els 

joves acaben compartint pis per poder emancipar-se.”  
(grup amb entitats) 

 
“La situació dels joves és molt difícil. Hi ha un 40% de joves que no poden considerar casar-se 

ni tenir fills ni fer cap previsió de futur degut a la seva inseguretat econòmica, ja que tenen 
contractes curts o precaris.”  

(grup amb entitats) 
 

“I també les dificultats per temes econòmics i laborals per la gent que vol buscar un altre pis o 
un contracte de lloguer, al no estar treballant o estar treballant en negre, no pot accedir tampoc 

perquè no poden signar un contracte.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“Tot i que hi hagi habitatges buits, les garanties que s’han de pagar per llogar-los són molt 

altres ja que sovint s’han de pagar dos o tres mesos de fiança i molta gent no pot fer front a 
aquest cost inicial.”  
(grup amb entitats) 

 
 
 

Hi ha la percepció que el preu dels lloguers és molt inferior als municipis del voltants, i 

que per això la població marxa del municipi, però especialment a Sant Feliu de Codines.  

 

“De 600 cap amunt. De 600 ja trobes poc i són zones que... està concentrat, eh? La zona de 
Piscines, la zona del Carrer Sant Joan... Bé, són promocions que es van fer als anys 60-70 i 

doncs potser no tenen un bon aïllament, els serveis no són els més actualitzats [...] Clar, i 
després, per accedir... Els tres mesos que et demanen de fiança [...] I veient després que a les 
poblacions properes no passa això. Perquè te’n vas a Santa Perpètua i el lloguer ja canvia, te’n 

vas a Caldes i el lloguer ja canvia, bé i a Sant Feliu ja no diguem!” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Hi ha joves que han hagut de marxar de Palau i anar-se a viure a Sant Feliu, on pots trobar un 

lloguer a meitat de preu que aquí. I això moltes parelles ho han hagut de fer.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“Molt jovent marxa a viure a Sant Feliu perquè els pisos de compra i lloguer són més 

econòmics [...] La oferta de pisos de lloguer a Palau és molt minsa i, com que no hi ha oferta, el 
preu és car.”  

(grup amb entitats) 
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En aquest sentit, seria recomanable portar a terme una anàlisi més detallada sobre el 

preu de la oferta immobiliària disponible al municipi comparada amb la dels municipis 

del voltant. L’anàlisi a partir de les microdades de la oferta immobiliària al portal Idealista 

a 31 de desembre del 2016 hauria de complementar-se amb la d’altres portals i la de 

les immobiliàries del propi municipi i dels municipis de les rodalies.  

Malgrat que les dades analitzades semblen indicar que efectivament, els lloguers són 

més econòmics al municipi de Sant Feliu de Codines, caldria contrastar i confirmar 

aquesta dada. 

 

 

 

  



 

 38 

II.2.2.2. Accions   

Les dificultats d’accés als habitatges de lloguer al municipi per la poca disponibilitat dels 

mateixos constitueix, com acabem de veure, una problemàtica d’habitatge rellevant a 

Palau-solità i Plegamans.  

En aquest sentit, però, destaca la següent acció:  

• Existeix la voluntat municipal per a que hi hagi noves promocions d’habitatge 

també de lloguer.  

“L’Ajuntament es planteja poder entrar en pisos de lloguer. Però també és veritat que tal 
com estan les arques municipals esdevé complicat que l’Ajuntament pugui assumir una 
promoció d’aquest tipus perquè això suposa un endeutament que a dia d’avui no està 

permès.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
 

 

Cal destacar aquí que el POUM preveu destinar sòls residencials a habitatges 

dotacionals per tal de poder ubicar habitatges de lloguer destinats a col·lectius 

amb menys poder adquisitiu: gent gran i joves. Aquests habitatges es sotmeten 

al règim jurídic dels habitatges de protecció oficial i, segons estableix l’article 3.j) 

de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, han de satisfer els requeriments 

temporals de persones amb necessitats d’acolliment, assistència residencial o 

d’emancipació. Normalment es preveuen per als col·lectius de gent jove o de 

gent gran, tot i que podrien també destinar-se a altre tipus de col·lectius amb 

necessitats temporals, ja que la idea és que es produeixi rotació en els diferents 

adjudicataris dels habitatges.  

El POUM estableix que l’ús dominant de l’habitatge dotacional serà el d’habitatge 

plurifamiliar públic, i determina 5 àmbits o sols per aquesta finalitat, que es 

classifiquen segons el destí dels habitatges:  

 

Quadre 7. Característiques dels habitatges dotacionals per a gent gran. POUM, 2015 

 

 

 

 

 

Localització Nombre 
habitatges 

Habitatge dotacional al barri de Montjuïc 82 habitatges 

Habitatge dotacional al Forn del Vidre 64 habitatges 

Habitatge dotacional a l’Av. Camí Real  16 habitatges  

TOTAL HABITATGES GENT GRAN 162 habitatges  
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Quadre 8. Característiques dels habitatges dotacionals per a gent jove. POUM, 2015 

 

 

 

Amb caràcter general, les condicions de parcel·la i edificació seran les 

corresponents a blocs plurifamiliars aïllats d’ordenació volumètrica amb les 

determinacions següents:  

 

Quadre 9. Característiques dels habitatges dotacionals dels barris de Montjuïc/Serra de 
Can Riera/Camí de la Serra. POUM, 2015 

 

 

 

 

Quadre 10. Característiques dels habitatges dotacionals dels barris de Forn del Vidre/Av. 
Camí Reial. POUM, 2015. 

 

  

Localització Nombre habitatges 

Habitatge dotacional al barri de Serra de Can Riera 52 habitatges 

Habitatge dotacional al Camí de la Serra  33 habitatges 

TOTAL HABITGES GENT JOVE 85 habitatges  

Edificabilitat 0,60  m2st 

Ocupació màxima parcel·la 60% 

Nombre màxim de plantes PB+II 

Alçada reguladora màxima 11,00 m 

Distàncies als llindars de la parcel·la 5,00 m 

Nombre d’habitatges màxim 70,00 m2st   

Edificabilitat Segons l’ordenació del PP 

Ocupació màxima parcel·la Segons l’ordenació 

Nombre màxim de plantes PB+II / PB+III (segons l’ordenació de l’entorn) 

Alçada reguladora màxima Segons el nombre de plantes 

Distàncies als llindars de la parcel·la Segons l’ordenació 

Nombre d’habitatges màxim 70,00 m2st   



 

 40 

Mapa 4. Plànol HPO dotacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Habitatges assequibles (HPO/dotacional) en el municipi de Palau-solità i Plegamans.  

• Està previst que el 2017-2018 es porti a terme un estudis sobre la masoveria 

urbana al municipi.  

•  El 2018-2019 hi ha la voluntat de desplegar un estudi/programa sobre l’habitatge 

social a Palau-solità i Plegamans.  
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II.2.2.3. Reptes   

En relació a les problemàtiques per accedir a l’habitatge de lloguer degut a la poca 

disponibilitat d’aquest tipus d’habitatge a Palau-solità i Plegamans, es plantegen tres 

reptes diferents:  

• Foment de lloguer assequible 

Un primer repte seria el de fomentar habitatges de lloguer i que aquests tinguin 

uns preus assequibles al municipi, ja que a més d’haver-ne pocs, es considera 

que els que hi ha són cars per a la capacitat econòmica de la població.  

“Els lloguers haurien de ser una mica més econòmics.”  
(grup amb entitats) 

 

• Ajuts al lloguer 

Les ajudes al lloguer serien una altra proposta de cara a facilitar l’accés a 

l’habitatge de lloguer al municipi. Es tractaria de donar ajuts directes per al 

pagament del lloguer de l’habitatge. 

“A veure, també, no sé si és potestat de l’Ajuntament destinar un pressupost per 
destinar ajudes al lloguer. Els propietaris que lloguin, doncs l’Ajuntament aportarà algo.”  

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 

• Habitatge social 

Una tercera iniciativa seria la de l’habitatge social. Actualment, al municipi de 

Palau-solità i Plegamans només hi ha una promoció d’habitatges de protecció 

oficial, per a gent gran i gent jove, però amb tots els habitatges ocupats.  

“Tenim un handicap, que tampoc tenim pisos de protecció oficial. L’única promoció que 
hi ha és de la Caixa, que són pisos per gent jove i gent gran que estan ocupats tots. A 

més va ser fa cinc anys prorrogat a deu..” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

Com s’ha vist al capítol anterior, malgrat que existeix la voluntat municipal de 

posar en marxa noves promocions d’habitatge de lloguer al municipi, aquesta 

iniciativa encara no s’ha concretat. El POUM preveu destinar sòls residencials 

per a 247 habitatges plurifamiliars dotacionals de lloguer en els propers anys: 

162 per a gent gran i 85 per a gent jove. Aquesta mesura pot ajudar a cobrir una 

part important de la necessitat d’habitatge de lloguer assequible, però s’està 
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deixant fora a un dels col·lectius més afectats per la crisi: el de les parelles 

majors de 35 anys amb fills/es. 

“Si hi haguessin habitatges socials estarien tots llogats [...] Es va fer una promoció i es 
va llogar al moment.”  
(grup amb entitats) 
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II.2.3.- Habitatges buits   

 

II.2.3.1. Descripció de la problemàtica   

La desocupació permanent d’habitatges és considerat a la Llei 18/2007 del Dret a 

l’habitatge com a ús anòmal ja que entra en contradicció amb la necessària funció social 

de l’habitatge. Però més enllà d’aquest aspecte normatiu les implicacions d’un habitatge 

buit són bàsicament dues: 

• La possible aparició de conflictes col·laterals associats: un habitatge desocupat 

pot ser un espai poc cuidat on no es compleix el manteniment obligatori, amb les 

conseqüències que aquest fet té pels veïns més propers. I també pot implicar 

que el propietari no pagui les quotes de la comunitat de propietaris; o de vegades 

aquests habitatges acaben sent ocupats de manera irregular. Aquestes són 

situacions que no es donen a tots els habitatges buits sinó a una part, sovint 

petita, però un coneixement del parc buit és una mesura preventiva de cara a 

afrontar aquestes possibles conseqüències. 

• Alhora, l’existència d’habitatge permanentment buit (més de dos anys) pot ser 

una oportunitat per obtenir l’ús del pis per part de l’ajuntament, que el podria 

dedicar a allotjament assequible per a les persones del municipi que ho necessiti. 

Tant la Llei 18/2007 com el Decret Llei 1/2015 i la Llei 24/2015 afavoreixen la 

cessió d’aquests habitatges a l’administració per part dels anomenats grans 

tenidors. 

Cal remarcar que les dades que es presenten a continuació no tenen com a objectiu ser 

una relació acurada dels habitatges buits del municipi si no que l’ajuntament es faci una 

aproximació de la quantitat d’habitatges desocupats que hi ha i a quins nuclis se situen 

per dimensionar la problemàtica i començar a pensar, si és necessari, amb possibles 

estratègies de mobilització. Si es vol conèixer el nombre exacte d’habitatges buits, la 

seva localització, estat i propietari actual, caldria realitzar un estudi més detallat. 

La metodologia que s’ha fet servir per a estimar la xifra d’habitatges buits al municipi de 

Palau-solità i Plegamans s’ha basat en les lectures del consum d’aigua dels anys 2015 

i 2016. En aquest sentit, s’han definit com a habitatges buits aquells amb consums 

inferiors als 5 m3 durant els dos anys consecutius.  

En total, els habitatges amb consums d’aigua inferiors als 5 m3 els anys 2015 i 2016 a 

Palau-solità i Plegamans són 103. Aquests habitatges es concentren especialment al 

nord-est i centre del municipi: als nuclis de Can Falguera i els Turons (21,4%, amb 22 
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habitatges buits); Can Riera (18,4%, amb 19 habitatges buits); el Centre del municipi 

(16,5%, amb 17 habitatges buits) i el Carrer de Dalt, la Pineda i la Plana de l’Alzina 

(13,6%, amb 14 habitatges buits). En canvi, on es detecten menys habitatges buits és 

al sud-est del municipi: Carrer de Baix i la Plana de Can Periquet (1,9%, amb 2 

habitatges buits) i al Castell i la Tenda Nova (2,9%, amb 3 habitatges buits).  

 

Gràfic 19. Nombre d’habitatges buits per nucli. Palau-solità i Plegamans, 2015-2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir dels consums d’aigua de l’empresa CASA proporcionats per l’ajuntament. 

 
 
 

En molts casos es tracta de segones residències, com és el cas de Can Falguera i els 

Turons, o d’herències no acceptades. Segons les persones participants a la fase 

qualitativa de la diagnosi, però, sembla que ara alguns d’aquests habitatges ja es 

comencin a mobilitzar.  

“La sensació és això, de cases buides o segona residència.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“Jo visc a Can Falguera i estan la meitat de cases buides, i no es lloga ni... estan allà [...] Són 

segones residències que... allà està parat. I ara comença, ara potser que noto que la gent 
comença a llogar la casa.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
 

“Hi ha un altre cas que, bé, jo en conec algun, que la gent té la casa de segona residència, els 
pares moren, els fills han d’heretar, no poden pagar l’herència pel tema aquest de feina, etc. i 

això es va quedant allà...” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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Però també s’han detectat alguns habitatges al municipi que estan buits perquè mai no 

s’han arribat a vendre després de finalitzar la obra. Aquests habitatges es troben al 

centre del Municipi, concretament als carrers Folch i Torres (número 72) i Arquitecte 

Sert (número 34).  

“A prop de casa meva hi ha sis habitatges en venda o lloguer des de fa 12 anys [...] Al carrer 
Folch i Torres 72 i al Carrer de l’Arquitecte Sert 34 [...] També hi ha habitatges sense acabar. 

Em va semblar estrany que no es venguessin perquè estan acabats i són cèntrics, i em van dir 
que valien 600.000€.”  

(grup amb entitats) 
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II.2.3.2. Accions   

En base a la lectura dels consums d’aigua dels anys 2015 i 2016, a Palau-solità i 

Plegamans s’han detectat un centenar aproximat d’habitatges previsiblement buits. 

Aquests habitatges es concentren especialment al nord-est i al centre del municipi: als 

nuclis de Can Falguera i els Turons; Can Riera; el centre del municipi i el Carrer de Dalt, 

la Pineda i la Plana de l’Alzina.  

En aquest sentit, cal destacar les següents accions: 

• S’estan realitzant reunions amb els diferents agents implicats. 

Des de l’àrea d’urbanisme i medi ambient de l’ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans s’estan realitzant accions per tal de mobilitzar el parc d’habitatges 

buits al municipi. En aquest sentit, s’estan realitzant accions amb els diferents 

agents implicats: Consell Comarcal, grans tenidors (habitualment bancs), etc.  

“[Àrea de medi ambient] A Palau no tenim pròpiament Oficina d’Habitatge. En tots 
aquests temes depenem del Consell Comarcal. Tot i així hi ha la voluntat l’equip de 

govern de mirar de fer promocions d’habitatges i [...]  el tema dels pisos buits. Vull dir, 
estem intentant treballar en aquest tema i ens estem reunint amb els diferents agents 

per buscar una solució.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
 

Per una altra banda, des de l’àrea de serveis socials també hi ha la intencionalitat 

de contactar amb els grans tenidors, malgrat que quan s’estava realitzant el 

treball de camp per a aquest estudi encara no s’havia fet.   

“[Àrea de serveis socials] El que també ens plantejàvem ara, o anàvem a fer, és amb 
aquest llistat que teníem de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que tindríem els 

habitatges que estan en mans de grans tenidors, doncs enviar-ls’hi un escrit dient que 
l’Ajuntament està preocupat per aquest problema i que a través del Consell Comarcal 
hi ha la possibilitat d’oferir habitatge o lloguer assequible. Per una banda, ja de forma 
indirecta, els hi dèiem “mira, teniu pisos que estan buits, ho sabem, volem que es faci 
alguna cosa”. I a veure si així podíem intentar activar-ho, d’aquesta manera. Però bé, 
ho farem. No sabem quins resultats donaran però pensem que potser és una fórmula 

per intentar activar uns pisos que encara estan en mans dels bancs.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

 

• Es va crear una borsa de lloguer, però cap propietari o propietària s’ha interessat.  

Una altra acció que s’ha portat a terme a nivell municipal per tal de mobilitzar el 

parc d’habitatges buits ha estat crear una borsa de lloguer.  
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Durant el mes d’octubre del 2016 es va fer difusió de la iniciativa a través del 

web de l’ajuntament, les xarxes socials, un tríptic i una xerrada al centre cívic.  

“Vem fer una sessió informativa a Can Cortès. Vem penjar informació a la web. Però 
no... [...] A la recerca de propietaris que estiguessin disposats a oferir el seu pis amb un 

lloguer per sota del mercat. Clar, si estem pensant que hi ha poca oferta...[...] Clar, si 
pots llogar-ho per 600 no ho llogaràs per 500...” 

(entrevista amb tècniques municipals) 

 

Però cap propietari o propietària s’ha interessat per la iniciativa, malgrat que el 

municipi ofereix avantatges com una assegurança multirisc, la cobertura davant 

possibles impagaments o assessorament jurídic. En canvi, sí que va haver 

demanda de població interessada en llogar habitatges d’aquesta borsa.  

“Nosaltres hem intentat amb el Consell Comarcal intentar mobilitzar el possible 
habitatge que pugui haver-hi que podria entrar en el mercat de lloguer, promovent el 

lloguer assequible, però no hem trobat prou receptivitat en les convocatòries o la 
difusió que hem fet.” 

(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Hi havia el tema aquest que va oferir el Consell Comarcal. Doncs que els hi cobrien o 

se’ls hi pagava l’assegurança multirisc o si hi havia algun problema davant 
l’impagament també se’ls assessorava jurídicament, tenien la cobertura del Consell, 

però aportacions econòmiques no s’havien plantejat.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“No ha vingut cap propietari. De demanda de gent que vol buscar un habitatge de 

lloguer, sí. Però propietari que vol cedir el seu pis per deixar-lo...” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 

• Està previst que el 2017-2018 es porti a terme un estudi sobre els habitatges 

buits al municipi.  
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II.2.3.3. Reptes   

Pel que fa als habitatges buits, es plantegen tres reptes:  

• Taxa habitatges buits 

Una primera iniciativa que es planteja davant de la problemàtica dels habitatges 

buits, dels quals hi ha aproximadament un centenar al municipi, és penalitzar als 

seus propietaris/àries pel no ús dels mateixos. 

“Jo penso que des de l’Ajuntament s’hauria de crear alguna ordenança o algun 
reglament o alguna cosa, que gravés el fet de tenir els pisos buits. Llavors, cal, si no hi 

ha ningú vivint allà, que hagis de pagar un impost...” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

• Ús per a emergències socials 

Per una altra banda, una altra sortida que es planteja és poder fer servir alguns 

d’aquests habitatges buits per a les possibles emergències socials que es puguin 

donar al municipi.  

“No sé. Jo crec que sí, en aquest cas, ara que es picarà als bancs, que es donarà 
aquesta informació... si més no tenim un parell o tres d’habitatges per poder disposar 
en un moment donat, crec que arreglaria les quatre o cinc problemàtiques que tenim 

més...” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Si realment avui dia hi ha dues o tres famílies que necessiten d’un habitatge i estan en 
pensions o hotels, clar, a llarg termini és molt més rentable econòmicament tenir pisos 
que no pagar pensions. Però, clar, pagar pensió entra en el pressupost anual, en canvi 
fer pisos és una inversió que ho has de... [...] I no es pot agafar d’un banc? D’aquests 

buits, es lloguen quatre o cinc i ja està, i es negocia el lloguer.”  
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“Jo què sé, no caldria un plantejament de “anem a construir”... Que no estaria 

malament per la joventut, que joves que estan... Però com a llarg termini. A curt termini 
si disposem de dos o tres pisos d’emergències socials, de poder gestionar-los 

nosaltres... L’ajuntament donaria diners per això.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

Malgrat que es considera que amb 2 o 3 habitatges per a emergències socials 

seria suficient, també es reconeix que en moltes ocasions, davant situacions de 

necessitat urgent d’habitatges, des de serveis socials es prioritza el suport 

familiar per sobre de pagar pensions o altres ajudes.  

“Moltes vegades per no pagar pensions o per no pagar...[...] fem la pressió per a que 
vagi a viure amb algun familiar o... Clar, si disposéssim de dos o tres pisos, doncs ens 
donaria aquesta possibilitat de dir ‘bé, doncs mira, temporalment ves aquí, mira algun 

pis tranquil·lament, no a corre-cuita, pots mirar un pis...”  
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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En aquest sentit, caldria valorar les necessitats reals d’habitatges per a 

emergències socials al municipi si es vol prioritzar l’autonomia de les persones.  

• Borsa de lloguer (valorar perquè no ha funcionat) 

Malgrat que a finals del 2016 el municipi de Palau-solità i Plegamans va posar 

en funcionament una borsa de lloguer i que des del mateix consistori es 

considera que la difusió que s’ha fet ha estat suficient, caldria realitzar una anàlisi 

més detallada sobre el perquè aquesta iniciativa no ha acabat de funcionar.  

Alguns dels aspectes que es podrien analitzar són: els avantatges que 

s’ofereixen són suficients? Es podria oferir algun altre incentiu que animés als 

propietaris i propietàries a llogar els habitatges que tenen buits?  
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II.2.4.- Habitatges en mans dels bancs 

 

II.2.4.1. Descripció de la problemàtica   

Al municipi de Palau-solità i Plegamans, durant el període 2009-2016 s’han produït un 

total de 32 transaccions forçoses d’habitatge (47,1% de les transmissions de persones 

físiques a jurídiques vinculades a entitats financeres), la major part de les quals es tracta 

d’execucions hipotecàries.  

Per una altra banda, el 25% de les transmissions han consistit en la dació en pagament 

(17 casos entre els anys 2009 i 2016).  

 

 

Gràfic 20. Transmissions de persones físiques a persones jurídiques vinculades a EEFF 
segons tipus de transmissió (2009-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment dels Valors dels 

Terrenys de Naturalesa Urbana. 
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Actualment, al municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha 35 habitatges en mans dels 

bancs. Tenint en compte que segons el cens de població i habitatges, l’any 2011 hi havia 

un total de 4.897 habitatges principals al municipi, representaria aproximadament un 

0,7% del total d’habitatges11.  

Les principals característiques dels habitatges en mans de les entitats financeres són 

les següents:  

• Més de la meitat dels habitatges està en mans del BBVA, concretament 19 dels 35 

habitatges comptabilitzats (54,3%). En una proporció molt més reduïda pertanyen al 

Sareb (5 habitatges, el 14,3% del total) i la resta són propietat d’uns altres 7 bancs i 

d’una empresa (Lanusei Investments, S.L).  

 

Gràfic 21. Nombre d’habitatges en mans dels bancs segons titularitat.                              
Palau-solità i Plegamans, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 

 

 

• Gairebé el 70% d’aquests habitatges estan en procés d’execució hipotecària, 

concretament 23 habitatges. En segon lloc, 9 habitatges es troben en compensació 

o pagament de deute hipotecari (25,7%), i només 3 en dació en pagament (8,6%).  

  

                                                           
11 Cal tenir en compte que la última dada disponible sobre el nombre d’habitatges principals al municipi és 
del 2011. 
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Gràfic 22. Nombre d’habitatges en mans dels bancs segons títol d’adquisició.           

Palau-solità i Plegamans, 2009-2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 

 

 

• L’any 2014 és quan més habitatges passen a ser titularitat de les entitats financeres, 

concretament 11 habitatges (31,4%). El segueix l’any 2015, amb un total de 6 

habitatges (17,1%) i l’any 2012 amb un total de 5 habitatges (14,3%). L’any 2016 ja 

només es comptabilitza un cas.  

 

Gràfic 23. Nombre d’habitatges en mans dels bancs segons any d’adquisició.              
Palau-solità i Plegamans, 2009-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 
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• Pel que fa a la ubicació d’aquests habitatges al municipi, la major part d’ells es troben 

al nucli de Can Cortès i la Pedra Llarga (9 habitatges, el 25,7%), seguit pel Centre i 

el Carrer de Baix i la Plana de Can Periquet (5 habitatges a cada un dels nuclis, 

representant el 14,3%).  

 

Gràfic 24. Nombre d’habitatges en mans del bancs segons localització per nuclis.             
Palau-solità i Plegamans, 2009-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 

 
 

• La superfície mitjana dels habitatges que es troben en mans de les entitats 

financeres a Palau-solità i Plegamans és de 150m2. L’habitatge més petit és de 

49m2 (situat al nucli de Can Parera) i el més gran és de 372,45m2 (a Can Riera).   

 

Gràfic 25. Nombre d’habitatges en mans dels bancs segons grandària.                               
Palau-solità i Plegamans, 2009-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 

MITJANA: 150m2 
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• Malgrat que en gairebé la meitat dels casos no es coneix la situació actual d’aquests 

habitatges, si que sabem que com a mínim hi ha 9 habitatges que estan buits i en 

condicions d’habitabilitat. Per una altra banda, com a mínim 7 habitatges estan buits 

pendents de rehabilitació, i com a mínim n’hi ha 3 que estan ocupats sense títol 

habilitant i sense consentiment.  

 

Gràfic 26. Nombre d’habitatges en mans del bancs segons situació actual.                 
Palau-solità i Plegamans, 2009-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel municipi. 

 

 

• Per una altra banda, cal destacar també que la major part dels habitatges buits en 

condicions d’habitabilitat pertanyen al Sareb (55,6%); i que els habitatges ocupats 

són titularitat del BBVA (un habitatge en titularitat del banc des del 2011 i un altre 

des del 2012) i de Bankia (un habitatge en titularitat del banc des del 2014).  
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II.2.4.2. Accions   

Com acabem de veure, actualment a Palau-solità i Plegamans hi ha un total de 35 

habitatges en mans dels bancs, la major part dels quals es concentren en mans del 

BBVA (el 54,3%).  

En aquest sentit, però, destaca la següent acció:  

• S’estan realitzant reunions amb els diferents agents.  

Com ja s’ha comentat en el cas dels habitatges buits, des de l’ajuntament s’estan 

realitzant accions per tal de mobilitzar els habitatges que es troben en mans dels 

bancs.  

Des de les entitats socials del municipi, però, es considera que s’hauria d’exercir 

una major pressió sobre les entitats financeres de la que s’està fent. 

“S’ha de pressionar a les entitats [...] L’Ajuntament podria penalitzar, com fa Barcelona, 
per a que les lloguin [...] Tenint aquests habitatges buits els bancs inciten a que vingui 

‘gent de patada’ [...] Els han de posar en lloguer social.”  
(grup amb entitats) 

 
“Hi ha força ajuntaments que han pactat amb els bancs per posar els pisos de lloguer 

sense necessitat de demanar avals.”  
(grup amb entitats) 
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II.2.4.3. Reptes   

Pel que fa als habitatges en mans dels bancs, el repte que es planteja és desenvolupar 

estratègies de negociació per a mobilitzar tot aquest parc d’habitatges i donar-li un ús 

social. 

• Negociar amb els bancs per a un ús social d’aquests habitatges  

Malgrat que des de l’ajuntament s’han iniciat converses amb les entitats 

financeres per tal de donar un ús més social als habitatges que aquestes tenen 

en les seves mans (recordem que durant el període 2009-2016 s’han produït 32 

transaccions forçoses d’habitatge a Palau-solità i Plegamans), la percepció és 

que encara es pot fer més.  

Des de les entitats socials del municipi es reclama que el consistori exerceixi una 

major pressió sobre el bancs per evitar ocupacions dels habitatges i donar-los 

un ús social en condicions adequades (sense haver de punxar els 

subministraments, etc.) 

“Home, un repte clar és mobilitzar tot aquest habitatge buit de les entitats bancàries. El 

particular en sí ja s’està movent. L’administració segurament també té al cap fer alguna 

promoció d’habitatge. Però a nivell polític hi ha aquest mandat, falta trobar recursos 

econòmics i... serà a llarg termini en qualsevol cas.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
 

“És una qüestió de voluntat política. L’Ajuntament no té diners per construir habitatges 
socials, però pot iniciar estratègies de funcionament o treball amb altres agents 

socials.”  
(grup amb entitats) 

 

Cal recordar aquí que a través de la diagnosi realitzada, s’han detectat com a 

mínim 9 habitatges en mans dels bancs que estan buits i en condicions 

d’habitabilitat.  
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II.2.5.- Ocupacions i serveis punxats  

II.2.5.1. Descripció de la problemàtica   

Com s’ha comentat anteriorment, una de les possibles conseqüències de la existència 

d’habitatges buits és l’ocupació irregular dels mateixos. Malgrat que aquesta no es 

considera una problemàtica rellevant al municipi, el cert és que la percepció entre les 

entitats és que hi ha molts habitatges buits en mans dels bancs i que aquests són 

susceptibles de ser ocupats.  

“No és un problema greu del poble.” 
(grup amb entitats) 

 
“Són gent que ha vingut, perquè no tenen habitatge però que volen pagar un lloguer. No ens 
hem trobat masses problemàtiques en aquest sentit. No és una problemàtica, els ocupes, per 

nosaltres.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Com que hi ha algun pis buit en propietat dels bancs, alguns usuaris em pregunten si ‘hay 

algun piso de patá’.”  
(grup amb entitats) 

 
“Al Pla de l’Alzina hi ha moltes propietats que tenien famílies i que les van haver de cedir als 
bancs i ara hi viuen pagant el lloguer [...] Hi ha bancs que tenen moltes propietats i no saben 

què fer-ne [...] Moltes estan ocupades.”  
(grup amb entitats) 

 

A partir de les entrevistes i els grups de discussió realitzats, s’estima que al municipi de 

Palau-solità i Plegamans hi ha un total d’entre 5 i 10 casos d’habitatges ocupats, que 

moltes vegades tenen els serveis punxats (aigua, llum...), i es tracta tant d’habitatges 

unifamiliars com plurifamiliars.  

 
“Hi ha habitatges unifamiliars i dels que els propietaris són bancs [...] Conec dos casos que 

també tenen punxats els subministraments.” 
(grup amb entitats) 

 
 
 

Pel que fa al perfil de les persones que ocupen els habitatges buits, es tracta 

fonamentalment de parelles joves i també de famílies. 

“No hi ha molt volum, però sí que hi ha casos d’ocupació a Palau, sobretot en la franja de 
joventut, tot i que també tenim alguna família que ocupen algun habitatge. I normalment 

tendeixen a ser d’alguna entitat bancària.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“Més de cinc però menys de deu. Són parelles de joves i hi ha alguna família” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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Si aquests situacions no són considerades problemàtiques per al municipi és perquè hi 

ha pocs casos, i perquè en la major part de les situacions s’arriba a acords amb els 

propietaris dels habitatges, ja siguin bancs o propietaris particulars.  

“[...] després al final sempre arriben a acords amb el propietari o amb el banc....” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“A la família que ha contactat amb el banc li han fet un lloguer social [...] Depèn de l’entitat 

bancària, del pis que sigui, si és casa... Depèn també dels interessos que hi ha darrere. En el 
cas de la família aquesta, està a Can Parera. Can Parera no és un barri que tu li puguis treure 

molt de profit de cara a vendre o llogar...” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
 “Hi ha algunes que per exemple no tenen subministraments, els han de punxar perquè ja no hi 
ha comptador, tampoc se’l poden regular perquè no tenen contracte de lloguer ni cap document 

per poder contractar-ho. I després n’hi ha d’altres, per exemple hi ha una família que ha 
contactat amb el banc i, de fet, el banc ha anat al domicili i ha fet reparacions i està en bones 

condicions ara.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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II.2.5.2. Accions   

Malgrat que les ocupacions no són una problemàtica destacable al municipi, l’existència 

d’habitatges buits és una crida per a que es produeixin aquestes situacions. S’estima 

que a Palau-solità i Plegamans hi ha actualment entre 5 i 10 casos d’habitatges ocupats, 

que en molts casos tenen els serveis punxats (aigua, llum...).  

Pel que fa a les accions en relació amb les ocupacions i serveis punxats, s’ha detectat:  

• Un cas de negociació amb el banc (lloguer social).  

Al municipi es coneix el cas d’una família que ha ocupat un habitatge i que han 

acabat negociant un lloguer social amb el banc propietari de l’habitatge. Però es 

tracta d’un habitatge situat en una zona bastant aïllada del municipi i per tant, 

més difícil de llogar o de vendre.  

 
“Depèn de l’entitat bancària, del pis que sigui, si és casa... Depèn també dels 

interessos que hi ha darrere. En el cas de la família aquesta [que ha negociat un 
lloguer social amb el banc], està a Can Parera. Can Parera no és un barri que tu li 

puguis treure molt profit de cara a vendre o llogar.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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II.2.5.3. Reptes   

Malgrat que es detecten pocs casos d’ocupacions il·legals d’habitatges al municipi, es 

proposa prendre mesures per a evitar que els habitatges buits que hi ha disponibles 

siguin ocupats en condicions no adequades.  

• Protocols que tinguin un efecte dissuasiu 

Es proposa elaborar uns protocols que ajudin a prevenir les ocupacions il·legals 

dels habitatges.  

“Una vegada realitzada una ocupació il·legal, llavors es tarda anys en poder desallotjar-

los i si tenen fills fins i tot es pot tardar cinc anys.”  

(grup amb entitats) 
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II.2.6.- Accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions  

II.2.6.1. Descripció de la problemàtica   

Una altra de les problemàtiques detectades al municipi de Palau-solità i Plegamans és 

l’accessibilitat que hi ha als habitatges de les urbanitzacions. El caràcter dispers del 

municipi, amb un total de 12 entitats singulars i 23 nuclis o disseminats repartits en 

14,63km2, dificulta l’accés als serveis bàsics del municipi (metges, tràmits, botigues, 

etc.), especialment entre les persones grans que ja no tenen prou autonomia com per a 

conduir un vehicle privat, tenint en compte que el transport públic urbà es valora com 

insuficient.   

“Palau s’ha estès molt pel territori creant urbanitzacions molt distanciades del centre.”  
(grup amb entitats) 

 
“Aquesta dispersió que hi ha d’urbanitzacions en el terme municipal... aquesta gent que en el 
seu dia es van comprar un habitatge, una casa, s’ha anat fent gran, i com que hi ha aquesta 

dispersió, a l’hora d’accedir als serveis... doncs no té metge, farmàcia, les botigues... requereix 
que tingui necessitat de transport privat i comença a patir aquestes qüestions. I també, doncs 
bé, demanda que pugui haver-hi oferta potser de pisos aquí al centre. Perquè el fet de tenir un 

habitatge a la perifèria li està suposant un problema...” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

 

Els problemes d’accessibilitat per a la gent gran que viu a les urbanitzacions no és 

només en relació als serveis bàsics, sinó que també, i degut a les característiques dels 

habitatges (grans i de vàries plantes), es troben amb problemes d’accessibilitat a dintre 

(escales i altres barreres arquitectòniques).  

 “Ens trobem també moltes cases a les que hi viu gent gran. Una macro mansió amb una 
parella, perquè els fills ja han marxat.... Clar, això també crea moltes necessitats a aquesta 
persona gran en termes de mobilitat, sobretot, i les cases: que tenen escales, que són molt 

grans....” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
 

En aquest context, la solidaritat veïnal cobreix en molts casos la manca de transport 

públic urbà. Però també es coneixen casos de persones grans que han hagut de marxar 

del municipi perquè no han pogut accedir a un habitatge alternatiu al centre del municipi. 

“La gent gran que viu a les urbanitzacions no poden anar al centre del poble, ja que el transport 
urbà no és efectiu. Tenen sort de que els veïns ens ajudem els uns als altres per acostar-los al 

centre o tornar-los a casa.”  
(grup amb entitats) 

 
 “Jo conec casos de gent gran que ha marxat de Palau perquè volien venir a viure al centre i 

com que no hi havia prou oferta de pisos s’han anat a viure a Sabadell o a Caldes.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 
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II.2.6.2. Accions   

El caràcter dispers del municipi de Palau-solità i Plegamans i l’envelliment de la població 

als nuclis més aïllats suposa molts problemes d’accessibilitat per a les persones grans 

que viuen a les urbanitzacions i s’han de desplaçar al centre per a fer la compra, anar 

al metge, etc.  

Pel que fa a les accions en relació amb l’accessibilitat als habitatges de les 

urbanitzacions, s’ha detectat:  

• La solidaritat veïnal. 

La manca de transport públic urbà moltes vegades és compensat per la 

solidaritat veïnal, veïns i veïnes que s’ofereixen en apropar a les persones grans 

al centre del municipi per tal de poder realitzar les activitats que han de fer allà.  

“La gent gran que viu a les urbanitzacions no poden anar al centre del poble, ja que el 
transport urbà no és efectiu. Tenen sort de que els veïns ens ajudem els uns als altres 

per acostar-los al centre o tornar-los a casa”. 
(grup amb entitats)  
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II.2.6.3. Reptes   

Pel que fa a la problemàtica d’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions, es 

plantegen dos reptes:  

• Transport urbà 

Per tal de facilitar l’accessibilitat de les persones grans que viuen als nuclis més 

aïllats del municipi i que tenen dificultats per a desplaçar-se autònomament, 

caldria millorar la oferta de transport públic urbà.  

Com a mínim, caldria valorar els següents aspectes de cara a plantejar una 

possible millora del transport públic urbà al municipi de Palau-solità i Plegamans: 

adequació de la freqüència, adequació dels itineraris i la possibilitat d’oferir 

subvencions. 

 “El transport públic és molt car [...] No es pot viure a Palau sense cotxe. [...] Les 
persones grans que viuen a les urbanitzacions no poden anar al centre del poble, el 

transport urbà no és efectiu i tenen sort de que els veïns s’ajuden els uns als altres per 
acostar-los al centre o tornar-los a casa.”  

(grup amb entitats) 

 

• Pisos petits al centre per a gent gran 

Una altra proposta que ha emergit durant el treball de camp de cara a facilitar la 

vida de les persones grans que viuen aïllades i evitar que hagin de marxar a 

altres municipis és que puguin disposar de pisos d’una grandària adequada a les 

seves necessitats i que tinguin els serveis que requereixen a prop.  

“Seria interessant fer habitatges d’una habitació per gent gran que tenen habitatges de 
tres o quadre habitacions i que estarien encantades de poder estar en un habitatge així 

al centre del poble. Conec tres casos de famílies que han deixat la torre i han anat a 
viure en habitatges més cèntrics i petits.”  

(grup amb entitats) 
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II.2.7.- Dificultats de pagament  

II.2.7.1. Descripció de la problemàtica   

Durant els últims anys, al municipi es detecten també dificultats de pagament de les 

hipoteques i de les rendes de lloguer arran de la crisi econòmica i les conseqüents 

situacions d’atur entre moltes famílies del municipi.  

“El percentatge d’immigració aquí a Palau tampoc és... no és alt. Són més qüestions 
econòmiques.”  

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

Malgrat que a nivell de construcció la crisi econòmica al municipi es comença a notar a 

partir del 2011, les problemàtiques relacionades amb les dificultats per a pagar les 

despeses de l’habitatge no comencen a fer-se més evidents fins al 2015.  

“Els efectes de la crisi es comencen a notar el 2011 a nivell de llicències [...] Hi ha una escola 
que es va començar a construir amb una planificació d’habitatges al voltant i que es va aturar 

de cop. De fet hi ha habitatges que estan a mig construir al municipi. Bastants.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
“L’atur ha creat que ara el lloguer no el puguin pagar com abans [...] Les famílies anaven 

treballant, les que no doncs anaven a l’atur, podien tirar, podien tirar d’allà... Clar, 2011, jo crec 
que més o menys el 2011 comença a haver gent sense feina però si tens algun estalvi o vas 
tirant d’aquí... Però el 2015, clar, tens dos anys d’atur... El 2015, tot i que ha remuntat per un 

altre costat, les famílies han caigut en picat..” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

La percepció és que viure a Palau no és gens barat. Però tenint en compte que, com 

s’ha vist anteriorment, la renda familiar disponible del municipi és inferior a la mitjana de 

la comarca, sembla que el preu de l’habitatge disponible és superior a la capacitat 

econòmica de les famílies.  

“És que no som un municipi pobre. Som un municipi on tothom ha de tenir cotxe per desplaçar-
se .” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

Així, de nou l’anàlisi de la oferta de l’habitatge de compra ofertat al portal Idealista a 31 

de desembre del 2016 ens mostra que el preu a Palau (mediana de 290.000€) està molt 

per sobre del d’altres municipis propers com són Sant Feliu de Codines (160.000€) o 

Santa Perpètua de Mogoda (180.000€). I encara que no amb tanta diferència, el preu 

dels habitatges en venda a Palau-solità i Plegamans també és superior als de Caldes 

de Montbui (255.000€) i Lliçà d’Amunt (270.000€).  

 

 



 

 65 

290.000 €

270.000 €
255.000 €

180.000 €

160.000 €

0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

Palau-solità i

Plegamans

Lliçà d'Amunt Caldes de Montbui Santa Perpètua de

Mogoda

Sant Feliu de

Codines

Gràfic 27. Comparativa mediana del preu de l’habitatge de compra ofertat, desembre de 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les ofertes d’habitatge en venda al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 

Nota: el nombre d’habitatges analitzats és 157 (Palau-solità i Plegamans), 243 (Lliçà d’Amunt), 333 (Caldes de 

Montbui), 194 (Santa Perpètua de Mogoda) i 153 (Sant Feliu de Codines).  

 

 

Uns preus superiors a la mitjana de la província i una renda familiar disponible inferior a 

la de la província implica un major esforç econòmic de les famílies de Palau per accedir 

a l’habitatge de compra. Això és així quan ho comparem amb la resta de municipis de 

l’entorn, amb l’excepció de Caldes de Montbui. Així, a desembre del 2016, una família 

de Palau havia de destinar el 36,9% dels seus ingressos per accedir a un habitatge 

plurifamiliar, havent de destinar el 82,8% en el cas d’un habitatge unifamiliar. A l’altre 

extrem, trobem Sant Feliu de Codines, on a desembre de 2016, les famílies havien de 

destinar el 31,2% dels seus ingressos per accedir a un habitatge de compra plurifamiliar 

o un 60,4% en el cas dels habitatges unifamiliars.  
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Gràfic 28. Esforç econòmic12 per accedir a la mediana de preu d’habitatge de compra 
ofertat segons tipologia, desembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ofertes d’habitatge en venda al portal Idealista a 31 de desembre del 2016. 

Nota: el nombre d’habitatges analitzats és 157 (Palau-solità i Plegamans), 243 (Lliçà d’Amunt), 333 (Caldes de 

Montbui), 194 (Santa Perpètua de Mogoda) i 153 (Sant Feliu de Codines).  

 

 

En aquest context, l’any 2015 els serveis socials municipals van atendre un total de 79 

famílies per peticions relacionades amb prestacions econòmiques d’urgència social en 

matèria d’habitatge. En total, es van destinar 36.315,45€ en aquest concepte, la major 

part dels quals van ser per a ajudes al lloguer (el 82,9%, concretament 30.105,36€).  

L’any 2016 s’han atès 18 famílies més, un total de 97, destinant un total de 915,74€ més 

que l’any anterior en prestacions econòmiques d’urgència social en matèria d’habitatge, 

concretament 37.231,19€. La proporció de prestacions econòmiques d’urgència social 

destinada a les ajudes al lloguer l’any 2016 és superior a la del 2015: el 90,6%, 

concretament un total de 33.729,43€. 

Quadre 11. Despesa en prestacions econòmiques d’urgència social. Habitatge. 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, anys 2015 i 2016.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel municipi.  

  

                                                           
12 Percentatge de la renda familiar bruta disponible per persona major de 16 anys que caldria dedicar per a 
pagar la quota hipotecària d’un habitatge amb la mediana del preu. S’assumeix un finançament del 80% del 
preu i un tipus d’interès corresponent al tipus d’interès per crèdits hipotecaris publicat pel Banc d’Espanya 
en el primer mes de cada any.  

 

ANY Hipoteques Lloguers Allotjament alternatiu TOTAL Famílies ateses 

Any 2015 2.945,09 € 30.105,36 € 3.265,00 € 36.315,45 € 79 

Any 2016 1.934,76 € 33.729,43 € 1.567,00 € 37.231,19 € 97 
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II.2.7.2. Accions   

Com a conseqüència de la crisi econòmica, i especialment durant els últims anys, a 

Palau-solità i Plegamans s’han detectat casos de dificultats per a fer front al pagament 

de les hipoteques i dels lloguers.  

En destaquen tres accions en aquest sentit:  

• Ajuda familiar (reagrupaments). 

Davant de les dificultats econòmiques i donades les dificultats de trobar 

habitatges plurifamiliars a preus assequibles al municipi, hi ha famílies que han 

optat per reagrupar-se. És a dir, fills i filles que tornen a viure amb els seus pares, 

moltes vegades amb una família ja formada, convivint juntes tres o més 

generacions.  

“Moltes famílies es reagrupen.” 
(grup amb entitats) 

 

 

• Ajudes de serveis socials (uns 40.000€/any en prestacions per habitatge)  

Per una altra banda, com ja s’ha vist al punt II.2.1.7, l’any 2015 es van atendre 

79 famílies per necessitats urgents d’habitatge, bàsicament per a pagaments de 

lloguer, xifra que va augmentar a 97 famílies el 2016.  

“Situacions econòmiques, doncs sí, ha generat un volum de demandes a nivell de 
pagaments de lloguer, per exemple. O pagaments d’hipoteca. També hem pagat 

hipoteques. A lo millor ‘jo pago la hipoteca durant dos mesos, tu tens per altres...’ I amb 
això ja durant l’any has pogut funcionar [...] Sap greu pagar la hipoteca però si serveix 

perquè durant l’any puguis... i no hi ha un endarreriment de més mesos, doncs cap 
problema. Inclús de fiances també hem pagat. De dir ‘doncs t’ajudem a pagar la fiança i 

no et quedes al carrer’. Doncs es paga la fiança....” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

Malgrat que a altres nivells els efectes de la crisi es comencen a notar abans, a 

Palau-solità i Plegamans les famílies van anar aguantant fins a l’any 2015, quan 

l’ajuntament va haver d’augmentar de manera significativa els pressupostos.  

“Nosaltres el 2015 vam augmentar pressupostos, vam augmentar a nivell econòmic, 
sobretot. Les famílies anaven aguantant, doncs això, tirant de la família, tirant dels 

ingressos, tirant... Però el 2015 va ser com...”  
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

En total, el municipi es va gastar 36.315,45€ en prestacions econòmiques 

d’urgència social l’any 2015, quantia que arriba als 37.231,19€ l’any 2016 (veure 

Quadre 7).  
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“Ara amb lloguer i hipoteques, jo que sé, ens estem gastant uns 40.000€ a l’any.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 
 

Tampoc cal oblidar el suport emocional que s’hagi pogut donar a aquestes 

persones i famílies.   

“Hi ha hagut un increment de problemàtiques de manca de recursos econòmics per la 
situació d’atur [...] Crec que ens hem convertit més en psicòlogues, un suport psicològic 
que no pas... Perquè moltes vegades no pots [...] Pots pagar l’aigua, pots pagar la llum, 

pots pagar no sé què, pots pagar el lloguer... però no pots fer res més. No pots dir 
‘mira, té els 1.000€ per passar el mes i t’ho soluciono’. Això no existeix. Llavors penso 
que el que ens hem carregat és estar més amb l’usuari, l’acompanyament en aquest 

procés de l’usuari, d’aquests nous usuaris....” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
 

• Suport de les entitats socials (Càritas)  

L’assistència de les entitats socials del municipi, especialment Càritas, 

constitueix un altre suport per a les famílies que no poden fer front a les despeses 

de l’habitatge.  

“Les famílies en les que treballen dues persones no tenen problemes però si una 
d’elles es queda a l’atur, vídua, hi ha una separació... llavors sí que té problemes 

econòmics perquè l’habitatge se li endú gran part dels ingressos.” 
(grup amb entitats) 

 
 

“Els anys 2012 i 2013 van ser els més difícils. Càritas el 2009 va començar treballant 
amb 28 famílies, el 2012 eren 124 i actualment són 100.” 

(grup amb entitats) 

  



 

 69 

II.2.7.3. Reptes   

Pel que fa a les dificultats que famílies i individus del municipi pateixen per a fer front de 

les despeses de l’habitatge (lloguers i hipoteques), hem vist que les iniciatives per a fer 

front a aquestes problemàtiques provenen tant del consistori com de l’entorn familiar i 

de les entitats socials.  

Malgrat això, es considera que hi ha persones i famílies que podrien rebre ajuda de 

serveis socials però que no accedeixen a les ajudes que se’ls podria oferir. En aquest 

sentit, el repte que es planteja és:  

• Detecció dels casos que no arriben a serveis socials 

En aquest context, es planteja la necessitat de realitzar una anàlisi per tal de 

detectar a aquelles famílies i individus que, sigui pel motiu que sigui (vergonya, 

manca de coneixement del servei, etc.) tenen necessitats importants en matèria 

d’habitatge i no accedeixen a serveis socials.  

“Es van incrementar les ajudes (menjador, llibres) però també va passar que molts 
alumnes van deixar de dinar a l’escola perquè els seus pares estaven a l’atur i dinaven 
a casa. També hi ha casos als que no els hi donen ajudes perquè no van a demanar-

les [...] Aquest fet passa perquè els hi fa vergonya anar-les a demanar en pobles petits 
on tothom es coneix.” 

(grup amb entitats) 
 

“Els joves no tenen un greu problema d’atur a Palau, tot i que hi ha joves que costa 
molt d’ajudar perquè molts no acudeixen al servei, alguns cauen en les drogues, alguns 

no volen seguir formant-se...”  
(grup amb entitats) 
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II.2.8.- Altres problemàtiques detectades  

II.2.8.1. Descripció de la problemàtica   

A més de les problemàtiques vinculades amb l’habitatge detectades al municipi de 

Palau-solità i Plegamans, durant el treball de camp també han sorgit altres 

problemàtiques, tot i que amb un grau d’afectació molt menor.  

Per a desenvolupar aquest apartat farem servir la tipologia ETHOS, que també ens 

ajudarà a classificar la totalitat de problemàtiques vinculades a l’habitatge detectades al 

municipi. La tipologia ETHOS és una categorització d’exclusió residencial elaborada per 

la Federació Europea d’Associacions Nacionals que Treballen amb persones Sense Llar 

(FEANTSA), que entén aquesta problemàtica com un procés que porta a riscos 

d’exclusió social i urbana. Aquesta tipologia distingeix entre 4 classificacions 

conceptuals i 13 categories operacionals, permetent recollir de manera desagregada les 

diferents situacions amb les que es pot trobar una persona amb problemàtiques 

relacionades amb el risc d’exclusió residencial13.  

A continuació es presenta l’anàlisi realitzada de la tipologia ETHOS a partir de la 

informació proporcionada pel municipi. Per a més detalls sobre la tipologia, veure 

l’annex D.  

• Sense sostre: 

A Palau-solità i Plegamans, l’any 2016 es van detectar un total de 3 casos de 

sense sostre. Dos són casos de persones que viuen en un espai públic, i 1 cas 

de persona dormint en un refugi nocturn i/o que es veia obligat/ada a passar 

moltes hores al dia a un espai públic. 

Aquests 3 casos de sense sostre representen el 0,8% de les problemàtiques 

d’habitatge detectades al municipi de Palau-solità i Plegamans l’any 2016. 

Aquests casos no són considerats com problemàtics, ja que normalment són 

transeünts que només paren uns dies pel municipi i després marxen.  

“Tenim un parell o tres de casos a l’any, no més..” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“En principi els sense sostre, si està empadronat se’n va allà on està 

empadronat. Si es queda aquí sí que podem arribar a oferir-li recursos, no 
és problema. Bé, hem tingut alguna persona que hem detectat que vivia en 
un cotxe i se li va oferir... Però normalment aquesta gent no es vol quedar. 

                                                           
13 Observatori europeu sobre persones sense llar de Feantsa.  
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Clar, llavors no hem trobat cap cas que al final es pugui quedar i sinó 
potser s’ha quedat dos o tres dies i ha marxat. Se li ha ofert mantes o 

alimentació... Cap problema. Però no es volia quedar a viure..” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

 

• Sense habitatge: 

Pel que fa a les persones sense habitatge, l’any 2016 a Palau va haver 48 casos 

de persones en albergs per a gent sense llar o allotjament temporal.  

Aquests 48 casos de sense habitatge representen el 12% del total de 

problemàtiques d’habitatge detectades al municipi de Palau-solità i Plegamans 

l’any 2016. 

Més enllà dels casos de persones en albergs per a gent sense llar o allotjament 

temporal no trobem altres casos de sense habitatge perquè el municipi no 

disposa d’albergs o recursos per a dones, sol·licitats d’asil o immigrants o per a 

gent sense llar.  

“Alberg no en tenim nosaltres aquí. No tenim res. Nosaltres els serveis que tenim no 
estan al municipi. Els d’urgències de dones no estan en el municipi, els d’immigrants 

tampoc estan al municipi... Clar, no és competència municipal. Llavors el Consell 
Comarcal ofereix una sèrie d’alternatives per la gent... Però hem enviat a molt poca 

gent. No ens hem trobat refugiats, persones immigrants tampoc, dones al final es re-
col·loquen millor a les famílies que en un alberg... O sigui que tampoc ens hem trobat... 

Molts pocs casos. Dos o tres casos en un any.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

• Habitatge insegur: 

De les quatre categories d’exclusió residencial de la tipologia ETHOS, l’habitatge 

insegur constitueix la més nombrosa al municipi de Palau-solità i Plegamans. 

L’any 2016 es van detectar 139 casos, representant el 34,8% del total de 

problemàtiques.  

La major part dels casos d’habitatge insegur són per impagaments de lloguer (87 

casos, representant el 62,6% dels casos d’habitatge insegur), seguit de les ordres 

de desnonament i pagaments pendents en l’habitatge (47 casos, representant el 

33,8% dels casos d’habitatge insegur) i finalment es van produir 5 casos 

d’habitatge insegur per violència dintre de la llar.  
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Pel que fa als pagaments pendents de l’habitatge, l’any 2015 el municipi de 

Palau-solità i Plegamans va ajudar a 426 famílies a pagar subministraments de 

l’habitatge (gas, aigua i llum), però especialment per als pagament de la llum 

(57,0% de la despesa total, que va ser de 37.017,79€).  

L’any 2016, el nombre de famílies que van rebre ajuts econòmics d’urgència 

social per a pagar els subministraments va augmentar en més d’un 55%, passant 

de 426 a 667 famílies. L’import total destinat a les prestacions econòmiques 

d’urgència social per a subministraments, però, ha augmentat entorn un 30%, 

passant de 37.017,79€ l’any 2015 a 47.614,36€ l’any 2016. Les transferències 

per al pagament de les despeses de llum continuen sent les més nombroses, 

amb un total de 29.073,38€ destinats l’any 2016, representant el 61% del total de 

la despesa municipal en aquest concepte.  

“Hi ha molts casos de pobresa energètica i de dificultats per arribar a finals de mes.”  
(grup amb entitats) 

 
“El tema de la pobresa energètica potser ho podríeu detectar amb temes de tall de 
subministres. Però suposo que a Palau, a serveis socials, s’intenta evitar el tall de 

subministres fent pagament de les factures o parcials o totals. Vull dir, que en cap cas hi 
haurà població sense subministrament.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 

Quadre 12. Despesa en prestacions econòmiques d’urgència social. Subministraments. 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, anys 2015 i 2016.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel municipi. 

 

• Habitatge inadequat:  

L’habitatge inadequat constitueix el 17,8% de les problemàtiques d’habitatge al 

municipi, amb un total de 71 casos detectats a Palau l’any 2016. El 87,3% dels 

casos d’habitatge inadequat ho són per allotjament impropi (concretament, 62 

casos), seguit de 6 casos d’amuntegament (8,5% del total d’habitatge inadequat) 

i 3 casos de barraquisme (4,2% del total d’habitatge inadequat).  

Després de l’habitatge insegur per impagaments del lloguer, l’allotjament impropi 

(viure en habitatges considerats inapropiats per a les persones segons la 

legislació estatal -manca de serveis i subministraments, deficiències greus en 

l’accessibilitat-) n’és el segon tipus d’exclusió residencial que més es dóna a 

ANY Gas Llum Aigua TOTAL Famílies ateses 

Any 2015 8.962,29 € 21.114,26 € 6.941,24 € 37.017,79 € 426 

Any 2016 10.110,17 € 29.073,38 € 8.430,81 € 47.614,36 € 667 
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Palau-solità i Plegamans l’any 2016, representant el 15,5% del total de 

problemàtiques.  

Pel que fa a la manca de serveis i subministraments (17 casos en total), se’n 

destaquen els problemes per escalfar les llars.  

“Una cosa és subministrament i l’altra és que tinguis una calefacció adequada. Que de 
vegades, bé, per estalviar, perquè arribi el rebut... I a lo millor no acudeixen als serveis 
socials. Hi ha molta gent que no va a demanar, a sol·licitar ajuda. I precisament del gas 

no ens vénen cap... Molt poca gent, molt poqueta. Sobretot llum.” 
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

 

“Moltes manques de condicions d’habitabilitat que vénen a serveis socials és per a 
poder arreglar el calefactor, l’escalfador, el gas... I això crea factures molt grans, per 

exemple, a nivell energètic, de gas, d’aigua i de llum perquè les condicions dels 
habitatges no són adequades.” 

(entrevista amb tècniques municipals) 
 

 
En relació a les deficiències greus en l’habitabilitat, aquestes es concentren a 

algunes zones concretes del municipi: Pedra Llarga, Piscines... però també al 

centre del municipi. S’estima que en total actualment hi deuen haver uns 50 

habitatges en males condicions a Palau-solità i Plegamans. Especialment es 

destaquen tres blocs de pisos: i) Carrer Sant Joan; ii) Carrer Sant Galdric i iii) 

zona de Pedra Llarga, amb problemes d’humitats i manca de calefacció, habitats 

per persones usuàries de serveis socials i Càritas.  

 
“Pedra Llarga, Piscines... També al centre, a la plaça de l’Alzina... Si vas per l’Avinguda 

Catalunya també hi ha algun bloc. Sí, jo penso que és bàsicament Piscines i Pedra 
Llarga, i per aquí al centre els de Pla de l’Alzina. [...] Hi ha 30 o 50, aproximadament.”  

(entrevista amb tècniques municipals) 
 

“Hi ha un bloc de pisos en molt mal estat de conservació en el que els lloguers són 
assequibles, al carrer Sant Joan 9 [...] En total hi ha tres blocs en molt mal estat: al 
Carrer Sant Joan, al Carrer Sant Galdric i a la zona de la Pedra Llarga. Són quatre 

portes per pis i hi ha quadre pisos, uns 16 veïns [...] No tenen calefacció i tota la humitat 
de fora entra a dins perquè la façana no té l’aïllament que es posa actualment. Els pisos 
del carrer Sant Joan tenen un lloguer de 470€. Són famílies amb fills on només treballa 

una persona i són usuaris dels serveis socials i Càritas.”  
(grup amb entitats) 

 
“Són uns 50 habitatges aproximadament [...] N’hi ha més, però aquells tres blocs de 

pisos són els més rellevants”  
(grup amb entitats) 

 

Pel que fa als casos d’amuntegament, no es consideren una problemàtica 

rellevant degut a les característiques dels habitatges del municipi (grandària 

superior a la mitjana de la comarca).  
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“Saps què passa? Que com que són cases, que estiguin amuntegats és complicat. En 
una casa de 200-300 metres, igual tenim deu, no sé, igual viuen tres famílies, pares 
fills... En 250 o 300 metres viuen igual millor potser que persones que viuen en 30 o 

40.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

• Altres problemàtiques relacionades amb l’habitatge:  

Per una altra banda, pel que fa a les possibles conseqüències sobre la salut de 

les problemàtiques relacionades amb l’habitatge, es coneixen només alguns 

casos puntuals.  

“Un nen que viu allà [als pisos del Carrer Sant Joan] sempre té bronquitis i jo recomano 
a la família que marxin d’aquell bloc. Tothom qui pot marxa d’aquell bloc, però alguns 

no poden perquè no poden fer front a lloguers més alts o als dos o tres mesos de fiança 
que val pagar. També hi ha una altra noia a la que han diagnosticat artritis reumatoide 

juvenil amb 15 o 16 anys.” 
(grup amb entitats)  

Quan es parla de problemes psicològics, aquests estan més vinculats amb el 

conjunt de la situació econòmica familiar que no pas l’exclusió residencial en 

particular.  

“Jo he trobat com més de temes psicològics i relacionals. La gent ha caigut en picat. 
Depressions sobretot. Depressions, o no saber que faig, ara no sé per on tirar, tancar-

te.... I això ho hem notat molt, molt.”  
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Ells cauen en picat més que elles [...] Les dones que s’han quedat a l’atur tenen com 

més recursos, si més no, es belluguen més.”  
(entrevista amb tècniques municipals) 
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II.2.8.2. Accions   

Altres problemàtiques relacionades amb l’habitatge que s’han detectat amb aquesta 

diagnosi al municipi de Palau-solità i Plegamans i que cal destacar en aquest apartat 

són les males condicions d’habitabilitat i la pobresa energètica. 

En aquest sentit, destaca la següent acció:   

 

• Ajudes de serveis socials (més de 40.000€/any en prestacions per a 

subministraments)  

Per una altra banda, com ja s’ha vist al punt II.2.1.8, l’any 2015 es van atendre 

426 famílies per necessitats urgents d’habitatge relacionades amb 

subministraments, bàsicament per al pagament de les factures de la llum, xifra 

que va augmentar a 667 famílies el 2016. En total, el municipi es va gastar 

37.017,79€ en prestacions econòmiques d’urgència social en concepte de 

subministraments l’any 2015, quantia que arriba als 47.614,36€ l’any 2016 

(veure Quadre 9).  
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II.2.8.3. Reptes   

Finalment, en aquest apartat analitzarem els reptes que han sorgit durant el treball de 

camp davant d’altres problemàtiques en matèria d’habitatge detectades al municipi de 

Palau-solità i Plegamans.  

• Rehabilitacions 

En el cas de les males condicions d’habitabilitat detectades a uns 50 habitatges 

a Pedra Llarga, Piscines i el centre, es proposa portar a terme rehabilitacions per 

tal de resoldre les greus deficiències existents.   

“La gent que viu en aquells pisos que són tant precaris hauria de viure en pisos de més 
dignes, fent rehabilitacions, i els que estan tant malament, tirar-los a terra.”  

(grup amb entitats) 

• Detecció de casos que no arriben a serveis socials (ex: gas) 

En el cas de la pobresa energètica, al igual que succeeix en el cas de les 

dificultats per a fer front als pagaments de les quotes de lloguer i hipoteques, 

també es detecten casos de no accés als serveis socials. Això és especialment 

així en el cas del gas, ja que es demanen molt poques ajudes en aquest 

concepte.  

“Una cosa és no tenir subministrament i l’altra és que tinguis una calefacció adequada. 
Que de vegades “bé, per estalviar, perquè arribi el rebut...” [...] I a lo millor no 

acudeixen als Serveis Socials. Hi ha molta gent que no va a demanar, a sol·licitar ajuda 
[...] I precisament del gas no ens vénen cap... [...] Molt poca gent, molt poqueta. 

Sobretot llum.”  
(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

  



 

 77 

PART III 

III.1.- Conclusions          

La diagnosi elaborada ha permès donar resposta als objectius de partida, mitjançant 

una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual al municipi de Palau-solità i 

Plegamans en matèria de vulnerabilitat social vinculada amb l’habitatge: 

• Ofereix una primera aproximació respecte a la relació entre vulnerabilitat 

social i necessitats en matèria d’habitatge.  

• Estableix una base mínima per facilitar la presa de decisions en el 

plantejament d’estratègies i d’actuacions d’intervenció a partir d’una doble 

perspectiva: la quantitativa i la qualitativa.  

Amb tot, es disposa d’un instrument analític d’utilitat per a fonamentar processos de 

presa de decisions a l’hora de promoure accions inclusives a Palau-solità i Plegamans, 

que permetin abordar amb eficiència la complexitat de les problemàtiques socials 

existents. 

Les problemàtiques en matèria de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge detectades 

al municipi de Palau-solità i Plegamans han estat les següents: 

• L’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar.  

• Les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer. 

• Els habitatges buits.  

• Els habitatges en mans dels bancs. 

• Les ocupacions i els serveis punxats.  

• L’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions. 

• Les dificultats de pagament. 

• Altres problemàtiques detectades. 

La situació actual del municipi de Palau-solità i Plegamans en relació a les 

problemàtiques d’habitatge, les accions que s’estan portant a terme i els reptes és la 

següent:  
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L’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar  

Diagnosi:  

➢ Una de les principals problemàtiques vinculades amb l’habitatge detectades a 

Palau-solità i Plegamans és l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar disponible 

al municipi, en comparació amb l’habitatge unifamiliar existent.  

➢ El municipi es caracteritza per un tipus de creixement urbanístic dispers amb 23 

nuclis o disseminats conformats per edificacions de poca alçada. Aquest model 

es consolida amb l’aprovació del POUM, l’any 2015.  

➢ El discurs de la població del municipi davant aquesta realitat és ambivalent: per 

una banda existeix un sentiment de pertinença i de satisfacció de viure en un 

municipi d’aquestes característiques, però per una altra banda és reconegut que 

aquest es tracta d’un model urbanístic que expulsa a població del municipi.  

Accions: 

➢ El POUM, aprovat el 2015, consolida un model disseminat de municipi i la 

percepció és que la modificació d’aquesta normativa és inviable.  

➢ De cara al 2018 hi ha previstos uns 50 habitatges plurifamiliars nous com a 

resultat de noves promocions al municipi.  

Reptes:  

➢ La promoció de la cohabitació (joves). 

➢ Promocions de pisos.  

➢ Valorar la possibilitat d’incorporar alguna modificació al POUM.  

 

Les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer  

Diagnosi:  

➢ Les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer està més lligada a la manca 

d’oferta que al preu d’accés, malgrat que la percepció de la població és que el 

preu de l’habitatge de lloguer al municipi és elevat (superior als 600€ mensuals).  

➢ El que més preocupa és la situació de la població jove i de les persones i famílies 

en situació econòmica desfavorida, ja que no poden assumir les condicions que 

s’estableixen per a poder accedir a un habitatge de lloguer.  
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➢ Caldria realitzar una anàlisi més detallada sobre el preu de la oferta immobiliària 

disponible al municipi comparada amb la dels municipis del voltant per tal de 

confirmar que no és assumible per la major part de la població del municipi.  

Accions: 

➢ Existeix la voluntat municipal per a que hi hagi noves promocions d’habitatge 

també de lloguer, però el POUM només contempla habitatge d’aquestes 

característiques per a joves i gent gran.  

➢ Està previst que el 2017-2018 es porti a terme un estudis sobre la masoveria 

urbana al municipi.  

➢  El 2018-2019 hi ha la voluntat de desplegar un estudi/programa sobre l’habitatge 

social a Palau-solità i Plegamans.  

Reptes:  

➢ Foment del lloguer assequible. 

➢ Ajuts al lloguer. 

➢ Habitatge social.  

Els habitatges buits 

Diagnosi:  

➢ A partir de l’anàlisi dels consums d’aigua durant els anys 2015 i 2016, s’estima 

que a Palau-solità i Plegamans hi ha un total de 103 habitatges buits.  

➢ Els habitatges buits es concentren als nuclis de Can Falguera i els Turons 

(21,4%), Can Riera (18,4%), el centre del municipi (16,5%) i el Carrer de Dalt, la 

Pineda i la Plana de l’Alzina (13,6%).  

➢ En molts casos es tracta de segones residències, com és el cas de Can Falguera 

i els Turons, tot i que també es detecten habitatges buits que no s’han arribar a 

ocupar mai després de la seva construcció.  

Accions: 

➢ Des de l’àrea d’urbanisme i medi ambient s’estan realitzant accions per tal de 

mobilitzar el parc d’habitatges buits al municipi.  

➢ A finals del 2016 es va crear una borsa de lloguer, però no hi ha hagut propietaris 

ni propietàries interessats.  

➢ Està previst que el 2017-2018 es porti a terme un estudi sobre els habitatges 

buits al municipi.  
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Reptes:  

➢ Taxa habitatges buits.  

➢ Ús per a emergències socials. 

➢ Borsa de lloguer. 

Els habitatges en mans dels bancs 

Diagnosi:  

➢ Durant el període 2009-2016, al municipi de Palau-solità i Plegamans s’han 

produït un total de 32 transaccions forçoses d’habitatge, la major part de les 

quals es tracta d’execucions hipotecàries.  

➢ Actualment, al municipi hi ha un total de 35 habitatges en mans dels bancs, la 

major part dels quals són propietat del BBVA.  

Accions: 

➢ Des del consistori s’estan realitzant reunions amb els diferents agents per tal de 

mobilitzar els habitatges que es troben en mans dels mancs. Però aquestes 

accions són considerades com insuficients per part de les entitats socials del 

municipi.  

Reptes:  

➢ Negociar amb els bancs per a un ús social d’aquests habitatges.  

Les ocupacions i els serveis punxats 

Diagnosi:  

➢ S’estima que al municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha un total d’entre 5 i 10 

casos d’habitatges ocupats, tant unifamiliars com plurifamiliars i que en molts 

casos tenen els serveis punxats.  

➢ Pel que fa al perfil de les persones que realitzen les ocupacions, es tracta 

fonamentalment de parelles joves, però també de famílies.  

Accions: 

➢ Es coneix el cas d’una família que ha ocupat un habitatge i que han acabat 

negociant un lloguer social amb el banc propietari de l’habitatge.  

Reptes:  

➢ Protocols que tinguin un efecte dissuasiu.  

 



 

 81 

 

L’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions 

Diagnosi:  

➢ El caràcter dispers del municipi, amb 12 entitats singulars i 23 nuclis o 

disseminats repartits en 14,63km2, dificulta l’accés als serveis bàsics del 

municipi, especialment entre les persones grans que ja no tenen prou autonomia 

com per a conduir un vehicle privat, tenint en compte que el transport públic urbà 

es valora com insuficient.  

➢ També es detecten problemes d’accessibilitat a l’interior d’aquests habitatges 

(escales i altres barreres arquitectòniques).  

Accions: 

➢ La solidaritat veïnal moltes vegades substitueix la manca de transport públic 

urbà.  

Reptes:  

➢ Transport urbà. 

➢ Pisos petits al centre per a gent gran.  

 

Les dificultats de pagament 

Diagnosi:  

➢ Durant els últims anys, al municipi de Palau-solità i Plegamans es detecten 

dificultats de pagament de les hipoteques i de les rendes de lloguer.  

➢ Uns preus superiors a la mitjana de la província i una renda familiar disponible 

inferior a la de la província implica un major esforç econòmic de les famílies de 

Palau per accedir a l’habitatge de compra.  

Accions: 

➢ Davant de les dificultats econòmiques i donada la complexitat per a trobar 

habitatges plurifamiliars a preus assequibles al municipi, hi ha famílies que han 

optat per reagrupar-se.  

➢ L’any 2015 els serveis socials municipals van atendre 79 famílies per necessitats 

urgents d’habitatge, bàsicament per a pagaments de lloguer, xifra que va 

augmentar a 97 famílies el 2016.  
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➢ L’assistència de les entitats socials del municipi, especialment Càritas, 

constitueixen un altre suport per a les famílies que no poden fer front a les 

despeses de l’habitatge.  

Reptes:  

➢ Detecció de casos que no arriben a serveis socials.  

 

Altres problemàtiques detectades 

Diagnosi:  

➢ Cada any es detecten uns 2-3 casos de sense sostre al municipi.  

➢ Es detecten uns 50 habitatges amb males condicions d’habitabilitat, concentrats 

a Pedra Llarga, Piscines i el centre del municipi.  

➢ La pobresa energètica és percebuda com una problemàtica rellevant, amb un 

total de 17 casos de manca de serveis i subministraments l’any 2016  però també 

se sap de casos que no arriben a serveis socials.  

Accions: 

➢ Els serveis socials municipals, l’any 2015 van atendre 426 famílies per 

necessitats urgents de l’habitatge relacionades amb subministraments, 

bàsicament per al pagament de les factures de la llum, xifra que va augmentar a 

667 famílies el 2016.  

Reptes:  

➢ Rehabilitacions.  

➢ Detecció de casos que no arriben a serveis socials (ex: gas).   
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Problemàtica 
detectada 

Diagnosi Accions Reptes 

Escassa oferta d'habitatge 
plurifamiliar 

● Municipi amb molt habitatge unifamiliar i poc 
plurifamiliar. 
● Joves (no emancipació o marxen a altres municipis). 
● Població situació econòmica desafavorida. 
● Poques promocions. 
● Model urbanístic reforçat pel POUM. 

● La normativa municipal no permet construir 
més de 4 alçades ni la divisió horitzontal. 
● Noves promocions de compra previstes per 
al 2018 (uns 50 pisos). 

● Promoció de la cohabitació 
(joves) 
● Promocions de pisos. 
● Valorar la possibilitat 
d’incorporar alguna modificació al 
POUM. 
 

Dificultat d’accés a 
l’habitatge de lloguer  

● Escassa oferta. 
● Joves (no emancipació o marxen a altres municipis) 
● Població situació econòmica desafavorida. 

●Voluntat municipal noves promocions 
habitatges també de lloguer. 
● Estudi de masoveria urbana (2017-2018) i 
programa habitatge social (2018-2019). 

● Foment lloguer assequible.  
● Ajuts al lloguer. 
● Habitatge social. 

Habitatges buits 

● Pluri-familiars. 
● Algunes segones residències. 
● Molts en mans dels bancs. 

● S’estan realitzant reunions amb els 
diferents agents. 
● Es va crear borsa de lloguer, però cap 
propietari s’ha interessat. 
● Estudi habitatges buits (2017-2018). 

● Taxa hab. buits. 
● Ús emergències socials. 
● Borsa de lloguer. 
 

Habitatges en mans dels 
bancs 

● Promoció de pisos inacabada (Caprabo). 
● Diversos casos a Pla de l’Alzina.  
● Total uns 40. 

● S’estan realitzant reunions amb els 
diferents agents. 
 

● Negociar amb els bancs per a 
un ús social d’aquests habitatges.  
 

Ocupacions i serveis 
punxats 

● Unifamiliars propietat de bancs. 
● Uns 2 casos amb serveis punxats. 
● Joves i alguna família (5-10 casos). 

● Un cas de negociació amb el banc (lloguer 
social). 
 

● Protocols que tinguin un efecte 
dissuasiu. 
 

Accessibilitat als habitatges 
de les urbanitzacions  

● Persones grans sense cotxe que viuen a 
urbanitzacions. 

● Solidaritat veïnal. 
 

● Transport urbà. 
● Pisos petits al centre per a gent 
gran. 

Dificultats de pagament 
● Es percep com a problemàtica rellevant. ● Ajuda familiar (reagrupaments). 

● Ajudes de serveis socials (uns 
40.000€/any). 

● Detecció casos que no arriben a 
serveis socials. 

Altres problemàtiques 
detectades 

● 2-3 casos de sense sostre a l’any. 
● Tres blocs, uns 50 habitatges (famílies amb fills) i 
alguns més amb males condicions d’habitabilitat (a 
Piscines, Pedra Llarga i Pla Alzina). 
● La pobresa energètica es percep com a 
problemàtica rellevant. 
● Com a mínim es detecten 2 casos de problemes de 
salut derivats (pisos C/Sant Joan). Depressions 
lligades més a altres processos globals. 

● Persones usuàries de serveis socials i 
Càritas. 
● Ajudes de serveis socials.  
 

● Rehabilitacions.  
● Detecció casos que no arriben a 
serveis socials (ex: gas). 
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III.2.- Idees força     

 

Arrel de la diagnosi sobre la vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge realitzada al 

municipi de Palau-solità i Plegamans han emergit quatre idees força. Les tres primeres 

(la existència de molt habitatge unifamiliar i poc habitatge plurifamiliar; la poca oferta de 

lloguer i les dificultats d’accés a l’habitatge) són fruit de la diagnosi realitzada, aspectes 

sobre els que ja s’ha aprofundit en els capítols anteriors.  

La quarta, la necessitat d’un servei d’habitatge al municipi, és una idea força que ha 

anat apareixent durant el treball de camp realitzat i que creiem mereix una anàlisis 

particular.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necessitat d’un servei d’habitatge al municipi  

Des del propi consistori es posa de manifest la manca de coordinació entre les diferents 

àrees i la necessitat de disposar d’un servei d’habitatge que pugui donar resposta a totes 

les necessitats detectades i poder comptar amb més informació de la que té ara sobre 

les necessitats existents en matèria d’habitatge al municipi.  

“Jo crec que des de tots els departaments de l’Ajuntament s’estan treballant temes d’habitatge 

de forma individualitzada però no hi ha una coordinació dintre del propi Ajuntament del que 

s’està fent.” 

(grup amb tècnics i tècniques municipals) 

“Clar, el handicap que tenim nosaltres aquí és que al ser un municipi que no té serveis 
específics, tot el tema de Benestar Social ho portem nosaltres... Clar, llavors la gent ve aquí i 

tramita un IMSERSO, quan no hauria de venir aquí, hauria d’anar al Departament de Benestar 

Molt habitatge unifamiliar i poc habitatge plurifamiliar 

Poca oferta de lloguer  

Dificultats d’accés, preus alts de compra i de lloguer 

Necessitat d’un servei d’habitatge al municipi  
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Social més a prop, que és Mollet o Sabadell, però clar, per no enviar-los a Mollet o Sabadell 
venen aquí. Llavors, clar, de persones que vénen a serveis socials moltes, masses. Perquè 

clar, fas feines que no et toquen...” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 
“Jo penso que seria primordial de tenir aquest assessorament. Sobretot per la gestió perquè hi 

ha molta gent que es vol apuntar als Pisos de Protecció Oficial i ha de tenir aquest accés. I 
veiem que hi ha molt poca població que al final acaba anant.”  

(entrevista amb tècniques municipals) 

 

Es considera que més que recursos econòmics, el que necessita el municipi en matèria 

d’habitatge és aquest servei més especialitzat.   

“De recursos econòmics sí. És veritat. Se’ns ha dotat de recursos econòmics a la situació i 
podem estar tranquils en aquest sentit. Que hi ha pressupost municipal adequat, que no dic 

‘ostres, que m’he quedat sense pressupost i tinc una família a qui li he de pagar el lloguer’. No, 
això no ha passat ni passarà durant aquest any almenys. Després també les ajudes de les 
altres administracions. La Diputació de Barcelona, clar, ha engegat allà un xute de recursos 

econòmics per atendre aquestes situacions... Llavors, a nivell econòmic no. A nivell de recursos 
tècnics, de professionals, sí. Perquè fas tres o quatre vegades més del que feies abans amb 

menys personal.” 
(entrevista amb tècniques municipals) 

 

Malgrat que es constata que fa uns anys es va intentar posar en marxa un projecte 

d’aquestes característiques amb el Consell Comarcal, aquest no va reeixir. 

“El Consell Comarcal va fer en el seu moment, fa dos anys, la seva proposta d’una oficina 
itinerant [...] I estaria genial, però no s’ha acabat de concretar [...] Podria fins i tot la gent 

demanar més ajudes a nivell de lloguer perquè, clar, a nosaltres se’ns escapen moltes vegades 
les ajudes. Clar, llavors un servei especialitzat d’habitatge penso que hi hauria d’haver. I 

després tot el tema dels desnonaments, que hi ha pocs, és igual, però aquesta assessoria 
jurídica d’acompanyament, de dir ‘vaig al banc amb tu, no et preocupis`.”  

(entrevista amb tècniques municipals) 
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TIPOLOGIA EUROPEA DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL RESIDENCIAL (ETHOS.FEANTSA) 

CATEGORIA 
CONCEPTUAL 

 
CATEGORIA OPERACIONAL DESCRIPCIÓ 

Sense sostre  

1 Viure en un espai públic Dormir al carrer  
Contactats/ades per serveis de carrer 

2 Dormir en un refugi nocturn i/o veure’s 
obligat/ada a passar moltes hores al dia a 
un espai públic  

Baixa exigència/albergs d’accés directe  
Pensions barates 
Hostals d’estades curtes  

Sense habitatge  

3 Alberg per a gent sense llar /allotjament 
temporal  

Alberg per a persones sense llar de curta estada  
Allotjament temporal (sense temps definit) 
Allotjament temporal (període determinat) 
Allotjament temporal (llarga estada)  

4 Alberg per a dones/refugi  Alberg col·lectiu  
Allotjament amb suport/habitatge tutelat  

5 Allotjament per a sol·licitants d’asil o 
immigrants  

Centres de recepció (asil) 
Centres de repatriació (internament) 
Allotjament per a temporers  

6 Institucions d’internament  Institucions penals 
Altres institucions  

7 Allotjament amb suport d’especialistes 
(per a gent sense llar)  

Allotjament amb suport (grup) 
Allotjament amb suport (individual) 
Habitatges per a joves 
Menors en acollida  

Habitatge insegur  

8 Sense pagar lloguer  Viure temporalment amb la família o els amics (no per 
pròpia voluntat) 
Viure en llocs de residència sense un estatus legal 
(excepte okupes)  

9 Ordre de desnonament, pagaments 
pendents en l’habitatge  

Ordre legal de desnonament (habitatge de lloguer) 
Ordre de devolució (habitatge en propietat)  
Deutes en el lloguer, hipoteca, subministraments... 

10 Violència  Viure amb l’amenaça de violència per part de la parella o 
de la família (amb denúncies de la policia)  

Habitatge inadequat  

11 Estructura temporal Casa mòbil/caravana (que no s’usa com a habitatge de 
vacances) 
Ocupació il·legal de l’espai d’assentament (barraquisme, 
nòmades) 
(No s’inclou l’ocupació il·legal d’edificis - okupes)  

12 Allotjament impropi  Viure en habitacles considerats inapropiats per a les 
persones segons la legislació estatal (Manca serveis i 
subministraments, deficiències greus en l’accessibilitat) 

13  Amuntegament  Per sobre del màxim fixat per les normes* 

D. Detall de la tipologia ETHOS 
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E. Primer retorn de resultats al municipi 
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