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PLA D’HABITATGE – DISTRICTE SANT ANDREU
1- Normes bàsiques
El pla estableix quatre normes bàsiques, que les entitats sotasignants ens comprometem
a defensar davant les administracions competents, a partir de les quals es pretén
aconseguir una reorientació en la política d’habitatge que s’ha dut fins ara al Districte de
Sant Andreu.
El pla cal que s’apliqui en les promocions i projectes d’urbanització que llistem en
l’Annex, i guiarà els criteris que defensarem per a futures promocions de nou
planejament urbanístic i nous projectes d’urbanització del Districte de Sant Andreu que
impliquin habitatge, tant públic com privat.
S’estableix:
1. Mínim % de protecció: que es fixi en el redactat dels actuals planejaments en
desenvolupament i dels futurs, un mínim percentatge del sostre construït a
diferents tipologies d’habitatge protegit i/o concertat. Aquest percentatge ha de
ser del 60% en les promocions que es realitzin en sòl originàriament públic, i del
40% en les privades.
2. Quota territorial: que la meitat de tot el sostre dedicat a cada una de les
diferents tipologies de protecció, dotacional i habitatge concertat sigui
preferentment concedit a residents, que compleixin els requisits d’accés aquests
tipus d’habitatges, de l’entorn dels barris i Districte on es desenvolupi la
promoció.
De la quota de m2 de sostre que es destinin preferentment als residents, un 30% ha
de ser preferentment pels residents al barri on es desenvolupa la promoció i 70%
preferentment pels residents al mateix Districte. D’aquesta manera, el resultat ha de
ser: 15 % residents al barri, 35 % residents al Districte i 50 % residents a Barcelona.
3. Tipologies coherents amb l’entorn: en l’habitatge protegit destinat a residents
al Districte, cal que hi hagi diversitat de les diferents tipologies d’habitatge
protegit existents (especial, general i concertat) i es reparteixi el sostre dedicat a
protecció en les diferents tipologies, d’acord amb les rendes existents al districte.
Una possibilitat seria que la proporció de cada una d’elles sigui corresponent a la
proporció de sol·licituds, per a cada tipologia, que s’hagin rebut a l’Oficina de
l’Habitatge pel registre únic.
4. Promoció del lloguer: que es dediqui un mínim del 50% en cada una de les
diferents tipologies de protecció i habitatge concertat, per a habitatges de
lloguer.

Sant Andreu de Palomar, desembre de 2006.
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2 – Entitats sotasignants

AVV Sant Andreu de Palomar

AVV Navas

AVV Trinitat Vella

AVV Bon Pastor

AVV Congrés - Indians

AVV La Sagrera

AVV Pi i Margall (Baró de Viver)

Federació d’AAVV de Barcelona

PLA D’HABITATGE – DISTRICTE SANT ANDREU
3 - Desenvolupament i argumentació de les normes

1.
Mínim % de protecció: que es fixi en el redactat dels actuals planejaments en
desenvolupament i dels futurs, un mínim percentatge del sostre construït a diferents
tipologies d’habitatge protegit i/o concertat. Aquest percentatge ha de ser del 60%
en les promocions que es realitzin en sòl originàriament públic, i del 40% en les
privades.

Després de les mobilitzacions en diferents punts de l’estat i en especial a
Barcelona, que estan reivindicant el dret constitucional a un habitatge digne, les
administracions estan fent més esforços que mai per mirar de convèncer la ciutadania
que aquesta és una prioritat per a elles. La veritat és que la situació del preu de
l’habitatge és cada vegada més insostenible, i que als barris de Barcelona el procés
d’expulsió de veïns, sobretot dels joves, per aquest fet és creixent. Això fa que, a més,
els joves perdin l’arrelament i el sentiment de pertinença a un lloc i que els barris vegin
disminuir el teixit social.
Per solucionar el problema del preu de l’habitatge segurament s’hauran de prendre
mesures estructurals i legals importants, però hi ha petites aportacions que ja es poden
dur a terme, perquè la legislació vigent ja ho permet, però que fins ara no s’han
desenvolupat prou. Per exemple, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme fixa uns mínims
de reserva de sòl residencial en tota promoció en un 20 % de protecció i un 10 % de
concertat, però permet que els Ajuntaments augmentin aquestes reserves si ho
consideren necessari. Evidentment, a Barcelona i al Districte de Sant Andreu és
absolutament necessari, i així ho deurien veure els representants municipals quan van
redactar el Programa d’Actuació del Districte 2004-2007 que es marca com a Objectiu
específic (5.8.5) “(...) Ens proposem augmentar les dotacions de sòl per construir
habitatges protegits en tot tipus d’actuacions i règims. Destinació, en funció de les
promocions, un mínim del 25 % i un màxim del 50 % del sostre del nou planejament
urbanístic a l’habitatge protegit (públic i privat) (...)”.
Nosaltres el que defensem és assolir aquest màxim però augmentant el percentatge en
les promocions en sòl d’origen públic al 60 %, i marcar el mínim de reserva de sòl per
protecció als privats en un 40 %.
2.
Quota territorial: que la meitat de tot el sostre dedicat a cada una de les diferents
tipologies de protecció, dotacional i habitatge concertat sigui preferentment
concedit a residents, que compleixin els requisits d’accés aquests tipus d’habitatges,
de l’entorn dels barris i Districte on es desenvolupi la promoció.
De la quota de m2 de sostre que es destinin preferentment als residents, un 30%
ha de ser preferentment pels residents al barri on es desenvolupa la promoció i 70%
preferentment pels residents al mateix Districte. D’aquesta manera, el resultat ha de
ser: 15 % residents al barri, 35 % reside nts al Districte i 50 % residents a Barcelona.

Sant Andreu és un dels indrets de Barcelona en què més creix i creixerà el
número d’habitants. Això és degut al gran nombre de requalificacions de sòl que han
dut o duran a terme les administracions en el Districte (Defensa, ferroviari, presons,
industrial, etc.), i fa que es construeixin molts habitatges nous. Tot plegat implica que el
preu dels habitatges augmenti exponencialment, mentre el nivell econòmic dels veïns no
augmenta.
La quota territorial és una eina que, acceptada en altres Districtes com el de Sant
Martí, permet lluitar contra el procés d’expulsió dels veïns i ajuda a mantenir la llar de
les persones que s’emancipen propera a l’àmbit familiar i social d’arrelament. En el
nostre cas, estem proposant que la meitat del sostre d’habitatge protegit sigui
preferentment per veïns del barri o Districte i l’altra meitat oberta a la resta de
Barcelona. D’aquesta manera entenem que es mantindria l’equilibri entre obrir a la
ciutat aquesta oportunitat de tenir un habitatge protegit i defensar com un dret que els
residents a l’entorn puguin quedar-se, si així ho desitgen, en el lloc on tenen les seves
arrels, família, amics, etc., en definitiva el seu àmbit social i familiar.
Per afavorir que es mantigui aquest arrelament, i degut a la gran distància que hi
ha entre alguns dels barris del nostre Districte, proposem que dins d’aquest 50 % hi hagi
un percentatge preferentment per veïns del barri on es realitzi la promoció.
Així doncs, defensarem en cada una de les promocions que del total de m2 de
sostre d’habitatge protegit previst, un 35 % (un 70 % de la quota territorial) sigui
preferentment per veïns que faci 2 anys o més que estiguin empadronats al Districte de
Sant Andreu. Així mateix, que el 15 % (un 30 % de la quota territorial) d’aquest sostre
sigui preferntment destinat a veïns que faci 2 anys o més que estiguin empadronats al
barri on es dugui a terme la promoció.
3.
Tipologies coherents amb l’entorn: en l’habitatge protegit destinat a residents
al Districte, cal que hi hagi diversitat de les diferents tipologies d’habitatge protegit
existents (especial, general i concertat) i es reparteixi el sostre dedicat a protecció en
les diferents tipologies, d’acord amb les rendes existents al districte. Una possibilitat
seria que la proporció de cada una d’elles sigui corresponent a la proporció de
sol·licituds, per a cada tipologia, que s’hagin rebut a l’Oficina de l’Habitatge pel
registre únic.
Les tipologies de l’habitatge protegit, tant de compra com de lloguer s’agrupen
en diferents màxims de renda familiar neta anual. A Barcelona, aquests són els nivells
d'ingressos que, amb referència a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples
(IPREM), estableix la normativa per a les diferents tipologies d'habitatge.
•

Habitatge protegit de Règim Especial:

-

D’ 12.088’13 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 membres a 14.564,01
euros en famílies de 6 o més membres (fins a 1’5 vegades el Salari
Mínim Interprofessional).

-

De 20.146,88 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 m. a 24.273,34 euros
en famílies de 6 o més membres (d’1’5 a 2’5 vegades el SMI).

•

Habitatge de Protecció Oficial:

-

De 28.205,63 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 m a 33.982,68 euros
en famílies de 6 o més membres (de 2’5 a 3’5 vegades el SMI).

-

De 36.264,38 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 m a 43.692,02 euros
en famílies de 6 o més membres (de 3’5 a 4’5 vegades el SMI).

-

De 44.323,13 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 m a 53.401,36 euros
en famílies de 6 o més membres (de 4’5 a 5’5 vegades el SMI).

•
-

Habitatge Concertat:
De 52.381,89 euros nets anuals en famílies d’1 o 2 m. a 63.110,71 euros
en famílies de 6 o més membres (de 5’5 a 6’5 vegades el SMI).

D’acord amb el punt 2, en què defensem que la meitat de l’habitatge de cada una de les
diferents tipologies sigui preferentment per a veïns de l’entorn (15 % barri i 35 %
Districte), per tal d’afavorir l’arrelament al barri, creiem que els percentatges de cada
una de les diferents tipologies de protecció existents (règim general, règim especial i
concertat) -en aquests habitatges destinats preferentment als residents a l’entornhaurien de decidir-se en funció de les característiques de renda d’aquest entorn. És a dir,
per posar un exemple, que no es fes un 80 % d’habitatge de règim general -en els
habitatges destinats preferentment als residents- si resultés que la demanda que hi ha a
Sant Andreu fos sobretot d’una altra tipologia.
Davant la dificultat de conèixer les característiques exactes de renda dels veïns de Sant
Andreu, proposem que la proporció de cada una de les diferents tipologies de protecció
es decideixi en funció de la proporció de sol·licituds, per a cada tipologia, d’habitatge
protegit que es facin a l’Oficina de l’Habitatge, gestionada pel Consorci de l’Habitatge i
que ja és en funcionament. Això es pot fer si primer s’envia la carta als sol·licitants
residents, després es rep la documentació econòmica requerida pel Consorci de
l’Habitatge i, per últim, en funció d’aquesta documentació es decideix la quantitat de
sostre destinat a cada una de les tipologies.
Creiem que és imprescindible que a Sant Andreu hi hagi una oficina local
d’Habitatge, com ja hi ha en altres Districtes.
4.

Promoció del lloguer: que es dediqui un mínim del 50% en cada una de les
diferents tipologies de protecció i habitatge concertat, per a habitatges de lloguer.
De l'any 1981 al 2001 els habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona van baixar de
268.881 a 169.137. Al Districte de Sant Andreu l'any 2001 hi havia 11.254 habitatges
de lloguer, el qual representa un 21 % del total d'habitatges de Sant Andreu aquell any*.
Hi ha diferents motius de que això succeeixi: el preu dels lloguers, la visió de la compra
d'immobles com a inversió econòmica, els avantatges fiscals de la propietat respecte al
lloguer, etc. És per això que creiem que cal aprofitar les promocions previstes de
protecció i concertat per fer augmentar el parc d'habitatge de lloguer protegit (i a poder
ser públic, ja que creiem que això, a més, significaria a la llarga una inversió pública
rendible).
Però a més s'hi afegeix que les administracions pràcticament no han fet habitatge de
protecció oficial de lloguer, excepte el dotacional (habitatge jove i gent gran). Volem
deixar clar que quan parlem de fer un 50 % de l’habitatge protegit de lloguer, ens estem
referint als que es poden realitzar en sòl residencial i que mantenguin el contracte

prorrogable indefinidament mentre es mantinguin els requisits d’accés. En cap cas
estem demanant habitatge dotacional per a joves del que es fa en sòl d’equipaments i
que és rotatiu cada cinc anys.
* Fonts: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Cens de Població i Habitatge 2001. Instituto Nacional de Estadística.
Institut d'Estadística de Catalunya.
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EL MERCAT DE LLOGUER
PARC D’HABITATGES DE
LLOGUER A EUROPA
( % SOBRE PARC TOTAL)

LLOGUER
TOTAL

LLOGUER
SOCIAL

ALEMANYA

57%

26%

HOLANDA

52%

35%

FRANÇA

46%

17%

SUECIA

38%

22%

REGNE UNIT

31%

21%

ESPANYA

14%

2%

Dades: Europa 1999, Espanya i Catalunya 2001

Així doncs, el repartiment del sostre d’habitatge protegit destinat preferentment
a residents de l’entorn que defensem es pot representar gràficament de la següent
manera:
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4 – Annex “Llistat i documentació de les promocions per a les quals les entitats
sotasignants defensaran les normes”.

SANT ANDREU
- Casernes de Sant Andreu, sector Defensa del pla Sant
Andreu Sagrera

Font: Ajuntament de Barcelona

Posició de l’AVV de Sant Andreu: L’AVV de Sant Andreu ha calculat els
beneficis que traurà el Consorci de la Zona Franca, tenint en compte totes les
càrregues, en uns 160 milions d’euros. Cal recordar que aquest Consorci és un

organisme semipúblic, presidit per l’alcalde de Barcelona, per tant l’AVV creu
que hi hauria d’haver més habitatge protegit.
A més, l’AVV ja va denunciar, que el Consorci estava obligat per la signatura de
conveni, firmat juntament amb l’Ajuntament, a fer el 50 % de protegit (no
comptem el dotacional, ja que el considerem equipament), i que finalment
aquest percentatge s’ha fet però augmentant uns 25.000 m2 l’edificabilitat, que
l’Ajuntament ha regalat al Consorci d’altres propietats i solars a Barcelona, fent
augmentar d’aquesta manera també els m2 de sostre d’habitatge lliure dels
50.000 m 2 que podien fer als més de 65.000 m2.
L’AVV de Sant Andreu defensarà que en aquest planejament es compleixin les
quatre normes que es marquen en aquest Pla d’Habitatge.

- Sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, del pla Sant Andreu
- Sagrera

El sector Colorantes és un solar de titularitat pública (RENFE), que actualment
té un Pla de Millora Urbana en aprovació inicial. Aquest sector com tot el pla
Sant Andreu – Sagrera, l’ha de desenvolupar l’empresa Barcelona Sagrera Alta
Velocitat, formada per les tres administracions. Aquest Pla de Millora Urbana
diu el següent:

Font: Ajuntament de Barcelona

Posició de l’AVV de Sant Andreu: L’AVV considera inacceptable que una
empresa formada per la Generalitat, Ajuntament i Estat pretengui fer només el
30% entre habitatge protegit i concertat. Cal tenir en compte que aquest 30 %

és el mínim de reserva de sòl que obliga a fer la llei d’urbanisme, fins i tot als
privats.
L’AVV de Sant Andreu defensarà que en aquest Pla de Millora Urbana es
compleixin les quatre normes que es fixen en aquest Pla d’Habitatge.

- Sector Renfe – Tallers, Pla Sant Andreu – Sagrera

3. SOSTRE

m2st.
Sostre
(m2st)

USOS

Habitatge
Habitatge
lliure

45.500

Habitatge
protegit

22.260

Terciari
SOSTRE

Sostre (m2st)

TOTAL
(m2st)

67.760

87.291

19.531
87.291

Font: Ajuntament de Barcelona

Com es pot veure en aquest quadre, extret de la pàgina web de l’Ajuntament de
Barcelona, al sector Renfe – Tallers, que és de titularitat pública (RENFE),
tenen la intenció de fer poc més del 30 % d’habitatge protegit. Tot i això, aquest
Pla de Millora Urbana encara no ha estat posat en exposició pública.
Posició de l’AVV de Sant Andreu: Si finalment es compleixen aquestes
previsions en el Pla de Millora Urbana, estaria passant el mateix que amb
Colorantes, que una empresa formada per les administracions (Barcelona
Sagrera Alta Velocitat), i en un terreny públic, estaria fent el mínim que obliga a
fer de protecció la llei d’urbanisme.
L’AVV de Sant Andreu defensarà que en aquest Pla de Millora Urbana es
compleixin les quatre normes que es fixen en aquest Pla d’Habitatge.

- Sector Can Portabella, pla Sant Andreu Sagrera

Posició de l’AVV Sant Andreu: L’AVV de Sant Andreu defensarà que en
aquest Pla de Millora Urbana es compleixin les quatre normes que es fixen en
aquest Pla d’Habitatge.

- Habitatge jove dotacional c/ Sant Adrià

Adreça
Sant Adriá, 33
Número d'habitatges
27
Tipus
Lloguer per joves
Estat
En construcció
Operador
INCASOL
Estat d'adjudicació
Pendent adjudicació
Font: Ajuntament de Barcelona

Posició de l’AVV Sant Andreu: Pel fet de ser habitatge dotacional per a
joves,que ja té unes caracterítiques molt definides, l’única de les quatre normes
d’aquest Pla d’Habitatge de Sant Andreu que s’hi pot defensar és la 2, la quota
territorial, que l’AVV defensarà que es compleixi.

- Habitatge jove dotacional Fabra i Coats
A la Fabra i Coats l’Ajuntament de Barcelona, segons una butlleta que podeu
veure més avall, preveu destinar a habitatge dotacional per a joves 2.970 m2
de sostre.

Posició de l’AVVde Sant Andreu: L’AVV no està d’acord en què s’utilitzin
aquests terrenys qualificats d’equipaments per a fer habitatge protegit mentre hi
hagi possibilitats de fer-lo en sòl residencial públic, com els terrenys que hi ha
al Pla Sant Andreu – Sagrera, i dèficit d’equipaments al barri.
Si finalment es fan, pel fet de ser habitatge dotacional per a joves, que ja té
unes caracterítiques molt definides, l’única de les quatre normes d’aquest Pla
d’Habitatge de Sant Andreu que s’hi pot defensar és la 2, la quota territorial,
que l’AVV defensarà que es compleixi.

- Pla Especial de Reforma Interior entorn c/ Lanzarote i
Residència

Posició de l’AVV de Sant Andreu: L’AVV de Sant Andreu defensarà que en
aquest Pla Especial es compleixin les quatre normes que es fixen en aquest
Pla d’Habitatge.

SAGRERA
- Sector Entorn – Sagrera, Pla Sant Andreu – Sagrera

4. SOSTRE

Sostre
(m2st)

USOS

Habitatge

Sostre (m2st)

TOTAL
(m2st)

158.477

Habitatge
lliure

107.073

Habitatge
protegit

51.404

Hoteler

48.497

Terciari

64.436

SOSTRE

2.374

217.410

Font: Ajuntament de Barcelona

Com es pot veure en aquest quadre, extret de la pàgina web de l’Ajuntament de
Barcelona, al sector Renfe – Tallers, que és de titularitat pública (RENFE i
Ajuntament), tenen la intenció de fer poc més del 30 % d’habitatge protegit. Tot
i això, aquest Pla de Millora Urbana encara no ha estat posat en exposició
pública.
Posició de l’AVV de Sagrera: Si finalment es compleixen aquestes previsions
en el Pla de Millora Urbana, estaria passant el mateix que amb Colorantes, que
una empresa formada per les administracions (Barcelona Sagrera Alta
Velocitat), i en un terreny públic, estaria fent el mínim que obliga a fer de
protecció la llei d’urbanisme.
L’AVV de Sagrera defensarà que en el Pla de Millora Urbana es compleixin les
quatre normes que es fixen en aquest Pla d’Habitatge.

TRINITAT VELLA
- Desaparició de la presó de joves de Trinitat Vella
La Trinitat Vella
La presó de joves de Trinitat Vella serà la primera a desaparèixer. El trasllat dels interns i el
tancament del centre s'iniciarà l'any vinent. Abans, però, la Generalitat podria iniciar l'enderroc
d'algunes instal·lacions que estan en desús. El solar, de gairebé 27.000 metres quadrats, acollirà
en un futur prop de 250 habitatges de protecció així com diversos equipaments municipals i de la
Generalitat. D'aquesta manera, es diversificarà la xarxa d'equipaments de la zona que ha d'ajudar
a consolidar el procés de millora del barri.

Font: Ajuntament de Barcelona

Font: Generalitat de Catalunya. Acords de govern 4 juliol 2006

Posició de l’AVV de Trinitat Vella: L’AVV de Trinitat Vella defensarà que en
aquest planejament es compleixin les quatre normes que es fixen en aquest Pla
d’Habitatge.

- Pla Urbanístic de l’àrea Porta de la Trinitat

Font: Ordre del dia del Ple del Consell de Districte de 4 d’octubre de 2006-10-20

Font: Extret de l’acta 3/2006 del ple del Consell del Districte de Sant Andreu

Posició de l’AVV de Trinitat Vella: L’AVV de Trinitat Vella defensarà que en
aquest Pla de Millora Urbana es compleixin les quatre normes que es fixen en
aquest Pla d’Habitatge. En el cas del dotacional per a joves l’única de les
quatre normes d’aquest Pla d’Habitatge de Sant Andreu que s’hi pot defensar
és la 2, la quota territorial, que l’AVV defensarà que es compleixi.

BON PASTOR
- Pla de Transformació de la zona Torrent Estadella

Font: Ajuntament de Barcelona

Posició de l’AVV del Bon Pastor: L’AVV de Bon Pastor vol defensar que es
conservi el màxim de teixit industrial del barri.
Si finalment es fa l’habitatge protegit l’AVV de Bon Pastor defensarà que en
aquest planejament es compleixin les quatre normes que es fixen en aquest Pla
d’Habitatge.

NAVAS
- Caserna del carrer Navas:

Després de sis anys de negociacions, l'Ajuntament de Barcelona ha tancat un acord
amb el Ministeri de l'Interior per a l'adquisició de l'antiga Caserna de la Guàrdia
Civil de Navas de Tolosa que passarà a ser de propietat municipal, segons ha
anunciat l'alcalde, Jordi Hereu.
El Comitè de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a l'operació
d'adquisició de la finca, que està situada entre els carrers de Navas de Tolosa i
Indústria i el passeig del Doctor Torrent, al barri de Navas, al districte de Sant
Andreu. En aquest nou espai ciutadà, l'Ajuntament de Barcelona construirà
equipaments, uns 150 habitatges i zones lliures d'ús públic.
Segons ha destacat l'alcalde, la superfície total de l'àmbit és d'uns 3.000 metres
quadrats, amb un sostre edificable de 12.000 metres quadrats. Això permet
destinar 2.000 metres quadrats de sostre a equipaments en la planta baixa; d'entre
8.000 i 10.000 metres quadrats per habitatge en règim de lloguer per a gent gran i
gent jove, i de 500 a 800 metres quadrats més a espais lliures.
Font: Ajuntament de Barcelona

Posició de l’AVV de Navas: Pel fet de ser habitatge dotacional per a joves,
que ja té unes caracterítiques molt definides, l’única de les quatre normes
d’aquest Pla d’Habitatge de Sant Andreu que s’hi pot defensar és la 2, la quota
territorial, que l’AVV defensarà que es compleixi.

- Habitatge protegit Av. Meridiana

Adreça
Meridiana, 258
Número d'habitatges
23 + 13
Tipus
HPO/VENDA + Reallotjament d'afectats urbanístics
Estat
En construcció
Operador
REGESA
Estat d'adjudicació
Pendent + reserva

Posició de l’AVV de Navas: L’AVV de Navas defensarà que en aquesta
promoció es compleixin les quatre normes que es fixen en aquest Pla
d’Habitatge.

PI I MARGALL (BARÓ DE VIVER)
- Habitatge jove dotacional en el pla Sant Andreu-Sagrera

Posició de l’AVV de Pi i Margall: L’AVV de Pi i Margall, no està d’acord amb
fer més habitatge dotacional per joves en un barri tan petit i amb tan habitatge
dotacional com aquest. Pel fet de ser habitatge dotacional per a joves, que ja té
unes caracterítiques molt definides, l’única de les quatre normes d’aquest Pla
d’Habitatge de Sant Andreu que s’hi pot defensar és la 2, la quota territorial,
que l’AVV defensarà que es compleixi.

