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Ajuntament 4JP de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 

CRJTERIS, OBJECTIUS 1 SOLUCIONS GENERALS DE 
PLANEJAMENT 

-MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÁ PERA LA 
DEFINICIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS RESIDENCIALS 

OBJECTIUS GENERALS 

L 'objectiu hasic que es propasa, de caracter urbanístic i social, és definir un cquipament 
de tipus residencial dcst inat a habitatgc pcr a joves en rcg im de llogucr assequib lc. 

Amh el conjunt de mcsun;s que l'assolímcnt d'aquest objcctiu comporta es pret¿n 
pal·liar parcialmcnt la problc..!m~llica deis joves de pocs recursos cconómics que no poden 
accedir a 1 'habitatge tradicional. 

L 'ímpub de la construccíó d 'habitatges pcr a joves és una pnontat de 1 'actuació 

mun icipal que tigura dins cls objectius del Programa d'Actuació Municipal. 

Pel tal de fer efectiu aqucst propósit s'han d'impulsar: 

A. Modificacions nonnatives que afecten el vigent PGM en materia d'equipamcnts per 
tal de rcconcixer com a cquipamcnt espedfic cls habitatgcs socials de lloguer. per a 
joves. en só l públic. 

B. Plans espccials que desen\·olupin aquestes dctcrminacions. possiblemcnl amb en el 
marc acotat pcr un pla especial que en concreti la regulació i dctincixi el ni\'cll de 
dotacions a assolir. 

C. Previsió d 'actuacions concretes en el marc previst pcr la vigcnt Carta dl! Barcelona. 
coma actuacions a clesem·olupar en sóls qualificats com 7ones d'habitatgc social pt>r 
desenvolupar-hi actuacion:. d'aquest ti pus, públiques o pri\ ades amb col·laboracJo del 
sector públic 



D. Dotació d'un marc més flexible pel que fa a densitats i tipologies pcr tal d'assimilar
les a les que s'establcixen com actuacions protcgibles en materia d'habiratge. Aixo 
comportara també alguns ajustos normatius. 

E. Es molt important el dcscnvolupament nonnatiu del que prc\ eu la Carta de 
Barcelona sobre la possibili tat de configurar noves modalitats de promoció d'habitatge, 
de conformitat amb 1 'ai1icle 65. Cal cntcndre que aquestes noves modalitats poden 
donar lloc a un regim específic de proteceió. Podrien clarament inclourc-s en aquest 
coneeptc els habitatgcs per ajovcs i habitatges tutelats per a gent gran. 

CRITERIS, OBJECTIUS 1 SOLUCIONS GENERALS DE PLANEJAMENT 

A. Els Critcris, objcctius i solucions gcncrals de planejamcnt que es proposarien 
tenen com a objectiu básic el reconeixcment com a equipamcnt residencial, incorporats 
a 1 'arti clc 212 de les Nonnes Urbanístiqucs del PGM cls habitatges soeials pera joves. 

8. Es preveu desenvolupar les dotacions d'equipaments residencials d'habitatgcs socials 
per a joves mitjan9ant els con·esponents plans cspecials i es determina el contingut 
cspecífic d'aquests. 

C. És necessmi que les dotacions en materia d 'habitatges socials per a joves i habitatgcs 
tutelats cstiguin delinides prcviament pel que fa al nombre de les actuacions a 
dcscnvolupar i el nivel) de dotacions a preveure (unitats d'habitatge i dimensions) per 
tal J·e, 1tar una pres:::.Io cxcessl\a sobre les reserves t.rcquipamcnts exi:.tenb. 

D. D'altra banda. seria contradictori prcvcure el desenvolupament d'aqucstes actuacion:. 
~11 marcria d'habitntges pcr a jO\'CS i habitatges tutelats Cn sol cl'cquipamem. i no 
contemplar també, les que poden desenvolupar-se en sol que el planejamcnt prcvcu 
destinar a habitatgc social, tant en el ja previst, com en les noves dotacions que es 
cre"in. Pcr aixó, les condicions que es preveuen cal estendre-les també als iunbits 
destinats expressament a habitatge social. Aquí caldria concretar els ajustos en materia 
de número d'habitatges i condieions de gestió de les promocions d'habitatge social que 
s'acullin a la modahtat d'hab1tatge de lloguer per ajoves. 



1. CONSTRUCCIÓ D'IIABITATGES PERA JOVES EN SOLARS DESTINATS 
PEL PGl\1 A EQUIPAl\lENTS COl\IU~ITARIS PÚBLICS 

OBJECTIU 

1 'objectiu que es proposa. de caracter urbanístic i sociaL és construir habitatges per a 
joves en regim de lloguer asscquible. Amb el conjunt de mesures que l'assoliment 
d'aquest objectiu comporta es pretén pal·J iar parcialment la problematica deis joves de 
pocs recursos económics que no poden accedir a l'habitatge. 

Ates 1 'elevat preu del sól en la ciutat es considera que podria destinar-se a aquesta 
tinalitat social sóls destinats pcl planejament urbanística equipaments comunitaris. 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA UBICACIÓ EN EQUIPAMENTS 
COMUN ITARIS 

El primer problema que es planteja és que l'habitatge, ni tan so is el que reuneix 
característiqucs socials espccials, no pot considerar-se inclós clins els tipus 
d'equipaments comunitaris establcrts en el vigent a11. 212 de les NNlJU del PGM . 

Per tant, per a construir habitatges de llogucr acccssiblc pcr a joves en sois dcstinats a 
cquipaments públics en la ciutat de Barcelona es prccís modificar el PG\1 per tal tk 
crear una nova categoría d'ct¡uipamcnts públics de tipus resitkncial, cspecialment 
destinat habitatge pera JO\"CS 

En aquests sentit, cal tenir en considcració que els plans urbanísti<.:s, especialment cls 
plans gcnerals, s'claboren en base a unes previsions d'ordcnació del ten·itori de t(Hma 
racional, completa i equi librada i amb vocació de continu"itat. Peró , aquests plans es 
projectcn sobre una realitat i necessitats de la població canviants, la qual cosa planteja 
la neccssitat d' aj ustar aq uclles previsions en el curs del temps i, conseqücntment també 
cls plans. 

l::n el cas t¡ue ens ocupa. el PUM de 1976, pa11ia de la considcració de l'habitu tge a 
l~an.:clona etlll1 un th .1 l!mnar. mcntre t¡uc en l'actualitat urbanisrcs 1 sociokgs el 
consideren com un us a fomentar. 1\ aquesta ex igencia es pot fcr-hi front amb 
l'intensiticació de l'ús dd pare existcnt i amb la rcalització deis potcncials cditicablcs 
que cncura queden, pcru aix() no c:s suliciem pl.!r a rcsoldrc dctenninats problcmcs com 
pot ser la necessitat de habiratges pcr a jovcs. 

1"1 preúmhul de la Lki del Sol de 2 de maig de 1975. explicita pcrlectament la 
concepció c\·olul!\"U del planejamenr en el nostre ordenament urbanístic: 
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"Los planes generales municipales de ordcnanción se conciben como planes 
abiertos, sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos. que pcnnitan . 
de una parte, la incorporación de imprevistos, la asimilación del mar~en <.k 
imprevisibilidad para exigencias nuevas o cambiantes, y de otra, la 
diferenciación de las propuestas del propio planeamiento con tratam il!ntO di,uso 
para las mismas, en cuanto a fijeza y concreción según se programen" 

La juri sprudencia, pcr la seva part, ha sos tingut reitcradament que la quali ticac ió de 
qualsevol sól pot ser objectc de modificació a traves de l'instrumcnt urbanísti c adient. 
En aquest sentit, el T1ibunal Suprem (Sentencies de 3 de mar<;: de 1983, 25 de mar<;: de 
1985, 22 de gener de 1988 i 16 de desembre de 1997, entre altres) ha admes la de 
1 'Administració d ' introduir les mocli ficacions oportunes a aspectes concrcts del 
planejament, en base al " ius variandi" de 1 'Administració, que te com a (mies 
condicionants la satisfacció de les necess itats o interessos públics i e l seguir el 
procediment legalment establert. 

S ' ha de ten ir en cornpte, en concret, que el Tribunal Suprem ,en Sentencia de 16 ele 
dcscmbre de t 91.)7, va tenir ocasió d'anatit zar la modifi cació del PGM en relació a la 
creació de la dotació hotelera i confinnar la Sentencia del TSJ de Catalunya de 27 de 
novembre de 1991, que va admetre tant la possibili tat de que la dotació hotelera es 
configures com a equipamenl comunitari , si així ho demana l' interes públic. com la 
poss ibilitat , pel principi de jerarquía normativa, de l'alteració de les detem1inacions deis 
plans urbanístics, mitjanyant la seva modificació. 

Rcprodu'im. pe! scu interes, el tonament -sise de la Sentencia del TSJC esmentada. quan 
J iu n .. 'ft:rint-sc a zona de dotació hotelera: 

" .. en el supuesto de autos no se restringe ni desafecta nigún equipamientt) -.;ino 
que se amplia el concepto de los mismos a otros usos o servicios dt: mtcré~ 
público cuales son lo::-. Lk:rivaclos de lí:l demanda hotelera .. " 

En relació als equipaments comuni tari s, la tilosofia de la ll ei ele 1976 de concebrc els 
plans obe1ts a les noves necessitats, es ret1exa en el scu propi arti cular i en el de tes 
normati ves que la desenvolupen tant a ni vel! estatal com autonómic. En efccte, en els 
Jrtick::. t 2.2 J) Jcl TRLS Je 1976. 25.1 d) del Reglamcnt de Planejament L 'rbaní-.;tic, 
23.2.1 d) de la refosa deis textos legals 'igcnts a Cmalunya en materia urbanbtn.:a. DL 
t 1990, de 12 de julio] (TRUC), els uso~ ])I'C\·istos per equipaments comunitaris . d mes 
tkl.., rcgulat!'> e.\pn.:ssaml.:!nt. pudcn ser "quabl!\ ol at u·es que es considcrin neccs..;a ris pcl 
millor descnvolupament deis intcrcssos comunitaris" o " alu·es serveis d'interl:-. pLlblic i 
soc¡aJ"(TRUC). 

La Carta Mun i ~.: i pa l de Barcctona, aprovada per llci 22 1908. t.lc 30 de desembn:, cncan.1 
es mes explicita i nl mes lluny en l'ampliació del conccplc d'equ ipament . lntrodul!ix . 
per altra parL la possibilitat de reserva de sol pera u~ d'habitatge sotmes a algun deis 
rcgims vigents de protecció publica.. En el seu art. 65.2 d). diu que . a mes de les 
cl ctcrminacions de caractcr gcn~ra t , el plans en !)01 urbú han de contenir: 



'' 1:'/s emplaraments resen·ats per a centres docents, públics i privats. 
assistencials i sanitaris, 1emples. grans instal-lacions hoteleres. gasolineres. 
eqwpwnt!nts de medt wnbient i alu·es serve1s o actil·itats publiques v prn·mles 
C!2._ a les quols calgui re.\elwtr sol per raons de desem·olupament 
economicosucial , cultuml. d'oci, o altres d'in1e1·es general. Així lllllteix .~ 
poden rt!ser\'Qr sol i ediflcacions per a us exclusiu d'habitatges sotmesos a 
algun deis regims vigelllS de prOlecciÓ pública O a les 110\'eS modalitalS de 
promoció que es puguin definir a Barcelona" 

Anibat en aquest punt s'ha d'cxaminar la primera de les propostcs, es a dir, la legalitat 
tl'introduir l'ús "habitatge públic per a joves en rcgim de llogucr" com a un nou tipus 
d'equipament o ass imilat a cquipament. 

Tant la doctrina com la jurisprudencia cntenen que la nota comú als di fcrcnts ti pus 
cl'cquipamcnts regulats pcr les normcs urbanístiques es que compleix una funció 
comunitari a d'interes público nccessitat social. Des de aquest punt de vista , s'aj ustari a 
plcnament a drct la creació d'un nou us d'habitatge públic pera joves com a cquipament 
perquc, per una pa11, l'habitatge en general , no és només un objecte de consum, sinó 
que te una clara component d'us col·lectiu. Per l'altra, una de les demandes socials mes 
candents en l'actualitat es la d'habitatges per a joves. Es compleixen , dones, els dos 
rcquisits exigits perla doctrina i la jurisprudencia pera qualificar-ho coma equipamcnt 
comunnan 1 la Carta J\.luni~:ipal Je Barcelona li dona 1 'empara legal nccessari. 

C'om es despr0n de di krcnts estudis lccnics. alguns d'el ls claborats pcl propi 
Ajuntament de Ban.:dona. en l'actualitat hi ha un impo11ant deticit en habitatge al que hi 
puguin accecl!r els joves. S'han previst ajuts (subvencions , boniticacions ... ) pcr l'accés 
a l'habirarge de la part d'aquest grup social mes necessitada cconómicamcnt. Pero, 
scgons els esmcntats cstuclis no es suticicnt, el que fa necessari comptabili tzar-ho amb 
alu·cs actuacions com la prcvisió el 'aquests usos en cquipaments 

Així dones, a la vista deis fets i dels raonaments juríclics exposats, és possiblc lcgalment 
la introducció de l'ús habitatgc públic de lloguer pcr a jovcs com a cquipament 
mitjan<,:ant la modi llcació del PGM arnpliant els usos previstos coma cquipamc11ts. 

TITULARITAT DELS SÓLS 

L:J... sob que t..:!) proposa destinar a aquesta linalital hauncn de ser de t1tularitat nlUil1c1pal. 
a ti 1 de~:te de garantir. en tol ca:-. d car.Icter social de l'actuac1o 1 permerre un mkquat 
control de l'acti\ itat a dcscnvnlupar. 

Lt ~un:,trucuu dd:- habitalgc:;, 1 la ::.C\ a gc::.tió. podría portar-se a terme. a tra\ c::. de 
promotors pri\ .tts en rc!.!im de conccssiú administrati,·a o be ator11.ant-los un drct de 

~ ~ 

superficie sobre cb terren) s. 
La gestió de la construceió i cxplotació deis habitatges miljan<;:ant conccss ió 
administrati' a o dret de superficie no planteja inicialmen t problcmcs jurídics. 



La con(.;cssió administraliva t:n aqucsts cas hauria d'atorgar-sc d'acord amb el 
proccdiment i fonna d 'adjudi(.;ació del contractc de gestió de sen eis públics -mitjanyanl 
concurs (art. 160 i ss. de la Llei 13 1995 de 18 de maig. de contractcs de les 
Adminístrat:íons publiques) Quant el dret de superficie els artíclcs 171 a 17-l ck la LS de 
1976 i 2~7 a 289 del RDL 1,'92 de 26 de juny, regulen la seva cessió pera la construcció 
entre al tt·cs usos d'habitatges determinats en els plans d'ordenació .De tota manera. 
donada la litularitat pública de 1 'equípament que es vol introduir es aconscl lable la 
concessíó administrativa, la qua! a la vegada permet un major control de la gcstió deis 
mateixos 

PROPOSTA 

Per tal de poder articular la proposta sera ncccssaria la moditicació de les NNUU del 
PGM en l'ambit de Barcelona introduint en l'article 212 un nou tipus d'cquipamem 
residencial. Aquesta modificació podra portar-se a tetme sota dos criteris difercnts: 

Altemativa A) Creació d'un equipament residencial amb destí específic a habitatge 
pe•· a jovcs en r egim de lloguer i concreció deis equipamcnts que s'afectcn a aquest 
destí en un pla global que definiria les necessitats en general. 

lmpl icaria incorporar en 1 'at1iclc 212 de les NU aquest ti pus d 'cquipament residencial. 

La concreció ele les actuacions i empla~amcnls concrcts podria fer-se en la MPG.Vl qLIC 

introduís aqucst ti pus el 'cquipamcnt (opció similar al PI a d'hotels) o b0. amb més 
flexibilitat, dcsenvolupant 1 'Ajuntament d corTcsponent Pla c::.pt:t:ial . 

Aquesta alternativa podría instrumcnrar-sc en lonna similar a la prcv1sta en 1 'anomenal 
Pla d'T lotcls: cls sois cstaricn sotmesos u condicions cspcdfiques de gesriú: ccssió dds 
sóls a I'Ajuntament i atorgament d'un dret de superficie o concessió. 

La selecció deis emplayaments podria fcr-se en forma similar a la que es va portar a 
tetme en el Pla d'Hotels. En tot cas requeriría, previamcnt, la concreció del nombre 
d'acruacions a desenvolupar: 

a) Exposició al públic deis Criteris, objcctius i 
pn..:cisant ks condicions deis cmpla¡,:amcnts 
necessarics i condicíons de gestió. 

solucions gcncrals de planl!jamenl 
precisan! el nombre tk dota<.:ions 

b) Fonnulació de propostes pcls particulars imcrcssats 
admi nistracions. 

institucions \l altre:, 

e) Convcni amb els seleccionat::¡ 

d) Tramitació del Pla lins la se\·a aprovació dctinitiva dctinint ds cmpla~,:aJncms 
seleccionats i les cond icions d'ordcnacicl (públics i privats). L 'aprov:.11.:iú d~:liniti\ a 
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dctcnninaria la quali tkació com a zona d'habitatgc social deis sóls seleccionats 
qualificats d'cquipaments. 

e) i\ lorgamcnt de la concessió o del dret de superficie simu ltün ia a lu cessió a 
1 '1\j untamcnt deis sóls corresponents. 

Condicions 

a) El só l haura de ser de titularitat pública municipal. a ti i efectc de garantir. en tot cas. 
el caracter social de 1 'actuació i pcnnetre un adequat control de 1 'a e ti vi tal a 
desenvol upar. 

b) Podra ser gestionar dircctament per 1 'Ajuntament o bé pcr altra administració amb 
conveni. S 'admet també la gestió per la iniciativa pri\·ada per com:ess10 o dret de 
superficie. En aquesls cas eb plecs de cond icions dcsenvoluparan detalladamcnt ks 
detcnninacions de les NU del PGM i Pla especial , pcr tal d 'asscgurar l'assulimcnt de: 
1 ' interes social de 1 'actuació. Les condicions deis lloguers hauricn de ser, en el ~cu cas. 
les previstes pels de protecció oficial , seguidcs pel Patronat Municipal de 1 'habitatge en 
les seves actuacions. Caldra desenvolupar també les diferents tipologics i programes 
funcionals. 

e) La selccció deis empla<;amcnts en sól d'equipaments que millor complcixin la 
condició d'intcres públic del 'actuació i el desenvolupament de 1 'ordenació de cadascun 
d'aqucsts es rara mi tjan<;:ant pla especial. Podra convocar-se una fase d'cxposició al 
públit: pre\ ia ( crit~ris art. 125 del RPl ' ) per tal que es fom1ulin proposte:-. per a la 
ubicació d'aqucsts cquipamenh. 

d) Caldria considerar com a preferents aquelles actuacions que es proposin en 
equipamenrs de titulmitat actualment privada, que comportarien la cessió deis sóls a 
1 'Ajuntament i la corresponent concessió, per un te1mini máxim de 50 anys o dret de 
superficie per un tcnnin i maxim de 75 anys. També, les actuacions que fac in 
compatib les e ls habitatgcs amb el destí a altres cquipaments, en el seu cas prcveient 
aqucsts coma ús no principal de l'equipament. 

B) Alternativa B): Rcconcixcment com a cquipamcnts rcsidencials, incorporats a 
l' article 212 de les Normcs Urbanístiqucs del PGI\1 deis hab itatges social s pcr a 
jovcs. Moditlcació de l"article 212 en el scnt it de prC\'Cure l"cquipamcnt re~ideneial 
delinir les s~\·es condicions, a ni\cll nonnatiu, en termes similars a !'anterior. 

:\ part ir d 'aquí scguint el reg im comú deis al tres cquipamcnts, en plans es1)l:ciab 
singulars. scnse un planejamcnt global que defineixi prcviament el nombre 
d 'actuacions a descm·olupar. 



C) Una i altra altemati va admeten una concreció de la regulació de les condicions de 
l'equipament residencial de ditcrent intcnsi tat, a nivel! de la modificació de ks '\lonnes 
l rhanístiquc:-.: ,t) la :-.11npk .1dmtssiú dd tipu:-. d·cyuipamcm restdcm:i.tl de ... tmat a 
habitatges per a gen t jovc de social i en rcgim de lloguer, b) la regulació dctallmla de 
les condicions. Es considera, en tot cas, seguint la propia sistcmatica de les \lll que 
tccnicament seria mi llor la rcgulació detallada de les condicions en el pla especial 
CO!Tesponent. 

Les condicions d 'accés als habitatges es consideren en prineipi les previstes en 1 'annex , 
elaborades pel Patronat Municipal de 1 'Habitatge. Caldria incorporar-les al PI a Especial 
que regulés, amb caracter general , aquest ti pus d 'equipament. Es considera com a basic 
la precisió de l'edat deis peticionaiis ( hauria d' estar entre els 23 i els 30 anys). i la 
durada del lloguer que, en principi hauria de situar-se en els cinc anys. 

PLANS ESPECIALS DE DESEI\VOLUPAMENT 

La selecció dels emplayaments en sol d 'cquipaments que millar compleixin la condició 
d' interes públic de l'actuació i el descnvolupamcnt de l'ordcnació de cadascun 
d 'aqucsts es fa ra mitjanyant pla especial. 

Es considera nccessari a la lo rmulació d'un pla especial de conjunt yuc pcrmeti la 
selccció deis millors cmplac;amcnts i limi ti, alhora. el nombre de les unitats que s'hagin 
de crear, part in t de les necessitats estimades. 

També, les acluacions que facin compat ibles cls habitatgcs amb el destí u altrcs 
cyuipaments, en el seu cas preveient aqucsts com a ús no principal de l'equipument. F.n 
aqucst sentit cal constatar que molts equipaments no exhaureixcn d scu potencial 
cdi1i catoti, tenim en considerució que no requercixcn disposar de les condtcions 
d 'ediiicació comunes en 1 'entorn, la qual cosa pern1etria fer compatible el des tí actual 
com a ús principal, amb hab italges per a joves o tutclats, pera gcnt gran. 

Finalment, si les necessitats socials fan necessari els plans especials podrien detenninar 
l'cxpropiació deis sois ncccssaris per tal de portar a tcnne les actuacions. 

En aquest sentit es podria xifrar. otientativament en 2000 les noves uni tats pcr a jo\l~S. 
en un període de 4 anys. 

Les condicions d'accés als habitatgcs ser i ~;n, en principi . les queja ha concreta! el 
Patronal Municipal de I'Habil<.ltgc en le-.. recent.s acwacions. Caldria incorporar-k:-. al 
Pla Especial que n:gulés. amb caractcr general. aquc:-.1 ttpu::. d'cqlllp.unent. 



2. REGil\'1 DE PROTECCIÓ DELS HABITATGES PERA JOVES 

Es molt important el dcsenvolupament normatiu del que preveu la Carta de Barcelona 
sobre la possibilitat de configurar noves modalitats de promoció d'habitatgc. de 
confom1itat amb l 'art icle 65. Cal entendre que aquestes noves modalitals poden donar 
lloc a un rcgim cspccífic de protecció. Podri en clarament incloure-s en aqucst concepte 
els habitatges pera jovcs i habitatges tutelats pera gcnt gran 

Altrament, poden lambé entendre's incloscs en el que preveu 1 'a11icle 1.2 del RD 
118611998m de 12 de juny sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en 
materia de vivienda y suelo del Plan 1998-200 l. 


