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INFORME DE RETORN A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ 
D’UN PROJECTE DE DECRET PER A L’APROVACIÓ DEL PLA TERRITORIAL 
SECTORIAL D’HABITATGE 

Introducció 

Aquest informe s’emet en relació al procés de participació ciutadana i consulta prèvia 
de l’Avantprojecte del Pla territorial sectorial de l’habitatge de Catalunya. 

Aquest procés de participació es va iniciar el dia 8 de juny de 2017 amb la seva 
presentació davant el Consell Assessor de l’Habitatge, i el 14 de juny de 2017 es va 
formalitzar l’obertura del procés de participació mitjançant el portal 
http://participa.gencat.cat al web de participació de la Generalitat de Catalunya, i 
l’obertura d’una bústia amb l’adreça electrònica  participaptsh@gencat.cat. A més a 
més, a partir de principis de juliol de 2017 es van dur a terme presentacions 
participatives sobre aquest Avantprojecte; i posteriorment, es va donar compte el dia 
5 de setembre de 2018 al Consell Assessor de l’Habitatge de la tramitació del Pla i 
de les principals modificacions introduïdes en la versió per l’aprovació inicial 
respecte l’Avantprojecte presentat anteriorment. 

Val a dir que amb l’aprovació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les competències en matèria 
d’habitatge corresponen al Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Informació quantitativa sobre la participació 

• Bústia amb l’adreça electrònica participaptsh@gencat.cat

Durant el període de consulta pública prèvia a la tramitació de l’aprovació inicial del 
Pla, es van rebre a través de la bústia amb l’adreça electrònica 
participaptsh@gencat.cat cinc aportacions: tres d’ajuntaments (Ajuntament de 
Sabadell, de Sant Pere de Ribes, i de Lliça d’Amunt), una d’una entitat (Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya) i una de la Borsa d’Habitatge de El Vendrell. 

• Portal http://participa.gencat.cat

A través del portal http://participa.gencat.cat es va rebre un comentari de 
l’Ajuntament de Vic en data 11 juliol de 2017. En data 12 juliol de 2017 es va rebre la 
mateixa aportació a través de la bústia participaptsh@gencat.cat. S’ha considerat 
l’aportació rebuda a través del Canal Participa, donat que és la primera data 
d’entrada. 

• Sessions de presentació en el territori amb els municipis de les àrees de 
demanda forta i acreditada 

Complementàriament a les vies de participació relacionades anteriorment, es van 
realitzar 11 sessions participatives de presentació de l’Avantprojecte del Pla per tot 
el territori de Catalunya per als municipis inclosos en les àrees de demanda forta i 
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acreditada (Taula 1), en les quals van participar tècnics i representants de més de 80 
municipis d’aquestes àrees. 

Taula 1.  Relació de les sessions de presentació del PTSHC realitzades amb els 
municipis inclosos en les àrees de demanda forta i acreditada 

Data Àmbit Emplaçament Ciutat 

04/07/2017 Terres de l'Ebre Del. Territorial del Govern a Terres de l'Ebre Tortosa

05/07/2017 Tarragona Del. Territorial del Govern a Tarragona Tarragona

10/07/2017 Comarques Centrals Consell Comarcal d'Osona Vic

11/07/2017 Barcelonès Dept. Governació, Adm. Públiques i Habitatge Barcelona 

11/07/2017 Maresme Consell Comarcal del Maresme Mataró

13/07/2017 Lleida-Ponent-Alt Pirineu Del. Territorial del Govern a Lleida Lleida 

14/07/2017 Vallès Occidental Consell Comarcal del Vallès Occidental Terrassa

18/07/2017 Girona Del. Territorial del Govern a Girona Girona

19/07/2017 Vallès Oriental Consell Comarcal del Vallès Oriental Granollers 

20/07/2017 Baix Llobregat Consell Comarcal del Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat

21/07/2017 Garraf Consell Comarcal del Garraf Vilanova i la Geltrú 

Font: elaboració pròpia 

Informació qualitativa sobre la participació 

• Bústia amb l’adreça electrònica participaptsh@gencat.cat

El contingut de les aportacions formulades pels ajuntaments es resumeix a 
continuació:  

Ajuntament de Sabadell (data d’entrada 27 de juliol de 2017) 

− Es considera que en la proposta manquen els mecanismes de gestió i 
dotació pressupostària 

− Es demana revisar un nucli de població rural del municipi 
− Es considera que la proposta és insuficient pel que fa als aspectes 

relacionats amb rehabilitació 
− Sol·licita incorporar les normatives NZEB i la seva aplicació en matèria 

d’habitatge 
− Es considera important incorporar al document altres formes d'accés a 

l'habitatge i la seva regulació (cooperatives d'habitatge, masoveria 
urbana,..) 

− Exposa que el document no defineix la vinculació amb els plans locals 
d’habitatge 
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− Exposa que en el document no apareix cap referència a l'impost dels 
habitatges buits  

− Es demana aclariment del concepte “lloguer de pròrroga forçosa”  
− Exposa que en el document no apareix el nombre d’habitatges adquirits als 

grans tenidors 
− Exposa que manca un quadre d'avaluació i seguiment dels objectius pel 

Pla 
− Exposa que en el document no es proposen mesures de limitació de 

lloguers 
− Es sol·licita definir amb quina tipologia d'habitatges es dotarà el 15% 

destinat a solidaritat urbana 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes (data d’entrada 28 de juliol de 2017)  

− Sol·licita la incorporació de Sant Pere de Ribes en la relació de municipis 
que conformen les àrees de demanda forta i acreditada  

Ajuntament de Lliça d’Amunt (data d’entrada 31 de juliol de 2017)  

− Sol·licita la incorporació de Lliça d’Amunt en la relació de municipis que 
conformen les àrees de demanda forta i acreditada  

En relació amb l’aportació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
data d’entrada 26 de juliol de 2017 es resumeixen les següents aportacions: 

− Sol·liciten una convocatòria específica d’ajuts al lloguer per a joves 
− Es demana regular el preu del lloguer  
− Es demana plantejar polítiques d’habitatge que permetin assolir el 

percentatge del parc públic de la mitjana europea del 9%. També es 
demana que el parc públic d’habitatge compleixi una sèrie de criteris i 
estiguin en bones condicions 

− Exposa que no s’hauria d’impulsar l’habitatge protegit de compravenda, 
sinó mesures que facin front a les necessitats mitjançant el lloguer social 

− Considera que cal resoldre la demanda exclosa del mercat amb polítiques 
d’habitatge enlloc d’ajuts per accedir a l’habitatge 

− Exposa que no s’aporten mesures, ni dades, ni sota quines condicions 
s’impulsaran les tinències intermèdies 

− Exposa la seva preocupació pel fet que la regulació del mercat del lloguer i 
l’ampliació del parc públic de l’habitatge tendeixin cap a la disminució dels 
ajuts 

La Borsa d’Habitatge de El Vendrell (data entrada 7 de juliol de 2017) 

− Sol·licita informació sobre les dades relatives a l’habitatge social del 
municipi 

• Portal http://participa.gencat.cat
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Respecte al comentari introduït directament al portal http://participa.gencat.cat per 
part de l’Ajuntament de Vic, en aquest es sol·licita:  

− Que l’increment d’habitatges de lloguer social sigui “adequat”, és a dir,  que 
compleixin criteris d’habitabilitat, assequibilitat i sostenibilitat, tenint en 
compte la inclusió social (salut, discapacitat o dependència) i la situació 
econòmica de les famílies 

− Que es plantegi un Pla específic d’eficiència i pobresa energètica 

• Sessions de presentació en el territori amb els municipis de les àrees de 
demanda forta i acreditada 

Respecte les 11 sessions participatives de presentació de l’Avantprojecte per als 
municipis inclosos en les àrees de demanda forta i acreditada, en aquestes es van 
formular un seguit d’observacions per part pels assistents es poden agrupar en 8 
àrees temàtiques: 

1. Rehabilitació (funcional, energètica i estructural) 

2. Econòmic-Financer 

3. Habitatge Protecció Oficial 

4. Àrees de demanda forta i acreditada 

5. Lloguer 

6. Pla local d’habitatge 

7. Objectiu de solidaritat urbana  

8. Tècnic/Jurídic 

Gràfic 1. Nombre d’observacions i/o comentaris, distribuïts en les àrees 
temàtiques, que es van plantejar en les sessions de presentació amb 
els municipis de les àrees de demanda forta i acreditada  

Nota: cadascuna de les observacions s’ha classificat en un o més dels àmbits temàtics 
considerats 

Font: elaboració pròpia

El finançament ha estat un dels aspectes que més debat ha generat en les 
presentacions realitzades (Gràfic 1). El segon tema que ha resultat més rellevant ha 
estat la rehabilitació en els tres aspectes que s’han considerat: energètic, amb 
preocupació per aspectes com la pobresa energètica, el compliment de les 
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obligacions d’Europa en matèria energètica pel que fa a sostenibilitat i les directives 
NZEB (Nearly Zero Energy Building); estructural, contemplant zones de rehabilitació 
prioritària en les patologies estructurals; i funcional, tenint en compte l’adequació als 
nous hàbits de vida i la composició de membres de les noves llars. També s’ha 
detectat la preocupació per l’habitatge de protecció oficial, en les diferents tipologies 
existents en relació als terminis de protecció que fixa la llei, en especial atenció al fet 
que es maximitzi en la tipologia de lloguer. Així mateix les qüestions plantejades en 
les sessions de presentació del Pla han posat de manifest dubtes de caràcter tècnic i 
jurídic en relació a terminis i aplicació del Pla. La Taula 2 mostra la relació 
d’aquestes observacions. 

Taula 2. Recull de les observacions i comentaris realitzats en les sessions de 
presentació amb els municipis de les àrees de demanda forta i 
acreditada, distribuïts en les diferents àrees temàtiques 

Observacions / Comentaris
Àrees 

temàtiques

Manifestació del seu acord en estar inclòs en  les Àrees de Demanda Forta i Acreditada 4

Els edificis d'habitatges a mig construir, en mans de la SAREB, haurien d’estar  localitzats en 

les Àrees de Demanda Forta i Acreditada 

4

Cal fer una aposta més decidida per l'habitatge de lloguer en les Àrees de Demanda Forta i 

Acreditada

4/5

Es pregunten quins són els criteris que s'han utilitzat per delimitar les Àrees de Demanda 

Forta i Acreditada

4

Quines són les diferències entre les Àrees de Demanda Forta i Acreditada i les àrees 
preferents

4

Sorprèn que en el 1r PTSH hi havia 72 municipis en les Àrees de Demanda Forta i Acreditada 

i en l'actual proposta amb 152 municipis, hi ha municipis que s’han eliminat

4

Consideren que haurien d'estar inclosos en les Àrees de Demanda Forta i Acreditada 4

Creuen que les dades d'habitatges subjectes a polítiques socials en les Àrees de Demanda 

Forta i Acreditada són inferiors a les reals

4

Es posa de manifest la problemàtica quan s’ha d'aconseguir habitatges amb urgència 3/4/5

Les projeccions demogràfiques no coincideixen amb les dels PTP 8

El PTSHC és d'obligat compliment ? 8

El PTSH està redactat a l'empara d'una Llei que té 10 anys, que per la situació actual cal 

considerar obsoleta

8

Es considera difícil aconseguir els habitatges de nova construcció que planteja el PTSHC en 

l'àmbit metropolità, per manca de sòl

4/8

Quan es preveu l'aprovació del PTSHC? 8

Com funcionaran les actualitzacions del PTSHC? 8
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Pregunten quins són els estudis que s'han utilitzat per la realització del PTSHC 8

El PTSH i les seves actuacions són molt ambicioses. Quins mecanismes de coordinació es 

preveuen per permetre la participació dels municipis i la col·laboració de l'Àrea metropolitana 

de Barcelona?

8

Troben a faltar el quadre d'avaluació i seguiment dels objectius previstos pel Pla 8

Es troba a faltar com es portaran a terme i sota quines condicions s’impulsaran les tinences 

intermèdies

2/3/8

Com es planteja donar accés a l'habitatge a la gent jove, si es requereix un capital previ? 2

La memòria econòmica és fixe? 2/8

Sol·liciten polítiques d'habitatge per raó l'increment de preus provocat pel turisme 2

No hi ha capacitat d'exercir el dret de tanteig i retracte 2

Des del mon municipal, no es podrà donar compliment a les previsions establertes en el 

PTSHC, si no es donen els recursos econòmics necessaris

2

Es plantegen objectius a 15 anys però a nivell municipal els instruments són molt limitats i no 

ho permeten, hauria d'haver mesures més tàctiques a curt termini

2/7

El tanteig i retracte és un recurs magnificat. Calen eines que des de la vessant jurídica 

permetin realitzar adquisicions patrimonials

2/8

Les administracions locals tenen molt poques competències en habitatge, el finançament 

prové de la Generalitat

2

Hi ha molta compartimentació, l'habitatge és una qüestió molt transversal, les administracions 

locals voldrien poder gestionar un pressupost major

2

L'evolució dels salaris i rendes permetrà la creació de noves llars? 2

Els salaris permetran les tinences intermèdies, o les propietats? 2

Dubtes amb els criteris de delimitació de les àrees de tanteig i retracte 2

Possible incorporació en la memòria econòmica de l'impacte directe en la generació de llocs 

de treball i d'activitat econòmica 

2

Que passa amb els canvis amb l'estructura econòmica? 2

El tanteig i retracte és un recurs que en uns anys no serà factible, atès l'increment de preus 

que ja es comença a notar

2

Les dades són enganyoses, gent d’uns municipis marxen per anar a viure a d’altres, per les 

condicions que se'ls apliquen

1/2

S'ha de tenir en compte l'activitat econòmica del país 2

Com es finançarà el PTSHC? 2

Calen partides específiques per a poder executar expropiacions i exercir el dret de tanteig i 

retracte

2

Qui aportarà el finançament 2
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El finançament vindrà de totes les administracions? 2

Si no hi ha compromisos pressupostaris no es podran acomplir les actuacions socials 

previstes

2

Posa en dubte la utilitat del PTSHC si no hi ha finançament 2

El Parlament hauria d'aprovar una Llei que reconegui el PTSHC amb compromís 

pressupostari

2/8

Com es preveu assumir els costos derivats de l'aplicació del PTSH ? 2

Hi ha molt poques sol·licituds de tanteig i retracte, ja que els bancs creen clàusules en els 

contractes que els permeten quedar-se ells amb els drets de tanteig i traspassar-los als 

compradors

2

Es proposa que es pugui fer expropiació d'ús, però els ajuntaments no disposen de recursos 

per poder iniciar els tràmits. Necessiten recolzament jurídic per poder aplicar la Llei 4/16

1/2/8

Tenen coneixement de la venda de 76 propietats en mans de la SAREB, que no han tingut 

l’opció pel tanteig i retracte. L'eina no els resulta útil!

2

Com poden mobilitzar els habitatges buits de grans tenidors, sense partides pressupostàries? 2

Les entitats bancàries els demanen avals que els ajuntaments no poden assumir 2

Els municipis petits no tenen capacitat per a desenvolupar polítiques d'habitatge, encara que 

ho vulguin

2

Manquen els mecanismes de gestió i dotació pressupostària 2/8

El PTSHC no fa referència a l'impost del habitatges buits 2

Caldria incloure els ajuts al lloguer 2/5

Com es compta l’Objectiu de Solidaritat Urbana? Quins són els destinats a polítiques socials? 7

La Llei s'hauria de desenvolupar per reglament i l'Objectiu de Solidaritat Urbana també 7/8

Si no tenen ni els mínims d'HPO que marca la Llei, com podran arribar als de l’OSU? 3/7

Demanen verificació de les dades d'OSU i sobre tot les de les àrees de rehabilitació prioritària 1/7

El 15% s'ha de tenir en compte en els habitatges existents? Qui fa l'estudi? 7

El PTSHC no defineix quines tipologies d'habitatge es preveuen per al 15% destinat a 

solidaritat urbana 

3/5/7

Tenen PLH amb perspectives demogràfiques diferents a les del PTSHC 6

Té sentit fer un PLH, no s'ha d'aturar pel PTSH? 6

Estan redactant el PLH, que han de fer? 6

Estan a punt d'aprovar una renovació del PLH, que passa amb el PTSHC? 6

Volen fer un PLH i es pregunten com gestionar-lo 6

Tenen vençut el PLH i no s'ha complert el 85% de les expectatives recollides 6
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Acaben d'aprovar el PLH 6

Tenen PLTH en tramitació 6

Vinculació amb els PLH ? 6

El Registre d'HPO hauria d'incloure els qui estan per sota dels ingressos mínims per accedir a 

HPO, per tenir un coneixement real de la demanda

3

El Registre detecta les situacions anòmales del mercat? 3/8

Es preveu un 40% d'HPO de compravenda, que posteriorment acaba convertint-se un 

habitatge lliure

3

Caldrien alguns canvis legislatius per garantir les reserves de sòl per HPO 3/8

Tenen discrepàncies amb les dades dels habitatges d'HPO que contempla el PTSHC 3/8

Manifesten les dificultats dels municipis que no tenen Oficines Locals d’Habitatge i depenen 

del Consell Comarcal

3/8

És necessari l'HPO de compravenda? Que passa amb la demanada no atesa en l'actualitat? 3/5

Hi ha gran quantitat de sòl públic per a fer HPO. Es plantegen fórmules per fer-lo? 3

No s'hauria de preveure HPO de compravenda, tot hauria de ser lloguer! 3/5

Els preus màxims d'HPO són massa alts 3

En els requisits per accedir a habitatges d'HPO, no hi ha mecanismes de revisió de les 

condicions de l'adquirent!

3/8

El PTSHC contempla la pobresa energètica? 1

Els Ajuntaments haurien de tenir accés a les fiances de lloguer que gestiona l'INCASOL, per 

tenir coneixement de l'actualitat dels lloguers

2/5

Els ajuntaments tenen greus problemes amb els pisos ocupats 1/8

La LAU protegeix més al propietari que al llogater, es preveu replantejar-la? 5/8

Hi ha algun indicador respecte la vulnerabilitat i l'exclusió residencial? 1

El PTSHC hauria de recollir la problemàtica de les urbanitzacions amb habitatges 

insostenibles, que no es poden vendre, queden buits i donen lloc a la despoblació d'aquestes 

àrees

1

Consideren important la incorporació de l'accés a altres formes d'accés a l'habitatge i la seva 
regulació ( cooperatives d'habitatge, masoveria urbana,..) 

1/5

El PTSHC hauria de tenir en compte els aspectes de sostenibilitat i emissions de CO2 1

En habitatge, per esdevenir com a dret subjectiu, caldria actuar de la mateixa manera que 

s'actua amb la renda garantida de la ciutadania

1

Pel que fa als règims de tinença plantejats, discrepen de la compra-venda, no s’entén 

aquesta modalitat per a gent que es preveu que tingui gran mobilitat al llarg de la seva vida      

1/3/5

Tant Barcelona com la 1a corona, estan colmatades i es generen problemes de mobilitat 1
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Existeixen problemes pel fet que quan s'acaben els contractes de lloguer, la gent no vol 

marxar

5

Seria una bona font tenir les dades de les ITES 1

Sol·liciten la vinculació amb les directives NZEB ( nearly Zero Energy Building) i la seva 

aplicació en matèria d'habitatge

1

Demanen un aclariment al concepte Lloguer pròrroga forçosa 5

Pensen que la reducció progressiva dels ajuts al lloguer pot deixar a un segment de la 
població en una situació de vulnerabilitat

5

Hi ha alguna relació reguladora entre la capacitat de d'incidir al preu lliure amb l'increment 

d'habitatges de lloguer social?

2/5

El Pla específic de gent gran es considera importantíssim 1

La projeccions demogràfiques deriven cap al Pla específic de gent gran 1

Els Plans específics podrien tenir en compte: els municipis rurals, moviment de la població 

cap a la costa, sensellarisme, okupacions irregulars (especialment a les urbanitzacions)

1

Termini de desenvolupament dels 4 Plans específics? 1

Consideren que el PTSHC ha d'incorporar un Pla específic en matèria d'eficiència i pobresa 

energètica

1

Sol·liciten convocatòries específiques de lloguer per a joves 5

El PTSHC té poca rellevància en la Rehabilitació 1

Per resoldre el problema de la rehabilitació, calen Plans integrals que integrin l'habitatge i 

agilització en l'aparell administratiu

1/8

Els ajuts a la rehabilitació que es tramiten són ridículs, hi ha massa burocràcia 1/2

El finançament és un problema especialment en la rehabilitació 1/2

Es pot disposar d'un instrument per analitzar els barris vulnerables on s'ha d'efectuar la 
rehabilitació

1

Dubten que les dades de les zones de rehabilitació prioritària estiguin actualitzades, atès que 

no hi ha hagut ajuts a la rehabilitació

1/8

S'ha de tenir una visió amplia de la rehabilitació, integral i més transversal 1

Possible coordinació amb altres polítiques sectorials, des de la rehabilitació: turisme i energia 1

Els preocupa l'estat de conservació dels edificis, ja que no tenen informació de qualitat 1

Pel que fa a les Àrees de Rehabilitació es parla de barris o població de més de 10.000 
habitants, però nosaltres tenim molts habitatges dispersos i problemes d'accessibilitat

1

Es planteja que els habitatges que rebin ajuts de lloguer, entrin en la bossa de lloguer social, 

fomentant el lloguer

5

Encabir en la rehabilitació, altres tipus que el pròpiament estructural així com així com la 
reforma per canvis de distribució: cuines o banys

1
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No s'incorpora la rehabilitació en els municipis rurals 1

Consideren que la proposta del PTSHC en relació a la rehabilitació hauria de ser major, tenint 

en compte el deficitari estat de conservació  del parc construït

1

• Altres sessions de presentació de l’Avantprojecte 

A més de les 11 sessions amb els municipis inclosos en les àrees de demanda forta 
i acreditada, tant la Subdirecció General d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i 
Millora Urbana com el Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya han atès tots els ajuntaments i/o entitats que ho han sol·licitat, i han 
realitzat unes 15 presentacions de l’Avantprojecte en entorns acadèmics, 
professionals i tècnics, i amb entitats de tercer sector. La Taula 3 recull una relació 
d’aquestes altres presentacions. 

Taula 3.  Relació de les sessions de presentació del PTSHC realitzades amb 
diferents col·lectius 

Data Àmbit Emplaçament
Ciutat

26/07/2017 Incasol Incasol Barcelona

27/07/2017 Observatori DESC 

Observatori DESC
(Grup d’interès registrat; número 

identificador 2758) 
Barcelona 

05/09/2017 ENHR Polis Universiteti Tirana. Albània

12/09/2017 Foro Expertos BBVA Barcelona

14/09/2017 Chester University Dept. Gov. Adm. Públiques i Habitatge Barcelona 

17/10/2017 AHC Direcció General de Joventut Barcelona

18/10/2017 
Comissió d’Habitatge 
Social de Barcelona Ajuntament de Barcelona Barcelona 

15/11/2017 Wilson Center Barcelona 

21/11/2017 Gov. Creta Regional Council Hall Heraklion

24/11/2017 APCE 

Seu APCE 
 (Grup d’interès registrat; número 

identificador 1034) 
Barcelona 

28/11/2017 UIA Cities Forum 2017 Rotterdam 

30/11/2017 REX Group  Edimburg

20/02/2018 

Associació de gestors de 
polítiques socials 

d'habitatge de Catalunya. Consell Comarcal del Barcelonès 
Barcelona 

04/10/2018 Nacions Unides - UNECE 79th Committee on Housing and Land 
Management

Ginebra 

27/10/2018 UGT-Avalot 
10a Trobada de Joves, 

Casa Bosc de la Massana 
Vilablareix  
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Per últim, afegir que en posterioritat al tancament del canal participa el dia 31 de 
juliol de 2017, s’han rebut altres consultes i observacions sobre l’Avantprojecte del 
Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya a través de la bústia amb l’adreça 
electrònica participaptsh@gencat.cat atès que aquesta ha continuat activa. 

Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona (data d’entrada 7 d’agost de 2017) 

− Sol·licita Excel d’unes taules determinades de l’Avantprojecte 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (data d’entrada 13 d’agost de 2017) 

− Exposa el seu interès en el seguiment del Pla i en rebre els correus 
electrònics corresponents 

Sra. Alba Martínez Carmona (data d’entrada 19 d’agost de 2017) 

− Sol·licita informació per participar en els habitatges de Tarragona 

Sr. Marc Magrí (data d’entrada 5 de setembre de 2018) 

− Sol·licita informació sobre la situació d’Alfarràs en l’Avantprojecte 

Prats Espais, empresa municipal del Prat de Llobregat (data d’entrada 15 d’octubre 
de 2018) 

− Sol·licita informació sobre el càlcul de la solidaritat urbana en el municipi 

Les diferents aportacions fetes en aquest tràmit es tindran en consideració en la 
redacció del Pla, que d’acord amb el procediment per l’elaboració de normes 
reglamentàries regulat a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques, es sotmetrà al preceptiu tràmit 
d’audiència i informació pública. 

El Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori 
Agustí Serra i Monté 
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