PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 5. HABITATGE
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta

1. Canvi en el model
d’habitatge (eficient i
cooperatiu), i de gestió
d’habitatges (rehabilitació vs
nova construcció), evitant
l’especulació i processos de
gentrificació i promovent
l’arquitectura biofílica.

Canvi en el model de gestió de
l'habitatge a la ciutat

1.3. Difusió de nous models de tinença i accés a la població
incloent habitatge cooperatiu.

2.Garantir accés a un
habitatge digne.

Garantir l'accés a l'habitatge a
persones en situació de
vulnerabilitat

2.1. Assegurar les dotacions econòmiques que permetin
atendre l’emergència d’habitatge.

1.2. Regulació i control i seguiment de les llicències dels HUT
(evitant la gentrificació).

2.3. Penalitzar contundentment la propietat d’edificis buits a la
ciutat, que fan pujar el preu del lloguer, empenyent les classes
vulnerables fora de la ciutat, restant eficiència i augmentat
costos de la mobilitat urbana.
2.Garantir accés a un
habitatge digne.

3.Augmentar
considerablement el nombre
de pisos de lloguer social i
augmentar el parc públic
d’habitatge.
4.Promoure la rehabilitació
per sobre de la nova
construcció, sobretot a espais
naturals.
5.Rehabilitació energètica
d'habitatges (finançament,
ajudes i facilitats
administratives). Afavorir la
biodiversitat i lluitar contra la
crisi climàtica (edificis que
produeixen més energia que
la consumida...).
5.Rehabilitació energètica
d'habitatges (finançament,
ajudes i facilitats
administratives). Afavorir la
biodiversitat i lluitar contra la
crisi climàtica (edificis que
produeixen més energia que
la consumida...).

Impulsar la regeneració de
l'habitatge

4.2. (Eix 10) Regeneració d’habitatges → Mobilització
d’habitatges buits, pisos turístics, oferta de pisos d’estudiants
(Ciutat Universitària).
2.2. Buscar maneres inventives de millorar el parc de lloguer
públic sense recórrer a les ARE.

Fomentar el lloguer públic i parc
públic d'habitatges

2.4. Prioritzar un model de lloguer públic social, gestionat des
de l’administració pública i entitats socials en model públicocomunitari, prioritzant l’habitatge com a dret bàsic.

Promoure la rehabilitació per sobre 4.1. Fomentar la reforma i reconstrucció d’edificis en mal estat
de la nova construcció
al centre de la ciutat.

5.4. Edificis com a espais per a acollir biodiversitat.
Incloure la protecció de la
biodiversitat en els habitatges

5.5. Protegir la fauna que es pugui veure afectada per la
reforma dels edificis.
5.3. Evitar els talls d’electricitat.

Millorar l'eficiència energètica del
parc d'habitatges

1.1. Consolidació de la gestió de subvencions a la rehabilitació
d’edificis
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