
2.6. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE PÚBLIC DE DEMANDANTS D’HABITATGE DE 
GESTIÓ PÚBLICA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
 
1. l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Ribera Alta (endavant OCH) esdevé l’estructura de gestió 

adequada, sinó imprescindible, per a fer possible el desenvolupament òptim de la política local 

d’habitatge en la comarca. Incorpora fonamentalment quatre grans components: política de 

promoció, política d’accés protegit, política de rehabilitació i política d’arrendaments. Mantenint a 

més vincles importants amb la política de sòl i d’urbanisme.  

2. Per tal de desenvolupar aquestes polítiques l’Och porta a terme actuacions, instruments i 

normativa que intervenen sobre el sistema d’habitatge fent èmfasi en el foment del lloguer, la 

rehabilitació i la política social d’habitatge, la intervenció en el mercat privat i la proximitat amb el 

ciutadà.  

3. L’OCH pretén crear i gestionar un Registre Públic de Demandants d’habitatge de Gestió 

Pública.Per Habitatge de Gestió Pública s’entén tot aquell, independentment del seu origen públic-

privat, que es destine per a finalitats socialsinclòs a l’oferta d’habitatge de gestió pública dels 

municipis. 

4. Els principis dels que participarà el funcionament del Registre son els propis d’igualtat, publicitat i 

concurrència.  Finalment el Registre ha de ser un instrument d’informació actualitzada per adequar 

les polítiques d’habitatge i sòl, i promoure el desenvolupament de les actuacions que en aquesta 

matèria es preveu en la Llei de la Funció Social de l’Habitatge.   

5. Per tal de facilitar i agilitzar els processos d’adjudicació d’habitatges, el registre de demandants 

d’habitatge de gestió pública es ficarà a disposició de cadascun dels municipis de la Mancomunitat 

de la Ribera Alta,tot garantint la màxima transparència de tots els processos i d’acord amb la 

normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

6. Està previst que la Generalitat arbitre un programa d’ajudes econòmiques per a la gestió d’este 

registre, sempre que l’àmbit territorial comprenga la totalitat dels municipis de la comarca.  Així 

mateix la Generalitat preveu la coordinació amb els diferents territoris en matèria de gestió de la 

vivenda social / pública, per al qual cosa caldria que la Mancomunitat tinguera el màxim nombre 

possible de municipis participants en este registre. 

 

7. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 

 

Es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

Punt únic. Modificar les Instruccions del Servei Mancomunat d’OCH, incorporant al’apartat 5 de les 

instruccions del servei el següent paràgraf: 

 “No obstant allò indicat en el paràgraf anterior, el registre públic de demandants d’habitatge de 

gestió pública de la mancomunitat de la ribera alta  s’oferirà de forma gratuïta a tots els municipis de 

la Mancomunitat”. 

 



 


