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1. L'habitatge assequible com a servei d'interès general i el sistema
d'habitatges públics dotacionals.

Una plasmació concreta de l'habitatge assequible com a servei d'interès
general o servei públic no monopolitzat (art. 4 de la llei catalana 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l´habitatge) es pot trobar en la previsió com a
sistemes urbanístics de reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals
públiques (art. 34.3, Decret Legislatiu 1/2005, en endavant LUC), als que la Llei
del dret a l'habitatge també fa referència (arts. 3, j), 18, 74 i 81.1).

2. La legislació urbanística i la Llei del dret a l'habitatge.

Tant la LUC com la Llei del dret a l'habitatge contenen diverses previsions
normatives sobre els habitatges dotacionals públics, continguts especialment,
encara que no únicament, en l'art. 34 LUC (i concordants del seu reglament) i
3,j i 18 de la Llei del dret a l'habitatge. Tenint en compte aquestes dues
normes, anem a continuació a detallar quin és el seu règim jurídic a Catalunya.

2.1 Els habitatges dotacionals públics com a sistemes urbanístics.

En primer lloc, es pot subratllar la consideració dels habitatges dotacionals
públics (d'ara endavant, HDT) com sistema urbanístic (art. 34.3 LUC),
diferenciat del d'equipament comunitari (art. 33.4, Reglament que desenvolupa
la LUC, en endavant RULC), mitjançant el que es plasma territorialment el
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servei d'interès general d'habitatge assequible, sigui per l'Administració
directament o mitjançant fórmules de gestió indirecta, a les quals després ens
referirem. Més concretament, l'art. 34.3 LUC assenyala que aquest sistema:

"comprèn les actuacions públiques d'habitatge destinades a satisfer els
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitat d'assistència
o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
Aquestes polítiques s'han de precisar en la memòria social del planejament
urbanístic"

Estem, per tant, davant d'un sistema urbanístic que articula una acció positiva
(art. 9.2 CE, art. 30 Llei 62/2003, art. 47 EAC) sobre determinats col·lectius de
persones, definits en virtut de necessitats específiques: assistència o
emancipació. És evident que en el segon dels casos s'està articulant el mandat
de l'art. 47 EAC respecte dels joves. En el primer supòsit, necessitat
d'assistència, sembla també evident l'articulació territorial del mandat de l'art.
50 CE amb referència a la tercera edat. Tanmateix, aquest supòsit, entenem,
és només un dels que es pot reconduir als habitatges dotacionals públiques
que satisfacin necessitats d'"assistència. El RLUC assenyala que aquest
sistema pot subvenir a les necessitats de persones d'"acollida" o "assistència
residencial" (art. 66.1, lletra b).

Ara, l'art. 3,j de la Llei del dret a l'habitatge assenyala que es tracta de:
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"l'habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb
dificultats d'emancipació o que requereixen acollida o assistència residencial,
com per exemple els joves, les persones de la tercera edat, les dones víctimes
de la violència de gènere, els immigrants, les persones separades o
divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, les persones
pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució d'habitatges
o per actuacions d'execució del planejament urbanístic o els sense llar"

En conseqüència, altres col·lectius diferents de la tercera edat (víctimes de
violència de gènere, immigrants nouvinguts sense sostre, persones sense
llar...) poden veure satisfetes les seves necessitats assistencials mitjançant
aquests habitatges dotacionals públiques. Estem, en definitiva, davant d'un
concepte jurídic indeterminat que el planejament, mitjançant la Memòria social,
com veurem, ha de precisar en cada cas, existint un ampli marge d'apreciació
necessari encara que controlable, evidentment, en el seu cas judicialment, ja
que s'ha de presentar aquesta necessitat d'assistència: els habitatges
dotacionals públics no poden ser utilitzats per satisfer qualssevol necessitats
públiques, sinó només les previstes en la llei de forma explícita.
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2. 2 Planificació urbanística i habitatges dotacionals de nova creació i de
substitució del sistema d'equipaments comunitaris: límits i orientacions
legals. El paper de la Memòria Social.

El sistema de HDP pot crear-se ex novo amb una novació pel planejament o bé
sorgir mitjançant la reutilització d'equipaments ja previstos si bé no amb
aquesta finalitat. S'hi refereix l'art. 58 g LUC i l'art. 66.1, lletra c, RLUC.

La LUC i el RLUC limiten les possibilitats de generació de HDP mitjançant la
substitució d'equipaments preexistents. En primer lloc, els POUM han de
concretar els sectors en els quals s'aplica la substitució, determinar la
superfície de sòl afectada per la mateixa i acreditar que no és precís destinar
els terrenys a equipaments comunitaris. En segon lloc, en cap cas la superfície
de sòl objecte d'aquesta substitució no pot ser superior al 5% de la superfície
total destinada o reservada pel POUM a equipaments comunitaris públics locals
a sòl urbà o urbanitzable, la qual cosa ha de ser acreditat també pel
planejament.

Fins aquí els límits derivats de la legislació urbanística. Tanmateix, la Llei del
dret a l'habitatge no solament estableix límits, sinó que imposa orientacions en
positiu, configurant, de fet, una obligació jurídica pública, a l'exigir al
planejament urbanístic general la qualificació de terrenys i a la previsió de
reserves als sectors de planejament urbanístic derivat amb destinació a aquest
sistema. La llei del dret a l'habitatge, doncs, fa un pas més que la legislació
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urbanística: si aquesta preveu la possibilitat de HDP, aquella exigeix la seva
existència. Tanmateix, la llei catalana, a diferència d'altres legislacions
autonòmiques, assenyaladament la basca o la recent gallega de 2008, no
estableix cap estàndard específic de reserva de HDP, remetent-se als
requeriments temporals i necessitats ja al·ludides que expressi la Memòria
social (art. 18.1).

D'acord amb tot el vist, és doncs la Memòria Social un element indispensable
com a fonament i justificació del sistema de HDP (existència, quantificació,
ubicació, destinació relació amb equipaments comunitaris preexistents, en el
seu cas). La Memòria social es configura com un instrument al servei de la
bona administració (art. 30 EAC, art. 41 Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea, jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees,
del Tribunal de Primera Instància i del Tribunal Suprem espanyol), en aquest
cas urbanística, i, per tant, del dret constitucional i estatutari a l'habitatge, i, en
el seu cas, també actuarà com a valuós element del control judicial davant de la
(in) activitat administrativa sobre això..

En aquest sentit, la LUC (art. 34.3, ja citat, o 59.1, lletra h) i el seu reglament
(art. 69) expliciten el paper de la Memòria social com a fonament i justificació
de les decisions d'ordenació urbanística referida als HDP en matèria de
"necessitats socials d'accés a l'habitatge", incloent, llavors, l'acreditació de
quins requeriments temporals per a quines necessitats, de quins col·lectius, en
quin volum i amb quina localització territorial són servides pels HDP.
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2 3 Habitatges dotacionals públics i domini públic. Adquisició, titularitat
de les dotacions i titularitat del servei.

Les HDP són de titularitat pública (municipal o autonòmica, a través de l'Institut
Català del Sòl1.) per a la prestació d'un servei d'interès general: és a dir, es
tracta de domini públic (art. 33.4 RLUC, exigint "sempre la titularitat pública del
sòl", en igual sentit ara art. 18.2 Llei del dret a l'habitatge), afectat a un servei
públic (art. 5.1 Llei 33/2003, de 3 de novembre). La seva adquisició s'efectuarà
mitjançant expropiació2 o cessió gratuïta i obligatòria (art. 34. 7 LUC, art. 33.4
RLUC, precepte que afegeix una remissióa "formes previstes per la legislació
sectorial d'habitatge"). L'art. 18.3 de la Llei del dret a l'habitatge es refereix a la
cessió onerosa per acord amb la propietat assenyalant en aquest cas que, com
contraprestació de la cessió, s'ha de constituir un dret de superfície o de
concessió administrativa a favor del cedent per construir i explotar els
habitatges dotacionals per un termini de cinquanta anys.

D'altra banda, d'acord amb la LUC, sembla que aquests habitatges podrien
formar part del Patrimoni municipal de sòl i habitatge (art. 153.2 LUC).

Ara bé, certament l'existència d'aquest tipus d'allotjament implica una
contradicció amb un ús general del domini públic, ja que aquests allotjaments
suposen, per definició, l'existència d'un aprofitament privatiu, que permet, per
1

L'art. 18.4 de la Llei del dret a l'habitatge assenyala que aquest organisme pot adquirir béns a
títol onerós i pot rebre terrenys per cessió gratuïta directament d'altres administracions
públiques per al seu patrimoni propi, el qual s'han de destinar al sistema d'habitatge dotacional
pública per construir i explotar habitatges dotacionals
2
L'art. 18.3 de la Llei assenyala que quan sigui l'Administració de la Generalitat qui adquireixi
per expropiació forçosa i en execució del planejament urbanístic terres amb destinació al
sistema d'habitatge dotacional públic els mateixos queden incorporats directament en el
patrimoni propi de l'Institut Català del Sòl.
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cert, disposar de domicili i gaudir del dret constitucional a la intimitat. És per
això que és precís articular mecanismes jurídics que, com veurem, permetin
aquest aprofitament privatiu. És cert que, des de la perspectiva demanial i
d'acord amb la llei citada, el mecanisme típic seria l'autorització o la concessió
(al seu lloc, i sempre que el temps sigui superior a quatre anys) de domini
públic.

Ara bé, la peculiaritat de la prestació a què es troben vinculats aquests
allotjaments fa raonable pensar que aquí la perspectiva dominant no és tant el
domini públic com el servei públic. En altres paraules, que serà més útil i
flexible acudir a les categories pròpies del servei públic per articular la
disposició sobre aquests allotjaments que fer ús de les pròpies del domini
públic. El que pot basar-se legalment en l'art. 87 de la repetidament citada llei
de patrimoni de les Administracions Públiques, quan assenyala que la utilització
de béns i drets destinats a la prestació d'un servei públic se supeditarà al
disposat en les normes reguladores del mateix i només subsidiàriament per
l'esmentada llei. En aquest sentit es pot entendre ara l'art. 18.5 de la Llei del
dret a l'habitatge, permetent la promoció de HDP en règim de lloguer (sota el
règim jurídic dels habitatges de protecció oficial i podent acollir-se a les
mesures de finançament previstes per a elles).
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2.4 Habitatges dotacionals públics, aprofitament urbanístic i estàndards
urbanístics.

La LUC assenyala que per a la determinació de l'aprofitament urbanístic no
s'han de ponderar l’edificabilitat i els usos dels equipaments públics (art. 36.4),
entre els quals es pot incloure les HDP.

Tanmateix, l'art. 57.5 de la LUC (en la versió donada per la modificació operada
mitjançant el Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en
matèria urbanística)3, exclou als HDP del còmput dels percentatges mínims de
reserva de sostre per a la construcció d'habitatges de protecció pública, no
integrant, per tant, tals reserves. El sostre dels terrenys dedicats a HDP tampoc
computa a l'efecte del càlcul d'aquestes reserves (que no integren, com hem dit
les HDP), en el sentit que no és considerat sostre residencial de nova
implantació, per la qual cosa els estàndards obligatoris de reserva de sostre per
a habitatges de protecció pública no poden aplicar-se prenent en consideració
la part de sostre residencial de HDP.

El mateix art. 57.5 LUC aclareix que el sostre dels terrenys per a HDP no es
considera sostre edificable als efectes de determinar les reserves per a zones
verdes, espais lliures i equipaments establerts en els arts. 58.1, lletra f, 5 i 7,
65.3 i 5, 68.7 i 8 i 94, això és els estàndards referits a sistemes urbanístics en
cas d'aprovació o modificació del planejament urbanístic.

3

Es tracta de la primera expressió en l'ordenació jurídica catalana de la possibilitat oberta per
l'art. 64 de l'EAC, inexistent abans de la reforma del mateix de 2006.
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3 La construcció i gestió dels habitatges dotacionals públics i del seu
subsòl: dret de superfície i col·laboració público-privada.

En el desplegament de les HDP, això és, la seva construcció i gestió del servei
d'interès general que representen, poden utilitzar-se els mecanismes jurídics
previstos en la nostra ordenació. S'ha de tenir aquí present l'art. 85 LBRL, i la
seva al·lusió i llistat de les maneres de gestió directa i indirecta dels serveis
públics locals. Ara, l'art. 18.6 de la llei del dret a l'habitatge recorda que
l'administració o ens públic titular del sòl pot construir i gestionar directament
els habitatges dotacionals públiques o pot atorgar un dret de superfície o una
concessió administrativa a tercers que els construeixin i gestionin.

Tanmateix, aquestes indicacions legals no poden considerar-se numerus
clausus, això és, l'ens públic titular del sòl té a la seva disposició una panòplia
de tècniques jurídiques més àmplia ofertes per l'ordenament jurídic per poder
construir i gestionar aquests habitatges de la manera més eficient, econòmica i
eficaç. Tanmateix, malgrat la dicció legal, la col·laboració amb privats,
mitjançant les fórmules que a continuació esmentarem, pot ser per construir i
gestionar-les, o per construir-les només o per gestionar-les, només com és
sabut.

Deixant ara de costat les maneres de gestió directa (bé sigui per la pròpia
entitat local, mitjançant organisme autònom, entitat pública empresarial local o
societat mercantil el capital social de la qual pertanyi íntegrament a l'entitat
local o a un ens públic de la mateixa), sembla que en aquest àmbit, com ja es
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va apuntar, tindrà especial sentit la col·laboració público-privada, articulada
mitjançant la gestió indirecta del servei, a través de les diferents formes
previstes en l'ordenació jurídica4..

Quant a la col·laboració público-privada en general, es pot recordar els
coneguts avantatges que alguns aprecien en la mateixa, com la possibilitat
d'executar en el curt termini unes infraestructures que, d'una altra manera,
serien complicades de portar endavant, a causa de l'absència de recursos
públics i a les limitacions europees a l'endeutament públic, que ha afavorit la
recerca de fórmules jurídiques que permetin la construcció d'infraestructures
sense la comptabilització directa del deute en els pressuposts públics. Raons
totes elles que es pot traslladar l'àmbit de l'habitatge5.

4

PAREJA, M., PONCE, J., GARCÍA, L.(2002): Urbanisme i habitatge com a eines de
desenvolupament sostenible, F. Carles Pi i Sunyer, Barcelona, pp. 125 i ss
5
Convé recordar el Dictamen del Comitè de les Regions "Política de l'habitatge i política
regional", núm. 68, de 13 i 14 de febrer de 2007:
“1.6. El establecimiento de colaboraciones público-privadas (CPP) para explotar las zonas
abandonadas y proporcionar los medios para rehabilitar viviendas plurifamiliares en mal estado
no sòlo puede cambiar la apariencia física de dichas propiedades, sino también permitir que los
barrios resulten lugares más atractivos para vivir y trabajar.
1.16. Con frecuencia, las colaboraciones público-privadas (CPP) hacen hincapié en proyectos
de infraestructuras públicas como el transporte, la gestión de residuos y la prestación de
servicios. Aunque algunas organizaciones han reconocido el valor de las CPP en la
regeneración urbana, esta última todavía podría desarrollarse plenamente. Una condición
previa para dicho desarrollo sería la clarificación de un marco jurídico comunitario de las CCP,
ya que en la situación actual aún quedan algunas dudas con respecto a la definición de inhouse, la calificación de CCP de algunas operaciones mixtas de vivienda social y la calificación
de CCP institucional de algunos organismos de viviendas de protección oficial.
“1.18. Las CPP pueden ayudar no sòlo proporcionando acceso a una financiación de capital
adicional, sino también contribuyendo a encontrar las mejores soluciones para sacar a cada
participante en la colaboración de su papel tradicional de mera parte interesada. Las
cualificaciones complementarias de los socios privados pueden aportar una gestión y una
simplicidad organizativa a los proyectos. Unas organizaciones de la comunidad más flexibles
que las estructuras municipales formales, cercanas a redes informales y que representen los
intereses a largo plazo de la comunidad local pueden contribuir a la eficiencia, así como a
garantizar la aceptación y el apoyo del público. Por lo tanto, los proyectos pueden ejecutarse
con mayor rapidez y con una sostenibilidad superior a largo plazo.”
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En aquesta línia, s'hauran de considerar els instruments contractuals possibles
a la llum de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic:
contractes d'obra, contractes de concessió d'obra pública, de gestió de serveis
públics o, novetat en aquesta llei, contracte de col·laboració público-privada
(CPP) prevista ara a l'art. 11.

Finalment, es pot fer esment també, al costat de la gestió directa i els
contractes al·ludits, de la possibilitat (encara que l'art. 18 de la Llei del dret a
l'habitatge el converteix en obligatorietat en cas de cessió onerosa dels
terrenys per a HDP) d'articular la CPP mitjançant drets de superfície sobre els
terrenys per a la construcció i explotació de les HDP. En aquest àmbit és precís
tenir en compte l'art. 35 de la LS 2007, la LUC (art. 162 i concordants del seu
reglament), i l'art. 564 del Títol V del Codi Civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10
de maig.

Encara que alguna sentència sembla negar la possibilitat de constituir drets de
superfície en béns de domini públic, a causa del principi constitucional
d'inalienabilitat del mateix, que impediria l'existència de drets reals limitats
gravant als mateixos, llevat dels administratius plasmats en les concessions
administratives de domini públic, tal interpretació ens sembla forçada, en
concedir al principi d'inalienabilitat una vis expansiva excessiva, que rigidifica
notablement la gestió dels béns de domini públic encara quan això no sigui
precís per a la seva adequada protecció i la de la seva afectació.
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Per tant, no hi ha d'haver cap inconvenient derivat del principi d'inalienabilitat
per a la constitució de drets de superfície sobre terrenys dedicats a HDP. És
més, la Llei del dret a l'habitatge ho exigeix quan s'obtinguin mitjançant cessió
onerosa.

Una última reflexió s'ha de dedicar al subsòl en el cas de les HDP. En aquest
àmbit s'han de tenir en compte els arts. 39 LUC, en general, i més
específicament l'art. 34 RLUC referit al subsòl en el cas de sistemes urbanístics
de titularitat pública. Aquest últim precepte assenyala que el planejament pot
preveure que el subsòl dels sistemes de titularitat pública es destini a usos
diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la
funcionalitat del sistema. Estableix a més que a sòl urbà, en àmbits inclosos en
polígons d'actuació o plans de millora urbana, el planejament pot decidir que el
subsòl del sòl que es destini a sistemes de titularitat pública sigui susceptible
d'aprofitament de titularitat privada (destinat a ús d'aparcament, de magatzem,
a usos propis dels equipaments o a altres usos admesos pel planejament al
subsòl) sempre que sigui necessari per "garantir l'equilibri de beneficis i
càrregues derivat de la cessió gratuïta del sòl destinat a nous sistemes de
titularitat pública"6. Aquestes previsions poden facilitar el procés de generació
de les HDP i l'articulació de col·laboracions público-privat per a la seva
construcció i gestió.

6

Es tingui en compte a més l'art. 17.4 LS 2007:"

"Cuando, de conformidad con lo previsto en su legislación reguladora, los instrumentos de
ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el
vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, podrá constituirse complejo
inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan el carácter de fincas especiales de atribución
privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la
protección del dominio público.”
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En aquest sentit, s´ha de partir de la idea que aquesta construcció i gestió, com
ja s´ha dit, es pot desenvolupar mitjançant fórmules de col·laboració amb el
sector privat, utilitzant a tal fi les figures jurídiques previstes a la legislació de
domini públic i de contractes vigent.

Entre aquests mecanismes, volem al·ludir ara a la possibilitat d´utilitzar el
contracte administratiu de concessió d´obra pública, amb explotació d´aquesta,
el contracte de col·laboració del sector públic i sector privat i el contracte de
gestió de servei públic. En els tres casos es tracte de contractes administratius
típics, regulats en la ja esmentada llei de contractes del sector públic de 2007.
Deixant ara de banda detalls, les tres figures permeten garantir la viabilitat
econòmica del projecte pel sector privat, mitjançant la possible explotació de
zones complementàries (locals, oficines, aparcaments...) i la gestió de serveis a
l´edifici, pels ocupants, susceptibles de cobrament i, fins i tot, possible utilització
per tercers aliens (restaurant-menjador, càtering, bugaderia, serveis mèdics,
fisioteràpia, etc).

Tanmateix, com indica l´art. 18 de la llei del dret a l´habitatge, seria possible
articular la col·laboració privada per la construcció i gestió dels HDP mitjançant
un dret de superfície sobre els terrenys a favor d´un tercer que presti l´activitat
d´acord amb el plec (estaríem davant d´un contracte administratiu mixt, sota el
marc jurídica de l´art. 4, lletra p, al final, de la llei de contractes del sector públic
de 2007). A grans trets, aquesta figura permet escindir sòl, vol i subsòl (d´acord
amb la legislació urbanística). El vol es pot cedir a un privat per tal que
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construeixi i gestioni els HDP. El sòl continuaria, en tot cas, essent de titularitat
pública. A l´acabament de la construcció, aquesta revertiria a l´Ajuntament.
Aquesta figura presenta avantatges, com són el fet que la relació superficiariusuari final de l´HDP és subjecte a dret privat (el que no impedeix el control
públic de la mateixa mitjançant els plecs de clàusules administratives) o la
possibilitat d´explotar econòmicament pel privat les zones complementàries
al·ludides.

En tot cas, la decisió discrecional municipal de construir i/o gestionar
directament els HDP o optar per la col·laboració amb privats hauria de
fonamentar-se en un rigorós estudi jurídic i econòmic de les diferents
possibilitats aquí merament apuntades i, sobre tot, de la seva viabilitat
econòmica pel sector privat, car, en cas contrari, seria difícil trobar
col·laboradors interessats en ajudar a l´Ajuntament.

És evident que aquí el paper de les organitzacions de caire supramunicipal
(com ara les Províncies i concretament, la de Barcelona organitzadora
d´aquesta jornada) pot ser important pel que fa al suport i assistència tècnica.

Si es decideix la construcció i gestió en col·laboració amb privats del HDP, la
inquietud per la possible participació de privats vinculats als municipis hauria
d´articular-se sota dues coordenades. En primer lloc, amb respecte total de la
Directiva comunitària 2004/18/CE, de 21 de març, transposada a l´ordenament
jurídic per la Llei 30/2007, de 30 d´octubre, de contractes del sector públic,
aplicable òbviament als ajuntaments catalans. Tant l´ordenament comunitari
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com ara la llei de 2007 cerquen garantir els “principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”, així com l’ús eficient
dels fons públics utilitzats en favor d´una bona administració (art. 30 EAC, arts.
1, parcialment reproduït, i 25.1 llei de contractes del sector públic).

Ara bé, aquests principis i objectius no requereixen en tot cas que els
procediments de selecció de contractistes siguin totalment oberts i amb
publicitat. Efectivament, si bé el procediment obert és l´ordinari (art. 141 llei de
contractes), s´ha de tenir en compte que és possible la utilització del
procediment restringit (arts. 146 i 147, en el que l´Administració invita a
participar en la licitació a no menys de cinc empreses). D´igual manera, entre
els procediments de selecció especials, cal destacar la possibilitat d´aplicar el
negociat (l´adjudicació directa en la nostra legislació històrica) en certs casos
(art. 154 llei de contractes), incloent supòsits en que els contractes no
excedeixen d´una determinada quantia i durada (un milió d´euros si es tracta
d´un contracte d´obres; mig milió si és de gestió de serveis públics i no
excedeix la seva durada de cinc anys).

Finalment, no cal oblidar que la legislació preveu l´anomenat diàleg competitiu,
d´aplicació en tot cas als contractes de col·laboració entre el sector públic i el
privat (art. 164 de la llei de contractes), el qual permet a l´Administració
restringir el número de licitadors, prèvia invitació i tenir en compte criteris
diferents de la mera oferta econòmica d´aquests.
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A més, fora del cas ja al·ludit del procediment negociat, les Administracions
tenen la possibilitat de utilitzar com a criteris d´adjudicació elements no
únicament quantitatius, sinó qualitatius (en línea amb l’històrica fórmula del
concurs, ara inexistent, al menys amb aquesta terminologia, vegeu art. 134 de
la llei de contractes). En la valoració de mèrits diferents de la pura oferta
econòmica, es poden tenir en compte el previ compliment satisfactori d´altres
contractes, així com consideracions ambientals i socials (existint jurisprudència
del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que inclou condicions
relacionades amb la lluita contra l´atur i indicant la llei de contractes que es
poden primar les empreses que incorporin discapacitats i persones en risc
d´exclusió social en la seva plantilla, Disposició Addicional Sisena).

En fi, l´elecció de la construcció i/o gestió directa o indirecta, així com les
qüestions referides a l´adjudicació dels possibles contractes, cas de decantarse per la última, valorant determinats factors, requereixen una anàlisi acurada i
fonamentada sobre les necessitats i possibilitats de cada Ajuntament i, per tant,
és impossible establir una solució unívoca en aquesta seu i moment.

4.

La solidaritat urbana, els habitatges dotacionals públics i el Pacte

Nacional de l'Habitatge

Finalment, al·ludir que el Pacte Nacional de l'Habitatge al·ludeix als habitatges
dotacionals en el còmput de l'objectiu de solidaritat urbana dels arts. 73 i ss de
la Llei del dret a l'habitatge (com també ho fa l'art. 74 de la mateixa)
computant la seva existència en el càlcul dels escenaris en els pròxims 25
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anys per a la consecució de l'esmentat objectiu.
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