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Introducció 
 

En el marc del Catàleg de Serveis 2018, la Diputació ofereix als municipis el suport 

“Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge”. Aquests són instruments de planificació no 

reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria 

d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per a 

planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.  

Les seves principals característiques són: 

✓ Són instruments de planificació no reglats que volen respondre a les necessitats de 

planificació tàctica i operativa dels municipis (a diferència del nivell estratègic que 

aborden els PLH). 

✓ Redueixen els esforços sobre l’anàlisi i la diagnosi de la situació per a centrar-se en 

els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques municipals. 

✓ Busquen un forta implicació dels municipis en la redacció.  

✓ Són instruments “lleugers” (menys temps de redacció, menys cost) i “flexibles” 

(adaptació a la voluntat municipal i la realitat del municipi). 

✓ Són instruments interns al propi ens local de caràcter eminentment tècnic, que poden 

servir com a base per a redactar un posterior Pla Local d’Habitatge. 

 

El document que teniu a les mans és el resultat del procés d’assessorament i assistència 

tècnica realitzat entre els mesos de gener i juny de 2019 i ha consistit en la detecció de les 

principals problemàtiques en matèria d’habitatge, en la definició d’uns objectius i estratègies 

d’abordatge i en el disseny d’accions i eines per la seva gestió futura. Aquest programa ha de 

situar l’Ajuntament en disposició de passar a l’acció en els propers mesos, amb una estratègia 

clara, concreta i consensuada.  

El document resultant s’estructura 4 grans blocs temàtics: 
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A l’annex, s’adjunten tota una sèrie de documents que s’han anat generant com són: les actes 

de les sessions de treball, informació estadística més detallada i altres documents que poden 

facilitar l’execució posterior del PAMH.  

En la pròpia formulació del PAMH s’han seguit una sèrie d’objectius en quant a la metodologia 

de treball i resultat: 

 

a) Sorgir del treball conjunt entre responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament  

La diagnosi i les propostes han sorgit d’un treball conjunt de diàleg i consens entre polítics i 

tècnics de diferents àrees o departaments (Urbanisme, Habitatge, Joventut i Promoció 

Econòmica, Serveis Socials, Dona i Turisme). D’aquesta manera, el Programa resultant entra 

en vigor amb un nivell d’acceptació i comprensió major per part d’aquests dos estaments – el 

polític i el tècnic- que són igualment claus en els primers passos i consecució del programa. 

Així mateix, el seu caràcter transversal ha permès una millor comprensió de la problemàtica i 

una formulació més polièdrica del Programa resultant.  
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b) Posar l’accent en el procés  

La metodologia ha anat orientada a reforçar la implicació i lideratge de l’Ajuntament en la 

política d’habitatge. En aquest sentit, el procés de definició del Programa ha estat en si mateix 

un procés d’aprenentatge, clarificació d’idees i consolidació d’un discurs compartit. El disseny 

del Programa ha estat un procés de co-creació protagonitzat i liderat per l’Ajuntament, de 

manera que el document final que el recull és reconegut com un producte propi, llur contingut 

ha quedat plenament interioritzat durant el procés.   

 

c) Posar l’accent més en l’acció i en la recerca d’experiències a replicar.  
Sovint, quan es dissenyen plans d’acció, es destinen molts recursos i temps a generar una 

diagnosi exhaustiva de la realitat sobre la que es vol intervenir, sense que aquest esforç vagi 

seguit d’un esforç equivalent de cerca, disseny, contrast i consens de propostes operatives 

d’acció. En aquest cas, hem volgut compensar aquest desequilibri, optant per una metodologia 

de diagnosi àgil i efectiva, centrada en generar i recollir els indicadors i informacions realment 

clau, i donant un major pes al procés de creació conjunta d’una estratègia i unes propostes 

d’acció. Aquest procés s’ha nodrit en gran part de la recerca d’accions i projectes que s’estan 

realitzant a d’altres territoris així com la posterior adaptació a la casuística concreta de Begues.  

 

d) Arribar fins a una formulació visual, clara i divulgable del Programa 

El disseny del Programa ha previst un esforç especial per visualitzar, clarificar i donar 

coherència a l’estratègia i programa d’accions a impulsar. El procés de suport ha permès 

destil·lar les idees i propostes, fins a obtenir una estratègia coherent, clara, i per tant fàcil de 

comunicar.  

 

e) Instrument lleuger i operatiu 

El document resultant està centrat en donar resposta a les necessitats concretes detectades 

i prioritzades. No pretén ser un document molt exhaustiu amb molts plànols i detalls, sinó un 

full de ruta que serveixi per passar a l’acció. Pretén per tant ser un document útil, pràctic i ben 

dimensionat, expressat en un llenguatge entenedor i que inclogui elements més operatius com 

pressupostos, persones de referència i calendari d’execució.  

 

f) Factible i realista  

Amb un límit temporal concret, dos anys, es centra en aquelles accions que es podran 

desenvolupar en aquest termini i amb els recursos disponibles, tant de l’Ajuntament com 

d’altres administracions.  



Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge  
Begues 

5 

 

 

 

Metodologia 
 

La metodologia de treball ha passat per 6 etapes diferenciades que corresponen a 6 sessions 

de treball amb l’Ajuntament i que detallem tot seguit:  

 

 

 

1. Punt de partida (23/01/2019) 

Aquesta fase es va concretar en una reunió amb els referents tècnics i polítics de l’Ajuntament 

i Diputació de Barcelona. En aquesta reunió es van explicitar les voluntats municipals a 

desenvolupar al PAMH, es va concretar el pla de treball i es va recollir la informació municipal 

més rellevant (informes, plans, estudis relacionats,...) 

 

2. Anàlisi i diagnosi (20/02/2019) 

A partir d’un recull exhaustiu d’indicadors demogràfics i de 

l’àmbit d’habitatge1, es van seleccionar aquells més rellevants 

per elaborar una diagnosi que posteriorment va ser presentada, 

complementada i consensuada amb referents tècnics i polítics 

de l’Ajuntament. Finalment, la diagnosi va quedar sintetitzada en 

una presentació de gràfics, diagrames i dades, que va donar peu 

a l’inici del punt 3.  

 

                                                
1 Aquest recull d’indicadors ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona i queda recollit a l’annex. 
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3. Plantejament d’objectius i estratègia (13/03/2019) 

Aquesta fase es va abordar en una jornada de treball conjunta amb la referent política i 

referents tècnics de les àrees que estaran implicades de manera central en el 

desenvolupament de la política local d’habitatge.  

Per aquesta jornada de treball es va presentar l’arbre de problemàtiques estretes de les 

reflexions en sessions anteriors i es va dissenyar conjuntament l’arbre de solucions que 

marcarà els principals objectius de l’estratègia i les àrees de treball. Finalment es va obrir un 

procés de reflexió sobre possibles estratègies per assolir els objectius marcats.  

 

 Arbre de problemàtiques                   Arbre de solucions                      Com ho aconseguirem: estratègia 

  

 

4.  Selecció de les actuacions (24/04/2019) 

A la següent sessió de treball, es va preparar una bateria de propostes concretes coherent 

amb l’estratègia dissenyada. El “Catàleg d’instruments per a les polítiques locals d’habitatge” 

de Diputació de Barcelona va ser “l’input” principal d’aquesta sessió, donat que presenta un 

ventall divers d’accions possibles per a diferents línies d’acció. Per altra banda, també es va 

fer tota una recopilació d’accions que s’estaven duent a terme a d’altres municipis i de 

materials generats en el marc d’aquestes accions. 

Al finalitzar el repàs de les possibles accions es va dur a terme un exercici de priorització 

segons la viabilitat de les accions i l’impacte o importància de les mateixes. Així, les accions 

esmentades es situaven en un eix de coordenades visualitzant de forma més clara quines 

eren aquelles accions per les que al PAMH apostaria. 

 

Objectius i accions                                                Priorització 
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5. Planificació de les accions (15/05/2019) 

Una nova sessió de treball amb les persones referents de portar a la pràctica les accions va 

permetre acabar concretant els detalls en quant a l’execució concreta, recursos necessaris i 

temporalització de cada acció.  

Les accions han quedat detalles i programades a través d’una fitxa que es recull en el present 

document i que especifica la programació, recursos disponibles, agents implicats, indicadors 

de seguiment que cal preveure recollir, etc. (Pla d’Acció). 

 

6. Posada en marxa i eines de seguiment del Programa (19/06/2019) 

Juntament amb la planificació de les accions, s’ha dissenyat i elaborat un instrument en forma 

de gestor de projectes que permetrà fer un seguiment correcte de les accions i del 

desenvolupament general del Programa. Aquest gestor de projectes va ser presentat 

directament a les persones que hauran d’actualitzar-lo per tal d’explicar amb detall el seu 

funcionament i solucionar possibles dubtes.  

 

Assistents a les sessions de treball 

Durant totes aquestes sessions de treball han participat diferents professionals tècnics i 

polítics de l’Ajuntament de Begues: 

• Joan Molina Molina (Regidor d’Urbanisme i Habitatge) 

• Jordi Montaña Serres (Regidor de joventut i Promoció Econòmica)  

• Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

• Xavier Teixidor Bigas (Arquitecte Municipal i Tècnic d’Habitatge)  

• Carlota Martín Enrile (Educadora de Serveis Socials) 

• Ana Fernández Rodriguez (Treballadora Social de Serveis Socials) 

• Jordi Ros Saperas (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

 

Per part de Diputació també han participat:  

• Ània Pluma (Arquitecta i responsable d’organització de l’Oficina d’Habitatge) 

 

Finalment, per part de la consultora contractada per la redacció del PAMH ha participat:  

• Raquel Moreno (D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials) 

• Sarai Samper (D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials) 

• Marc Collado (D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials) 

• Lars Müller (D-CAS. Col·lectiu d’Analistes Socials) 
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Diagnosi 
 

 

El present apartat presenta una anàlisi dels principals indicadors demogràfics i de l’àmbit 

d’habitatge. No pretén ser una anàlisi exhaustiva. El seu principal objectiu és identificar quins 

són els indicadors més rellevants i explicatius per tal de discernir les problemàtiques més 

destacades a les que el PAMH haurà de donar resposta.  

La diagnosi es divideix en diversos apartats, més la informació de context, que serveixen per 

posar en evidència la interconnexió i la influència que el mercat de l’habitatge o les 

característiques del mercat de l’habitatge tenen sobre les dinàmiques demogràfiques generals 

del municipi. 

Context 

 

 

Begues és el municipi de la comarca del Baix Llobregat amb major extensió territorial, amb 

una superfície de 50,44 quilòmetres quadrats i una densitat poblacional de 138 h/km2. El 

municipi limita al nord amb els termes d'Olivella, Olesa de Bonesvalls, Vallirana i Torrelles de 

Llobregat; a l'est amb Sant Climent de Llobregat i Gavà, i al sud i sud-oest amb Sitges. Bona 

part del Parc Natural del Garraf és dins del seu perímetre. La seva gran extensió genera una 

població tendint a ser dispersa entre el nucli i les urbanitzacions. La seva població a 1 de 

gener del 2018 era de 6.961 habitants que es distribueix en tres zones, una articulada entorn 

al nucli antic (Barceloneta, Bartró, La Bassa Blanca, Cal Viudo, ca n’Amell, la Costeta, el Raval 

Sant Martí, la Rectoria, Santa Eulàlia i Can Sadurní, així com la urbanització de Bon Solei) i 

dues urbanitzacions més grans com són Begues Parc i Mas Ferrer. 
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PERFIL SOCIAL DE BEGUES 

Qui viu a Begues? 

 

La població de Begues ha crescut any rere any fins a situar-se l’1 de gener del 2018 en 6.961 

habitants (veure gràfic 1). En els anys immediatament anteriors a la crisi econòmica, la 

població creixia a un ritme d’uns 200 habitants per any; en començar la crisi al 2008, s’ha 

produït una desacceleració respecte al creixement poblacional dels anys anteriors. 

L’augment de la població en els anys de la crisi va estar caracteritzat per l’entrada de 

població adulta en edat de criança d’infants (35-64 anys) acompanyat del creixement de 

la franja de 0-19 anys (veure gràfic 2), indicant que hi ha hagut entrada de famílies amb fills i 

filles al municipi, sobretot provinents de la resta del Baix Llobregat. 

El saldo natural és positiu, amb més naixements que defuncions. Aquests naixements són 

molt positius de cara a la sostenibilitat poblacional de Begues, però existeixen problemes quan 

es fan més grans: un cop arriben als 20 anys, veiem que la població es redueix en la franja 

que va fins als 34 anys (veure línia taronja del gràfic 2). 

Un creixement de les famílies amb fills, d’una banda, i el decreixement de la gent jove, de 

l’altra, ens indiquen que s’està donant un procés de substitució de la població: la gent jove 

marxa a altres municipis en els quals l’habitatge és més adaptat a les seves necessitats i 

estan millor connectats amb Barcelona, i és substituïda per l’entrada de població de nous 

habitants (adults de 50-64 anys amb fills) provinents, sobretot, de la comarca del Baix 

Llobregat (veure línia magenta al gràfic 3). 

Alhora, es produeix una tendència a l’envelliment de les famílies amb fills: veiem com 

s’estanca la línia dels que van arribar fa uns anys amb 35-50 anys, i aquests passen a fer 

repuntar la línia dels 50-64 anys. No obstant, cal dir que Begues, amb una edat mitjana de 

39,5 anys, se situa dos anys per sota de l’edat mitjana del Baix Llobregat (41,8 anys). 

En els últims dos anys s’ha recuperat la immigració exterior (veure gràfic 4), tot i que són 

molt pocs (només arriba al 5,9% al 2018), sobretot llatinoamericana i del Brasil. Per exemple, 

en l’any 2017, de les 75 persones estrangeres que van empadronar-se a Begues, 41 eren de 

l’Amèrica del Centre i del Sud. 

 

Gràfic 1. Evolució de la població total. Begues, 2004-2018. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Gràfic 2. Evolució de la població de Begues per trams d’edat, 2004-2017. 

 

 

Gràfic 3. Saldos migratoris interiors (immigració menys emigració dins l’Estat). Begues, 2012-2017. 

 

 

Gràfic 4. Nombre de persones immigrades i emigrades. Begues, 2005-2017. 
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Com són les llars de Begues? 

A conseqüència dels processos que hem descrit, l’estructura de la llar més comuna a Begues 

és la família amb fills i filles (veure gràfic 5). Un 41% de les llars tenen aquesta composició, 

molt per sobre de la província (27%). Així doncs, la llar més habitual és la que està habitada 

per entre 2 i 4 persones. Tal com es pot veure al gràfic 6, a Begues els grups d’edat infantil i 

adult és més destacat que a la província. 

Mencionàvem en el punt anterior que es dona una tendència a l’envelliment, però el sector 

que ha crescut més no és el de majors de 65 anys, sinó el segment d’edat més avançada 

de la població adulta (50-64 anys). Els majors de 65 anys, malgrat haver crescut en nombre 

(veure gràfic 2 a la pàgina anterior), segueix sent per ara un grup relativament menys nombrós 

(veure gràfic 6). Per exemple, la proporció de gent major de 65 anys que viu sola és 5 punts 

inferior a la mitjana de la província (veure gràfic 7). No obstant, aquesta serà la població que 

començarà a ser cada cop més nombrosa en un futur a mesura que hi vagin entrant els i les 

qui en l’actualitat tenen entre 50 i 64 anys. 

 

Gràfic 5. Estructura de les llars. Begues i província de Barcelona, 2011. 

 

 

Gràfic 6. Edat dels habitants. Begues, Baix Llobregat i província de Barcelona, 2018. 
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Gràfic 7. Llars formades exclusivament per majors de 65 anys (% sobre el total de llars). Begues i 

província de Barcelona, 2011. 

 

Poden les famílies accedir a un habitatge? 

 

A nivell socioeconòmic, Begues és el segon municipi amb major renda mitjana del Baix 

Llobregat (calculada segons la base imposable mitjana de l’IRPF per declarant, veure gràfic 

8), i el municipi amb menys taxa d’atur de tota la comarca (i a quasi la meitat de la taxa 

provincial, veure gràfic 9). Aquestes dues dades reflecteixen que, en general, Begues és un 

poble benestant, i el perfil mitjà de l’habitant presenta menor vulnerabilitat econòmica. 

Malgrat no observem un risc alt de vulnerabilitat econòmica, sí que s’observa un risc de 

sobreendeutament (veure gràfic 10): el 48% dels habitatges al 2011 eren de propietat en 

pendent de pagament, 10 punts per sobre de la província.  

Si existeix un risc en la compravenda, l’accés a un habitatge a través del lloguer també 

requereix un alt esforç econòmic de quasi la meitat dels ingressos de la llar (veure gràfic 

11), de tal forma que tot i que es disposi d’ingressos això no vol dir que s’estigui en una 

situació econòmica familiar i personal tranquil·la. Si la recomanació és que la despesa en 

habitatge no superi el 33% dels ingressos personals, a Begues aquesta arriba al 45%.                                                                                                                                                                                                                                                                    

De fet, segons dades dels serveis socials bàsics del municipi (veure gràfic 12), hi ha 33 

famílies ateses degut a una situació econòmica desfavorida (manca d’ingressos per sous 

precaris, feines temporals...) que els posa moltes dificultats a l’hora de pagar el lloguer. Es 

tracta d’un perfil de família amb fills o filles menors que han d’aguantar el mes amb un sol 

salari de menys de mil euros, tant famílies nombroses com famílies monoparentals (dones 

que viuen soles amb infants). En aquest últim cas, Serveis socials té comptabilitzades 10 

famílies a les que ha d’ajudar després d’un divorci, davant d’una situació d’empobriment pel 

fet de passar de viure amb dos salaris a sobreviure amb un. Per tant, malgrat que 

nominalment Begues és un dels municipis més benestants de la comarca, hi existeixen 

situacions de vulnerabilitat econòmica. 

Per mencionar alguns exemples d’aquestes situacions, podem parlar dels desnonaments i 

de la dificultat per atorgar ajudes al lloguer. En els casos més extrems, durant els anys de 

12,58%

17,38%

Llars +65

Begues Província
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crisi es van donar bastants casos de desnonaments per impagament d’hipoteca. Actualment 

els casos que hi ha són de lloguer. Des de Serveis Socials també tenen dificultats per gestionar 

les ajudes de la Generalitat al lloguer perquè hi ha casos en els quals el contracte de lloguer no 

s’ha realitzat correctament ni està en regla, o no es compta amb cèdula d’habitabilitat. En altres 

casos, l’obstacle al que s’enfronten és que per poder demanar l’ajuda de lloguer, l’import de 

l’arrendament no pot ser superior a 750 euros i hi ha persones que la necessitarien però no ho 

poden tramitar perquè l’habitatge que han trobat té un preu de lloguer superior.  

 

Gràfic 8. Base imposable de l'IRPF per declarant. Begues, Baix Llobregat i província de Barcelona, 2016. 

 

Gràfic 9. Taxa d'atur registrat. Begues, Baix Llobregat i província de Barcelona, maig 2019. 
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Gràfic 10. Règim de tinença de l’habitatge. Begues i província de Barcelona, 2011. 

 

Gràfic 11. Esforç econòmic en la tinença d’un habitatge de lloguer. Begues, 2011-2017. 
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Gràfic 12. Situacions de vulnerabilitat social detectades pels serveis socials bàsics. 
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es compleix la normativa d’urbanisme respecte a les característiques que han de tenir els 

habitatges per obtenir la llicència. Degut a la distància, la comunicació és costosa. 

 

 

Gràfic 13. Habitatge iniciat i finalitzat per miler d’habitants. Begues i província de Barcelona, 2004-2017. 

 

Com és el dinamisme del mercat de l’habitatge? 

El mercat de l’habitatge a Begues va estar dominat per les transaccions d’habitatge fins al 

2008 (amb més de 100 compravendes signades cada any, contra els prop de 20 contractes 
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compravenda d’habitatge tendint cap a l’empat amb el lloguer l’any 2018, i a augmentar 

el nombre de compravendes fins que aquestes siguin de nou el motor del mercat de l’habitatge 

en pocs mesos. 
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generalitzada a tot el país, és probable que assistim en els propers anys a un augment 

encara major dels preus del lloguer. 

El preu del lloguer, tot i estar pujant any rere any a la comarca i a la província (veure barres 

verticals al gràfic 14), ha sigut sempre tradicionalment car a Begues. El fet que el lloguer hagi 

sigut tan car ve donat per l’existència de dos circuits en el mercat de l’habitatge: el circuit 
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majoritari, de cases unifamiliars dirigit a les classes benestants (les que fan que Begues 

sigui el segon municipi amb bases imposables més altes de l’IRPF), i un circuit minoritari, molt 

més petit amb molt poca oferta d’habitatge plurifamiliar de mida petita o mitjana, però 

que compta amb molta demanda. 

El circuit majoritari al que ens referim existeix perquè a Begues hi ha una presència molt 

notòria d’habitatges grans (veure gràfic 15), per la presència de finques rústiques grans i 

cases unifamiliars amb jardí (un 42% de les llars), i hi ha menys habitatge petit que és el més 

assequible (un 33%, que a la província són un 73%). L’excés de superfície segurament explica 

que el preu de compra (al tercer trimestre de 2018) sigui més baix que a la comarca i que el 

de la província (veure gràfic 16). 

Begues compta doncs amb un parc d’habitatge poc heterogeni i poc diversificat que 

només dona resposta a les necessitats d’habitatge dels segments amb més capacitat 

econòmica, mentre que en els segments amb menys capacitat econòmica, la diferència entre 

la oferta i la demanda els incrementa així el preu. 

Com a conseqüència d’aquest mercat del lloguer, s’han detectat casos de persones que han 

rellogat habitacions. També hi ha alguns casos d’habitatges on es relloguen totes les 

habitacions (es té constància de 2 casos). 

A més a més, una conseqüència d’aquest fet és l’expulsió de la població amb menys 

recursos i l’arribada de famílies amb millor nivell adquisitiu, així com la fuga de gent jove 

cap a altres ciutats. 

Tots aquests casos més precaris estan disseminats pel territori, no sembla haver una 

concentració.  

 
Gràfic 14. Preu del lloguer. Nombre de contractes de lloguer i transaccions d’habitatge. Begues, Baix 

Llobregat i província de Barcelona, 2005-2018 (3r trimestre). 
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Gràfic 15. Superfície útil de les llars. Begues i província de Barcelona, 2011. 

 

 

 
Gràfic 16. Preu per metre quadrat construït de compravenda. Begues, Baix Llobregat i província de 

Barcelona, 2013-2018 (3r trimestre). 
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Amb quant HPO comptem? 

En l’apartat anterior parlàvem d’un mercat de l’habitatge doble, amb habitatge unifamiliar aïllat 

majoritari d’un costat, i pisos de mida petita i mitjana minoritaris. En aquest segon grup, hi 

trobem les dues àrees d’HPO construïdes a Begues: 

• 33 habitatges de compravenda al Camí Ral (veure mapa 1), els quals estan ja tots 

venuts; i 18 de lloguer en aquesta promoció, dels quals 3 són habitatges d’emergència 

social gestionats per l’Ajuntament. 

• 18 habitatges de lloguer al Carrer Mary Santpere (2010, veure mapa 2). Hi ha 

habitatges de 1, de 2 o de 3 habitacions. El projecte original anava dirigit a un públic 

mixt de gent gran i gent jove. A la pràctica, s’han acabat entregant a un públic de 

famílies amb necessitats socials. 

• En la promoció de lloguer, des del 2012, l’Ajuntament compta amb 2 pisos per a 

polítiques d’habitatge social. Des del 2018 se n’afegeix un més al bloc del costat. 

Costa 9.012€ anuals.  

Hi ha previsió de construcció d’HPO (33 habitatges més, per joves, gent gran i emergència 

social), i hi ha demanda d’HPO els últims anys que s’ajusta a la previsió de construcció (veure 

gràfics 19 i 20). No obstant, cal tenir en compte que es preveu l’augment de persones inscrites 

a sol·licitants d’HPO amb la notícia de construcció d’HPO. Alhora, des de l’Ajuntament es 

plantegen el dubte de la gestió dels habitatges que es puguin construir en un futur. 

També s’està construint una llar residencial que cobriria les necessitats de la gent gran. La 

llar tindrà 30 places. Això és important perquè en el cas de que el PAMH contempli HPO hem 

de tenir en compte que les necessitats de la gent gran quedarien cobertes per aquesta llar 

residència 

 

 

Mapa 1. Localització de la promoció d’HPO al Camí Ral. Begues, 2018. 
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Mapa 2. Localització de la promoció d’HPO al C/ Mary Santpere. Begues, 2010. 

 

Gràfic 19. Persones inscrites al registre de sol·licitants d’HPO de Catalunya a Begues. 2018. 

 

Gràfic 20. HPO finalitzat a Begues. 2018-2010. 
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A Begues tenim una doble realitat d’habitatges recents i antics (veure gràfic 17): un 42% 
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problemes estructurals, habitat  en part per gent gran). Aquest últim perfil d’habitatge és 

problemàtic perquè hi ha persones grans vivint, i l’habitatge ja no s’adapta a les seves 

necessitats. Es tracta d’un perfil de gent que van adquirir una finca amb una casa gran en 

un moment de la seva vida on tenien més mobilitat, i no hi ha opció de vendre aquest habitatge 

per un altre més accessible perquè el mercat no ho permet, perdrien molts diners. 

Alhora, des dels serveis socials bàsics es detecta que hi ha persones que estan llogades en 

habitatge en mal estat, amb problemes d’estructura i humitats, i que paguen 400-500 euros 

per aquest tipus de pis. Tenen documentats 43 casos (veure gràfic 12 a l’apartat anterior). 

No hi ha problemes destacables de blocs alts sense ascensor. La major part d’edificis de 

3 o més plantes són blocs de pisos nous amb ascensor al centre de la vila (veure gràfic 18). 

 

  

Gràfic 17. Habitatges segons any de construcció de l’edifici. Begues i província de Barcelona, 2011. 

 

 

Gràfic 18. Habitatges en edificis de 3 o més plantes sense ascensor. Begues i província de Barcelona, 

2011. 
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Hi ha habitatges buits o ocupats? 

Segons un estudi d’indicis d’habitatges desocupats elaborat per l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació (gener 2019), l’habitatge buit es podria situar entre un 9% 

(segons dades del cens) i un 24% (segons el padró) dels habitatges (veure gràfic 21). És a 

dir, 1 de cada 4 habitatges no tenen a cap persona empadronada, ja sigui perquè o bé 

són segones residències, o bé s’hi resideix de forma habitual i no s’han empadronat. Per tant, 

podrien estar buits entre 260 i 580 habitatges. Aquestes són dades que caldria filtrar amb els 

consums d’aigua per aproximar-nos a una panoràmica més realista i saber quins són habitats 

amb persones no empadronades o quins estan realment buits.  

Una conseqüència pràctica d’aquesta manca d’empadronament és la sobreutilització i 

saturació de serveis per part de la gent que hi viu però no està empadronada, ja que els 

serveis estan pensats per una quantitat més petita d’habitants (per exemple, hi ha un sol 

pediatre). 

 

Gràfic 21. Percentatge d’habitatges indiciàriament buits segons el cens i el padró. 

Cens 2011: Habitatge vacant, desocupat o buit, quan no és la residència habitual de cap persona ni és utilitzada de 

forma estacional, periòdica o esporàdica per ningú. Es tracta d'habitatges deshabitats 

Padró 2018: Habitatges que en algun moment hi han tingut persones empadronades però que en aquest moment 

apareixen sense empadronaments 

 

Si ens fixem en el mapa 3, podem observar els carrers on es concentren més habitatges 

sense ningú empadronat: als carrers Camí Ral i el carrer Ferran Muñoz. 
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Mapa 3. Localització dels habitatges indiciàriament buits segons el padró. Begues, 2018. 

 

 

A continuació presentem un diagrama síntesis de la diagnosi realitzada,  mostrant la interrelació 

que existeixen entre els diferents apartats, donat que alguns són resultat en gran part de 

dinàmiques anteriors o paral·leles.
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Quines actuacions ha dut a terme l’Ajuntament? 

Les principals inversions de l’Ajuntament s’han destinat a la compra de finques per 

construir HPO al poble (compensat per ingressos per venda de finques rústiques), 

promocions que s’han comentat en apartats anteriors. 

No s’han donat ajudes per rehabilitació, sobretot perquè els llogaters no volen enfrontar-

se als propietaris, i no volen arriscar-se a millorar l’habitabilitat de l’habitatge a costa de no 

poder mantenir el preu del lloguer. Les que hi ha atorgades són per reformes per a gent gran. 

En el 2018, serveis socials ha atorgat ajuts econòmics a 33 famílies per temes d’habitatge, 

amb una despesa de 15.452€. En aquesta quantia s’hi entra tant ajuts al lloguer o a l’accés a 

l’habitatge (fiances). El principal obstacle per accedir als ajuts al lloguer és que no poden ser 

superiors a uns 750 €. Per les característiques dels habitatges de Begues (grans, preus 

elevats), hi ha persones que la necessitarien però no ho poden tramitar perquè el que han trobat 

és superior (l’alternativa és marxar del poble, en aquests casos). Altres dificultats afegides que 

des de serveis socials bàsics han detectat tenen a veure amb gestionar les ajudes de la 

Generalitat al lloguer en aquells casos en què el contracte de lloguer no s’ha realitzat 

correctament ni està en regla. 

Pel que fa a les urgències socials, en l’últim any hi ha hagut 4 famílies desnonades per 

impagament de lloguer, allotjades en els 3 habitatges d’emergència, més un habitatge 

d’emergència addicional proporcionat per un privat. 

 

Quines actuacions podria dur a terme l’Ajuntament en el futur? 

L’Ajuntament va heretar una finca a prop de l’església. Es va fer una modificació de planejament 

per poder fer dos habitatges. S’hauria d’haver acabat al 2018, però per dificultats amb l’empresa 

porta força retard.  

 

Mapa 4. Localització de la finca a prop de l’Església. 
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L’ajuntament va adquirir una parcel·la que forma la cantonada de l'avinguda Sitges amb el Camí 

Ral, entre l'Escorxador i l'aparcament de l'antic Goula. 

 

Mapa 5. Localització de la finca d’Avinguda Sitges. 

Al Ple municipal del gener de 2019, s’ha donat llum verda a la proposta de l'equip de govern 

per a iniciar els primers tràmits urbanístics que permetran desenvolupar aquesta promoció entre 

l'Escorxador i el Camí Ral. La promoció d'habitatge públic contempla la construcció inicial de 3 

blocs amb 33 pisos i una zona verda de més de 2.000 metres quadrats.  

Altres finques que té l’ajuntament d’aprofitament són solars d’habitatge unifamiliar aïllat, i en 

aquestes no pot promoure.  

Cal tenir en compte, en relació a les necessitats a satisfer, que el Pla Territorial Sectorial 

d’Habitatge de Catalunya2 defineix el municipi de Begues com a “Àrea preferent”. Són aquelles 

àrees de més de 5.000 habitants que, tot i no ser considerades àrees de demanda forta i 

acreditada, l’esforç econòmic per llogar o comprar és superior al 30%. Aquests municipis tenen 

l’obligació de que al 2035 mínim el 2,1% del parc d’habitatges sigui de lloguer social, promoure 

nous habitatges HPO compra-venda i tinences intermèdies a raó de 25 habitatges per cada 

1.000 habitants. 

El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els 15 anys 

següents a la seva aprovació, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir 

a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i 

estat de conservació.  

  

                                                
2 El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori 
de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge.  
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Elements a favor i en contra 

Com a síntesi i complement a la diagnosi, es va realitzar una dinàmica de punts forts i febles 

amb els membres de la comissió de treball del PAMH. A continuació n’expressem els 

resultats, complementats amb elements obtinguts de la diagnosi 

 

Elements a favor 

 

 

Elements en contra 

• Ajuntament sanejat, sense gaire 
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• Hi ha capacitat de disposar de sou 
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• Saldo natural positiu 

• Recuperació immigració exterior 

• Menor vulnerabililitat a nivell general 
(2n municipi amb més renda del 
Baix Llobregat) 

• Situació econòmica favorable, 
recuperació de la construcció 

• No hi ha problemes severs de 
rehabilitació ni d’ascensors en 
habitatges de 3+ plantes 

• Existeix un parc d’habitatge públic 
de lloguer i hi ha previsió de 
construir-ne més 

• Es disposa d’ajuts econòmic d’accés 
a l’habitatge 

• Existeixen tres habitatges 
d’emergència habitacional 

• L’Ajuntament disposa de finques en 
les quals construir habitatge públic 

• Llei d’endeutament del 2012  

• Manca diversificació de tipus d’habitatge 
(abundància d’unifamiliar aïllat extens i poc 
plurifamiliar) 

• Les noves construccions continuen sent 
unifamiliar aïllat, amb prefabricat, que dificulta la 
regulació 

• Molta demanda d’habitatge de mida petita i 
mitjana, i poca oferta 

• Efecte d’expulsió de la població amb menys 
recursos i de la gent jove, arribada de famílies 
amb millor nivell adquisitiu 

• Tendència a l’envelliment en un futur proper 

• Alt esforç econòmic d’accés a l’habitatge, i risc 
de sobreendeutament (molt habitatge amb 
pagaments pendents) 

• Creixement del preu del lloguer 

• Dificultat d’accedir a les ajudes de lloguer per 
superar els 750 euros que tenen de màxim 

• Demanda d’HPO sense HPO disponible 

• Parc antic problemàtic, que no s’adapta a les 
necessitats de la gent gran 

• Manca d’empadronament 
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Objectius del PAMH 
 

Per la definició d’objectius es va transformar la diagnosi realitzada fins al moment en un arbre 

de problemàtiques que donarien peu a l’arbre de solucions i posteriorment als objectius que 

definirien el PAMH. 

 

 

 

A les següents pàgines presentem: 

• Arbre de problemàtiques: situant en primera línia l’exclusió residencial com la 

problemàtica central, les arrels mostren les causes que l’expliquen en el cas concret de 

Begues i les branques les conseqüències que s’han pogut detectar. 

 

• Arbre de solucions que posteriorment donaria peu als objectius del PAMH. Val a dir 

que no totes les problemàtiques poden ser transformades en objectius donat que 

l’Ajuntament no sempre té marge de maniobra per actuar. Alhora poden haver-hi 

diverses problemàtiques que posteriorment quedin agrupades en un sól objectiu. 

Finalment hi van haver solucions que no es van traduir en objectius en si mateixos sinó 

en possibles accions emmarcades en un objectiu.   

 

• Esquema dels 8 objectius principals del PAMH. En el següent apartat podrem veure 

com aquests es van traduir finalment en 11 accions concretes. 

 

Arbre de 
problemàtiques

Arbre de 
solucions 

Objectius del 
PAMH
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Expulsió de la població amb 

menys recursos. Arribada 

famílies amb millor nivell 

adquisitiu 

Famílies amb moltes dificultats per fer 

front als pagaments de les despeses 

de l’habitatge 

Esforç econòmic important per 

les famílies que decideixen viure 

a Begues. Pèrdua qualitat de 

vida 

Molta pressió en el 

mercat de lloguer. Poca 

oferta i molta demanda 

Augment generalitzat 

dels preus del lloguer  
Parc d’habitatge poc heterogeni que 

pugui donar resposta a diferents 

necessitats. Manca habitatge petit. 

Població no 

empadronada que fa 

ús dels serveis 

públics del municipi 

Habitatges antics en 

condicions 

d’habitabilitat deficient 

Dificultats emancipació i fuga de gent 

jove. Marxen a municipis amb millors 

connexions i amb un mercat de 

l’habitatges més adaptat a les seves 

necessitats 

No poder

accedir

conservar

un habitatge

físicament 
condicionat

socialment 
digne

legalment 
propi

Eco. 
assequible

per falta de

autonomia 
personal

recursos 
socials

recursos 
econòmics

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 

Unitats familiars vivint a 

habitatges en males condicions  

Saturació de serveis. 

Sobreutilització. 

Planejament rígid que impedeix la construcció d’altres 

modalitats d’habitatge. Pressió social i econòmica per no 

canviar-ho 

Persones grans vivint en 

habitatges que no s’adapten a 

les seves necessitats 

 

ARBRE DE PROBLEMÀTIQUES 



Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge  
Begues 

30 
 

Evitar que la població de 

Begues hagi de marxar 

per manca d’habitatge 

assequibles 

Afavorir que les famílies amb 

més dificultats puguin fer front 

al pagament de les despeses 

habitatge 

Afavorir que la gent gran tingui 

una opció residencial quan té una 

pèrdua d’autonomia 

Augmentar el parc 

d’habitatge de lloguer  

Afavorir l’accés a l’habitatge 

a la població amb menys 

ingressos 

Baixar els preus 

del lloguer 

Fer més heterogeni el 

parc d’habitatges. 

Plurifamiliar i baixar els 

llindars de superfícies 

Aconseguir que la 

gent de Begues 

s’empadroni 

Millora de l’estat del 

parc d’habitatge 

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 

Afavorir l’emancipació i la 

fuga de gent jova. Retorn 

dels joves que van marxar 

Identificació àrees 

d’intervenció Què volem 

aconseguir? 

Iniciar el procés pel canvi 

de planejament 

Afavorir l’adaptació dels 

habitatges de la gent gran del 

municipi amb dificultats de 

mobilitat i menys ingressos  

 

ARBRE DE SOLUCIONS 
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Afavorir l’accés a l’habitatge a la població 

amb menys ingressos 

Millorar l’estat del parc de l’habitatge 

Augment del parc d’habitatge de lloguer 

Baixar els preus del lloguer 

Fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar 

els llindars de superfície per potenciar el 

plurifamiliar i el de petita dimensió 

Aconseguir que la gent que resideix a 

Begues s’empadroni 

Ajuts econòmics puntuals per pagar 

rebuts de lloguer, nous contractes i 

consums bàsics 

Campanyes d’empadronament 

Auditories de pobresa energètica 

Campanyes de sensibilització a 

propietaris/es pel bon 

manteniment dels habitatges 

Possibilitar un parc d’habitatges adaptat 

per la gent gran 

Bonificació ICIO per  la rehabilitació d’habitatges 

Arranjaments 

Llar residència per gent gran 

Construcció d’HPO de lloguer 
per Gent Jove 

Masoveria urbana 

Modificació del POUM 

Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de 

gent jove, i el retorn dels joves que van 

marxar 

G
es

ti
ó

 d
el
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A

M
H

 

O
fi

ci
n

a 
Lo

ca
l d

’H
ab

it
at

ge
 

 

OBJECTIUS I ACCIONS DEL PAMH 
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Pla d’Acció  
 

El Pla que presentem tot seguit ha sorgit d’un treball conjunt de diàleg i consens entre polítics 

i tècnics de l’Ajuntament de Begues. D’aquesta manera, el Programa resultant entra en vigor 

amb un nivell d’acceptació i comprensió major per part d’aquests dos estaments – el polític i 

el tècnic- que són igualment claus en els primers passos i consecució del programa.  

El Pla inclou 11 accions concretes, de les quals una part important són accions ja iniciades a 

les que el PAMH dona continuïtat i les emmarca en una estratègia més global. Totes les 

accions queden agrupades en 7 eixos estratègics que corresponen en gran mesura amb els 

principals objectius del PAMH.  

A continuació presentem un quadre resum i fitxes detall de totes les accions que contempla 

el PAMH amb la programació temporal per al seu desenvolupament i el cost de cadascuna:
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Temporalització i cost de les accions 
Eixos estratègics Accions 2ª 

meitat 
2019 

1ª 
meitat 
2020 

2ª 
meitat 
2020 

1ª 
meitat 
2021 

Pressupost 

1. Afavorir l’accés a 
l’habitatge a la població 
amb menys ingressos 

1.1. Ajuts econòmics puntuals per pagar rebuts de lloguer, 
noves altes i consums bàsics   

    34.000€ (dos anys) 
+ Ajuts propis de la 
Generalitat 

1.2. Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica 

     

2. Possibilitar un parc 
d’habitatges adaptat per la 
gent gran 

2.1. Arranjaments en habitatges de persones grans     3.000€ (+ possible 
subvenció de 
Diputació de 
Barcelona) 

2.2. Centre d’atenció diürna i 2 unitats de 
convivència per a gent gran 

    5.163.334,42 € 
(mobiliari no inclòs) 

3. Millorar l’estat del parc 
de l’habitatge 

3.1. Bonificacions per la rehabilitació dels habitatges  
(Acció Nova ) 

     

3.2. Campanyes de sensibilització a propietaris/es pel bon 
manteniment dels habitatges 
(Acció nova) 

    2.500€ 

4. Fer més heterogeni el 
parc d’habitatges, baixar 
els llindars de superfície 
per potenciar el 
plurifamiliar i el de petita 
dimensió 

4.1. Modificació del POUM       27.500€ 

5. Afavorir l’emancipació i 
evitar la fuga de gent jove, 
i el retorn dels joves que 
van marxar 

5.1. Construcció d’HPO en règim de lloguer per gent jove 
(Acció nova) 

    4.500.000€ 

5.2. Detecció d’habitatges susceptibles d’adherir-se a projectes 
de masoveria urbana  (Acció nova) 

    Cost imputat al 
servei d’habitatge 

6. Aconseguir que la gent 
que resideix a Begues 
s’empadroni 

6.1.Campanya d’empadronament 
(Acció nova) 

    14.000€ 

7. Gestió de PAMH 7.1. Servei Local d’Habitatge 
 

    45.000€  
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 Acció 1.1. Ajuts econòmics puntuals per pagar rebuts de 

lloguer, noves altes i consums bàsics   
IN
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Descripció Conjunt d’accions dirigides a donar suport a les 
persones o unitats de convivència amb ingressos baixos 
i moderats a les quals el cost de l’habitatge pot situar en 
risc d’exclusió social  residencial:  

• Ajuts propis d’urgència social (pagament quotes 
d’hipoteca o lloguer, noves altes, pobresa 
energètica) 

• Tramitació d’ajuts per al lloguer de la Generalitat 
de Catalunya 

• Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO) 

• Prestacions econòmiques d’especial urgència 
per l’habitatge de la Generalitat (PEU) 

 

Objectius 
estratègics  

• Afavorir l’accés a l’habitatge de la població amb 
menys ingressos  

 

Objectius 
específics 

• Reducció del nombre de casos que acaben amb 
una execució hipotecària  

• Reducció del nombre de casos de desnonament 
per impagament del lloguer 

• Evitar el tall de subministraments bàsics 

Beneficiaris Persones i unitats de convivència amb ingressos 
baixos i moderats amb dificultats pel pagament de: 

o hipoteca 
o lloguer 
o subministres bàsics 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (art. 72). 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a 
l'habitatge (art.11-14) 

• Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es 
regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
• Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 

per a afrontar a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica 

• RESOLUCIÓ GAH/942/2018, de 10 de maig, per la 
qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, de les 
prestacions per al pagament del lloguer destinades 
a col·lectius específics per a l'any 2018 (ref. BDNS 
398262). (DOGC  núm.  7619  publicat el  
15/05/2018 ) 

• RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió, en règim de concurrència competitiva, 
de les prestacions per al pagament del lloguer 
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destinades a col·lectius específics. (DOGC  núm.  
7613  publicat el  07/05/2018 ) 

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Data d’inici 
prevista 

Ja iniciat 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021. Tenint en compte que és la temporalitat 
del PAMH però l’acció continuaria com a acció pròpia de 
l’àrea.  

Fonts de 
finançament 

Fonts propis Ajuntament 

Subvencions Generalitat 

Recursos 
necessaris 

Tècnic/a de Serveis Socials 

Partida pressupostària dels ajuts d’urgència social del 
2019 de Serveis Social 17.000€ anuals. Es repetirà cada 
any  

Ajuts propis de la Generalitat 

Gestió • Difusió de la informació sobre la subvenció per 
part de l’Ajuntament a la ciutadania del municipi. 

• Sol·licitud visita a Serveis Socials i valoració del 
cas  

• Revisió de la documentació i tramitació per part 
de l’equip tècnic de Serveis Socials 

 

Indicadors Procés • Nombre de persones ateses per 
problemes de pagament d’hipoteca, 
lloguer o serveis bàsics. 
 

Resultat • % de persones que ha rebut l’ajut de la 
Generalitat 

• % de persones que han rebut ajut 
d’urgència social 

A
L

T
R

E
S

 Observacions   
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 Acció 1.2.  Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
energètica 

IN
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Descripció El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica és un recurs impulsat per Diputació de 
Barcelona per enfortir les respostes preventives i educatives del 
món local davant el creixement de les situacions de pobresa 
energètica entre la població de la demarcació de Barcelona. 

La finalitat és millorar l'eficiència energètica dels habitatges en 
situació de pobresa energètica, reduir les despeses de 
subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas o altres 
combustibles) i millorar la qualitat de vida de les persones 
beneficiàries. 

Què inclou l’atenció: 

• Una auditoria energètica en el domicili de les persones 
beneficiàries amb instal·lació d'aparells de monitoratge del 
consum. 

• Instal·lació d'elements de baix cost per a la millora de l'eficiència 
energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres, 
temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes…) 

• Consells individualitzats en el domicili sobre eficiència 
energètica. 

• Formació grupal sobre eficiència energètica i drets dels 
consumidors. 

• Assessorament individualitzat sobre l'ajustament de contractes 
de subministraments a les necessitats reals de la llar i 
realització, quan s'escaigui, -en nom i amb autorització, o bé 
acompanyant a la persona titular- dels tràmits per modificar la 
potència contractada, sol·licitar el bo social, o altres gestions 
amb l'objectiu de reduir les despeses de subministraments.  

• Detectar possibles intervencions de major cost que puguin 
millorar l'eficiència energètica de les llars participants, per tal de 
ser tingudes en compte en la segona fase del programa.  

 

Objectius 
estratègics 

• Afavorir l’accés a l’habitatge a la població amb menys 
ingressos 

• Possibilitar un parc d’habitatges adaptat per la gent gran 

Objectius 
específics 

• Conèixer les necessitats dels habitatges en situació de 
pobresa energètica i identificar possibles actuacions per a la 
millora de l'eficiència energètica. 

• Millorar l'eficiència energètica de les llars en situació de 
pobresa energètica i les condicions de confort i salubritat. 

• Reduir les despeses dels subministraments bàsics de les 
llars en situació de pobresa energètica. 

• Capacitar a les persones beneficiàries per a un ús més 
eficient dels subministraments bàsics. 

• Aportar elements de diagnòstic social relacionat amb els 
impactes de la pobresa energètica i reduir els riscos 
d'exclusió social. 
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• Identificar els habitatges amb necessitats d'intervenció més 
àmplies, els quals podran passar a una segona fase del 
programa que es preveu posar en un futur amb l'objectiu de 
millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de 
major vulnerabilitat. 

Beneficiaris • Població amb problemes per pagar els subministraments 
bàsics de l'habitatge. 

Marc normatiu • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
(art.6) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge 
(art.26.f) 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores 

E
X

E
C

U
C
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Data d’inici 
prevista 

Ja iniciat 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Diputació de Barcelona 

 
Recursos 
necessaris 

Tècnic/a de Serveis Socials  

 

Gestió 

 

Els ens locals que hi vulguin participar han de fer la sol·licitud 
al Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, en la forma 
i termini establert. 

Un cop adherits al programa, els ens locals escolliran les persones 
participants, que hauran d'omplir la següent documentació: 

• Compromís de participació [versió en català] 
• Compromís de participació [versió en castellà] 

Els serveis socials hauran d'enviar aquest informe a l'empresa 
assignada: 

• Informe de derivació de casos a l'empresa contractista 

 
Indicadors Procés • Nombre de consultes ateses 

• Nombre d'expedients d'ajuts iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels ajuts 
Resultat • Nombre d'ajuts atorgats 

• % d'unitats de convivència 
beneficiades respecte al total del 
municipi 

https://www.diba.cat/documents/14465/33311957/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B3_CAT_RevisatRGPD_2018.docx/61644fe3-34f5-4be4-804f-8e12e804dd76
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B32_CAT.docx/f3233db3-941c-40f1-b362-9ab4663c809e
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B3_CAST_RevisatRGPD_2018.docx/6f9109eb-a53b-4455-9ab8-37bcbd95fb3b
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Informe+de+derivaci%C3%B3+a+l%E2%80%99empresa+contractistaV2_2018.docx/8e21a346-c9b6-4b2f-9517-be259d9134e6
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Observacions  Documentació de referència que s’adjunta:  

• Descripció del programa Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica de la Diputació de 
Barcelona. Guió pels ens locals 

• Guia de suport en la gestió energètica per a professionals dels 
Serveis Socials* 

• Quadríptic -  Com podem reduir la despesa energètica. Accions 
contra la vulnerabilitat 

• Quadríptic EDITABLE - Com podem reduir la despesa 
energètica. Accions contra la vulnerabilitat 

• Enllaç al vídeo de presentació del programa   

  

 

 

  

https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
https://www.youtube.com/watch?v=rMT788clcFA&list=PLktlOkMIU3E2J0JVg9lsyOKmAokGHv7-j
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 Acció 2.1. Arranjaments en habitatges de persones grans 
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Descripció 
Arranjament d'habitatges per tal de garantir a les 
persones grans les condicions de seguretat, higiene, 
accessibilitat i habitabilitat adequades. 

Consisteix en la realització de reformes bàsiques per tal 
d'afavorir l'autonomia i la qualitat de vida de les persones 
grans en el propi domicili. Les tipologies d'intervenció 
d'arranjaments són: 

• Reformes en banys, per afavorir l'accessibilitat i 

facilitar la higiene personal 

• Reformes en cuines, per millorar les condicions de 

seguretat i ús 

• Intervencions de caràcter general, per facilitar la 

mobilitat al domicili. 

S'adreça a persones més grans de 65 anys en situació 
de discapacitat o dependència, amb dificultats per 
desenvolupar les activitats de la vida diària o amb 
insuficiència de recursos econòmics, i a persones més 
grans de 80 anys que viuen soles o amb una altra 
persona gran.  

Objectius 
estratègics 

• Possibilitar un parc d’habitatges adaptat per la 
gent gran 

Objectius 
específics 

• Millorar la qualitat de vida de la gent gran 

• Millorar  l’estat de conservació del parc 
d’habitatges 

Beneficiaris 
• Gent Gran que viu sola o amb altres persones 

grans 

• Persones amb reconeixement de grau de 
discapacitat 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007 del Dret a l'habitatge. (art.1,2) 

• Decret 141/2012 sobre condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d'habitabilitat 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a 
l'habitatge (art. 36.2 i 62.2) 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a la regulació de contractes del sector 
públic, l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, el codi tècnic de 
l'edificació i altra normativa sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització  

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Actualment tenen pressupost propi per aquests casos 
3.000€. S’estudiarà la possibilitat de demanar subvenció 
a Diputació de Barcelona els propers anys.  

Recursos 
necessaris 

Diputació de Barcelona cobreix el 100% del cost en cas 
d’obtenir la subvenció 

Tècnic/a de Serveis Socials 

Tècnic/a en aquitectura 

Gestió Condicions de concertació per als ens locals 

Els ens locals són els responsables de la realització de 
les intervencions en els seus municipis. Per fer-ho, 
poden optar per utilitzar personal propi, transferències a 
ens municipals instrumentals o contractar empreses 
externes.  

La Diputació de Barcelona ofereix l'assistència i el suport 
tècnic d'una direcció facultativa que s’encarregarà de 
supervisar, orientar i comprovar la correcta execució dels 
arranjaments. Entre d’altres tasques, la direcció 
facultativa serà responsable de realitzar les visites 
inicials de valoració als domicilis, prescriure les 
actuacions, elaborar els informes d’adaptació funcional i 
els encàrrecs d’execució, i realitzar l’acta de 
comprovació i conformació final. 

La Diputació de Barcelona finança el 100% del 
cost de les intervencions, a raó de 2.100€ per 
arranjament, que inclou el cost de l’execució més 
despeses de gestió tècnica associada. 

El termini per a realitzar les intervencions finalitzarà el 
31 de desembre de 2019. 

Durant el primer trimestre de 2020, l’ens local haurà 
de presentar una memòria tècnica amb la relació de 
les intervencions realitzades i una justificació 
econòmica, d’acord amb el model establert en el 
Catàleg de Serveis, en funció de la modalitat de gestió 
per la qual hagi optat. 

  

Indicadors Procés 
• Nombre d'expedients 

d'arranjament d'habitatges de gent 
gran iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels 
expedients d'arranjament 
d'habitatges de gent gran 
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• Cost econòmic del programa 
d'arranjament d'habitatges de gent 
gran 

• % de desviació respecte al previst 
(temps/recursos econòmics) 

Resultat 
• Nombre d'arranjaments d'habitatge 

realitzats  

• Grau de satisfacció de les 
persones participants en el 
programa 
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Observacions  Les accions aquí apuntades ja s'estan realitzant a 
l’actualitat 

A l’Annex d’aquest document s’adjunta la guia 
d’execució que posa a disposició la Diputació de 
Barcelona per la gestió d’aquetes ajudes 
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 Acció 2.2.  Centre d’atenció diürna i 2 unitats de 
convivència per a gent gran 
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Descripció 
Construcció d’un centre d’atenció diürna i una residència 
per gent gran dividida en 2 unitats de convivència que 
donaran cabuda a un total de 30 places. 

Les superfícies necessàries per el nou programa 
funcional són: 
Centre d’Atenció Diürna - 25 persones 760 m2 
Unitat de convivència 1 - 15 persones 520 m2 
Unitat de convivència 2 - 15 persones 496 m2 
Espais exteriors 171 m2 

Total Sup. Contr. 1.947 m2 

La ubicació de l’equipament serà al carrer Ferran 
Muñoz 3,: 

 

Objectius 
estratègics 

• Possibilitar un parc d’habitatges adaptat per la gent 
gran 

Objectius 
específics 

• Afavorir la recuperació i el manteniment de 
l'autonomia personal i social (centre d’atenció 
diürna) 
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• Mantenir la persona en el seu entorn personal i 
familiar en les millors condicions (centre d’atenció 
diürna) 

• Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les 
persones grans dependents (centre d’atenció 
diürna) 

• Afavorir l’envelliment actiu de les persones grans 
del municipi (centre d’atenció diürna) 

• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i 
adaptat a les necessitats d'assistència 
(residència) 

• Afavorir la recuperació i el manteniment del 
màxim grau d'autonomia personal i social 
(residència) 

Beneficiaris 
• Centre d’atenció diürna: persones de 

seixanta-cinc anys i més empadronades al 
municipi. 

• Residència: persones grans que no tenen 
un grau d'autonomia suficient per realitzar 
les activitats de la vida diària, que 
necessiten atenció i supervisió constants i 
que les seves circumstàncies sociofamiliars 
requereixin la substitució de la llar. 

Marc 
normatiu 

• ORDRE de 15 de juliol de 1987, de desplegament 
de les normes d'autorització administrativa de 
serveis i establiments de serveis socials i de 
funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, 
de 29 de gener. 

• CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre de 4 de 
desembre de 1995, per la qual es regula el 
procediment d'accés al serveis socials i 
programes d'atenció a la gent gran, gestionats per 
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
(DOGC núm. 2141, pàg. 9335, de 13.12.1995). 

• DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació 
del Sistema Català de Serveis Socials 

• DOGC núm. 2237 publicat el 31/07/1996 

• DECRET 394/1996, de 12 de desembre, pel qual 
s'estableix el règim de contraprestacions dels 
usuaris en la prestació de serveis socials i 
s'aproven els preus públics per a determinats 
serveis socials prestats per la Generalitat de 
Catalunya. 

• DOGC núm. 2294 publicat el 18/12/1996 

• DECRET 176/2000, de 15 de maig, de 
modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, 
de regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials 

• DOGC núm. 3148 publicat el 26/05/2000 

http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222237%22+AND+DATDOG+%3D+%2230.07.1996%22%3A%2201.08.1996%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D4%26K%3D96194015%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222237%22+AND+DATDOG+%3D+%2230.07.1996%22%3A%2201.08.1996%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D4%26K%3D96194015%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
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• DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació 
dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia 
per a gent gran 

• DOGC núm. 3940 publicat el 05/08/2003 

• CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 182/2003, 
de 22 de juliol, de regulació dels serveis 
d'acolliment diürn de centres de dia per a gent 
gran 

• DOGC núm. 4087 publicat el 09/03/2004 
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Data d’inici 
prevista 

Ja iniciat 

Data de 
finalització  

Finals del 2021 

Fons de 
finançament 

Ajuntament de Begues 

Recursos 
necessaris 

5.163.334,42 € (mobiliari no inclós)   

Tècnic/a d’habitatge  

Gestió Construcció 

Projecte de mobiliari 

Anàlisi del servei 

Definició de l’equip del centre  

Selecció de les persones usuàries  

Es preveu gestió directe a través de l’empresa pública 
SUMAR 

Indicadors  
• M2 construïts  

• Places finals  

 
• Nombre de persones ateses pels 

serveis del centre de serveis  

• Nombre de persones ateses per la 
llar residència 

• Llista d’espera 
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 Observacions   

 

  

http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
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 Acció 3.1. Bonificacions per la rehabilitació dels habitatges 
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Descripció Bonificació de l’Impost per Construcció, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) municipal pel foment de la rehabilitació dels 
edificis i habitatges. 
 
Les obres que es podran beneficiar d’aquestes 
bonificacions són les corresponents a: 

• Accessibilitat 

• Seguretat estructural  

• Rehabilitació energètica 
En el cas d’habitatges de lloguer, l’obtenció d’aquesta 
bonificació podria vincular-se al manteniment de la quota 
de lloguer almenys durant els 5 anys posteriors a la 
realització de l’obra 

Objectius 
estratègics 

• Millorar l’estat del parc d’habitatges 
 

Objectius 
específics 

• Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels 
edificis i habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de lloguer 

Beneficiaris • Propietaris d'edificis d'habitatges  i/o habitatges 
amb necessitats de rehabilitació 

Marc 
normatiu 

• Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (Cap. II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (Títol III, Cap. 1 i 2). 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya (art. 71). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova 
el Reglament de la llei d'Urbanisme de Catalunya 
(art. 29) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 
a l'habitatge (art 27 a 40) 

• Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del 
deure de conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant 
les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici (Art 
4.1b) 

• Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de 
Subvencions. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.(Parte I, arts. 1,2) 

• Real Decreto 233/2013, de 5 d'abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y 
renovación urbanas 2013-2016. (articles 19 a 32 
i 37 a 40), o el que el substitueixi. 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la inspecció tècnica dels edificis, les 
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condicions d'habitabilitat dels habitatges, 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis, el codi tècnic de l'edificació i altra 
normativa sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal 

Recursos 
necessaris  

Pèrdua d’ingressos per les 
bonificacions de l’ICIO 

 

Tècnic/a d’habitatge  

Gestió Modificació de l’ordenança municipal per l’adaptació a la 
bonificació i condicions 

Publicitat 

Gestió de casos  

Indicadors Procés  • Nombre de consultes ateses (per 
tipologia) 

• Nombre d'expedients de 
bonificacions 

Resultat • Nombre d'edificis rehabilitats 

• % d'unitats de convivència 
beneficiades respecte al total de 
sol·licitants dels ajuts 

• Previsió d’estalvi de les llars 
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 Observacions   
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 Acció 3.2. Campanyes de sensibilització a propietaris/es pel 
bon manteniment dels habitatges 
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Descripció Campanya municipal de sensibilització als propietaris 
per incentivar el bon manteniment dels edificis. Aquesta 
campanya hauria de comptar amb informació sobre: 

• Necessitats dels manteniment dels habitatges 

• Deure de manteniment dels habitatges per part 
dels propietaris 

• Ajudes existents per la rehabilitació. 
 

Objectius 
estratègics 

• Millorar l’estat del parc d’habitatges 

Objectius 
específics 

• Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels 
edificis i habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de lloguer 

Beneficiaris • Propietaris d'edificis d'habitatges  i/o habitatges 
amb necessitats de rehabilitació 

Marc 
normatiu 

• Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (Cap. II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (Títol III, Cap. 1 i 2). 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya (art. 71). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova 
el Reglament de la llei d'Urbanisme de Catalunya 
(art. 29) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret 
a l'habitatge (art 27 a 40) 

• Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del 
deure de conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant 
les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici (Art 
4.1b) 

• Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de 
Subvencions. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.(Parte I, arts. 1,2) 

• Real Decreto 233/2013, de 5 d'abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y 
renovación urbanas 2013-2016. (articles 19 a 32 
i 37 a 40), o el que el substitueixi. 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la inspecció tècnica dels edificis, les 
condicions d'habitabilitat dels habitatges, 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
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en els edificis, el codi tècnic de l'edificació i altra 
normativa sectorial. 

E
X
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C

U
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal 

Recursos 
necessaris 

Tècnic/a d’habitatge 

2.500€ 

Gestió Es recomana fer els següents passos per al 
desenvolupament de l’acció: 

1. Creació d’un grup de treball que permeti definir 
els elements claus de la campanya: objectius, 
públic destinatari, continguts, materials a 
desenvolupar. Es recomana que siguin les 
mateixes persones de la comissió per la redacció 
del PAMH més comunicació. El mateix grup de 
treball haurà de proposar a una persona que 
lideri i que a s’encarregui de les qüestions més 
formals com: redacció d’acords, plantejament de 
l’ordre del dia, respecte de torn de paraula, etc.  

2. Redacció d’una primera proposta de continguts 
3. Treball amb dissenyador per definir la imatge 

gràfica de la campanya i proposta de materials  
4. Consens de la proposta amb el grup de treball 
5. Edició dels materials i distribució per totes les 

llars (2.500€) 
 

Indicadors Procés • Nombre d’accions de comunicació 
realitzades 

Resultat • Nombre d’habitatges que han 
iniciat obres de rehabilitació 

A
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 Observacions  S’adjunten exemples d’altres campanyes de 
comunicació  
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 Acció 4.1. Modificació del POUM   
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Descripció Modificació del planejament amb la intenció de facilitar 
les permutes necessàries per la construcció d’HPO  

 

Objectius 
estratègics 

• Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar els 
llindars de superfície per potenciar el plurifamiliar i 
el de petita dimensió 

Objectius 
específics 

• Incidir en el mercat de l’habitatge per  a que aquest 
sigui més accessible, assequible i respongui a les 
necessitats de la població.  

Beneficiaris • Població en general 

Marc 
normatiu 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (art. 
57-59 i  96 al 100) 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme (30, 31 i 64 i 
ss) 

• Reial Decret Legislatiu 7/2015m de 39 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació urbana (art. 3, 20, 7, 8 i 9 i Títol II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge (articles 16 i ss) 

E
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Data d’inici 
prevista 

Ja està iniciada 

Data de 
finalització 
prevista 

Maig 2020 

Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’ens local 

Recursos 
necessaris 

27.500 € 

Tècnic/a d’habitatge 

 

Gestió El procediment o fases a seguir: 

• Redacció de proposta de modificació  

• Aprovació inicial de la proposta de modificació 
del POUM. 

• Tramitació i obtenció dels informes d’organismes 
sectorials afectats: medi ambient, Generalitat de 
Catalunya, etc.  

• Al·legacions 

• Refondre i adaptar el document d’aprovació final 

• Passar per comissió de patrimoni 

• Aprovació provisional pel Ple del PGM 

• Enviament a urbanisme  
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• Aprovació definitiva de la modificació del POUM 

• Reparcel·lació (es pot fer en paral·lel)  

• Aprovació inicial 

• Exposició pública 

• Aprovació definitiva  

Indicadors Procés • Consecució dels passos 

Resultat • Ampliació del sòl que es podria destinar 
a habitatge dotacional, HPO o lloguer 
social 

A
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 Observacions   
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 Acció 5. 1. Construcció d’HPO en règim de lloguer per gent jove 
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Descripció Promoció sobre sòl de titularitat o de procedència 
municipal d'habitatge amb protecció oficial  general en 
règim de lloguer. 

L'actuació, que pot ser executada directament per 
l'ajuntament o mitjançant concert amb un altre agent 
públic o privat, comprèn totes les operacions jurídiques i 
tècniques que implica la promoció i construcció 
d'habitatges un cop està disponible el sòl: redacció de 
projectes, tràmits administratius, construcció dels edificis, 
gestió de la promoció, etc. 

Es preveuen dos promocions d’HPO al municipi: 

• 2 habitatges a Cal Porros (actualment en 
construcció) 

• 33 habitatges (3 blocs) al projecte de l’Escorxador 
(actualment en procés d’obtenir els terrenys a 
través de 4 permutes. Cal però modificació prèvia 
del POUM) 

Objectius 
estratègics 

• Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Baixar els preus del lloguer 

• Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de gent jove, i 
el retorn dels joves que van marxar 

Objectius 
específics 

• Augmentar l'oferta residencial a preu assequible. 

• Oferir oportunitats residencials als joves de Begues 

Beneficiaris 
• Persones inscrites al Registre de Sol·licitants 

d'Habitatge protegit que compleixin els requisits 
d'accés (ingressos màxims, etc.) de l'HPO. 

• Persones menors de 35 anys  

Marc 
normatiu 

• Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es 
regulen el Registre de Sollicitants d’HPO de 
Catalunya i els procediments d’adjudicació dels 
HPO 

• Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (art. del 77 al 107). 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a 
l'habitatge (art. 43-59). 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text Refós de la Llei d'urbanisme 
(art.57, Disposició Addicional Cinquena, 
Disposicions Transitòries Segona i Tercera). 
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• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya 
(art.45). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre , 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana (art. 18, 20, D. 
Transitòria 1ra) 

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financers i del sector públic 
(Disposició Final Novena). 

• Igualment, les promocions hauran de complir les 
determinacions legals de la normativa vigent 
referida a les condicions de l'edificació, de 
l'habitabilitat dels habitatges, etc. 
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Data d’inici 
prevista 

1ª promoció ja iniciada 

2ª promoció ja iniciada 

Data de 
finalització 
prevista 

1ª promoció Principis del 2020 

2ª promoció: per definir  

Fons de 
finançament 

Ajuntament Begues  

Explorant altres vies  

Recursos 
necessaris 

4.500.000€ 

Tècnic/a d’Habitatge 

Gestió 1ª Promoció  

• Finalitzar l’obra 

• Fer les bases d’adjudicació  

• Adjudicació dels habitatges 
2ª promoció   

• Anàlisi tipologia de la promoció  

• Definició instrument de promoció  
Següents fases pendents de definir segons instrument de 
promoció.  

La gestió es podrà fer directament per l'ajuntament, 
preferentment a través d'una forma societària o empresa 
municipal, però també mitjançant concertació amb 
l'operador de la Generalitat de Catalunya o concertació 
amb un operador privat amb o sense afany de lucre. 

Indicadors Procés 
• Temps de construcció de la promoció 

d'HPO general 

• Cost econòmic de la promoció d'HPO 
general 

• % de desviació respecte a la previsió 
(temps/recursos econòmics). 
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Resultat 
• Nombre d'habitatges d’HPO 

construïts. 

• % d'habitatges de la promoció 
respecte al total d'habitatges del 
municipi  

• Nombre de persones beneficiades  
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Observacions 

A l’annex d’aquest document es poden trobar exemples de promocions 
d’altres municipis 

A més, per una futura gestió d’aquests habitatges, s’adjunta informació 
relativa a la constitució d’una empresa pública. Exemple La COMU de 
Sant Quirze. 
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 Acció 5.2.  Detecció d’habitatges susceptibles d’adherir-se a projectes 
de masoveria urbana 
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Descripció  
En el marc dels projectes de masoveria urbana, l’Ajuntament pot 
exercir de mediador entre propietaris d'immobles (edificis 
d'habitatges i habitatges) buits i amb necessitats de rehabilitació i 
població demandant d'habitatge, per tal de promoure els 
contractes de masoveria urbana per mitjà dels quals, el propietari 
en cedeix l'ús pel termini que s'acordi, i a canvi els 
cessionaris/masovers n'assumeixen les obres de rehabilitació i 
manteniment. 
 
Aquesta figura de la rehabilitació per renda també està recollida 
en la Llei d'arrendaments urbans, que permet que les parts 
acordin en els contractes, durant un termini determinat, que es 
pugui substituir totalment o parcialment el pagament de la renda 
pel compromís de l'arrendatària de reformar o rehabilitar 
l'immoble en els terminis i condicions pactades. 
 
Per acollir-se al programa els habitatges hauran de ser 
susceptibles d'obtenir la cèdula d'habitabilitat amb la rehabilitació 
que es dugui a terme.  
 
Segons cada cas es valorarà quin paper pot tenir l’Ajuntament:  

• Facilitador. La gestió és entre privats (la part propietària i 
la part masovera). L’Administració facilita el projecte, 
donant suport al projecte amb mesures de foment, 
sense intervenir-hi directament. Aquestes mesures de 
suport poden ser ajuts econòmics a la rehabilitació, 
bonificacions en l’IBI, difusió de la figura de la masoveria 
urbana, ús de les borses d’habitatge per localitzar 
possibles interessats, o assistència jurídica o tècnica. 

• Col·laborador. La gestió és mixta perquè la part 
propietària cedeix l’habitatge durant un cert període de 
temps a una tercera part (normalment una entitat, 
fundació o cooperativa) per tal que aquesta la gestioni. 
Aquesta entitat és qui s’encarrega de la rehabilitació, i la 
cedeix o sotsarrenda als usuaris finals. L’Administració 
és col·laboradora ja sigui perquè és propietària de 
l’edifici o perquè, quan hi ha un propietari que no pot fer-
se càrrec de tot el procés, fa un conveni de col·laboració 
amb l’entitat oferint suport econòmic, recursos humans, 
a més a més de les mesures de foment comentades 
anteriorment. 

• Impulsor. La gestió és pública ja sigui quan 
l’Administració és la part propietària i arrenda 
directament l’habitatge amb un contracte de masoveria 
urbana, o quan l’Administració és la part masovera, qui 
fa les obres, i sotsarrenda o cedeix l’habitatge als 
usuaris finals. L’Administració en aquest cas és 
impulsora perquè promou la iniciativa des d’un inici i la 
gestiona directament.  
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Per impulsar aquesta mesura es preveu realitzar una 
sessió informativa amb propietaris d’habitatges buits i 
possibles llogaters interessats explicant els avantatges 
d’una acció similar. Per aquesta sessió informativa es 
podria comptar amb el suport de Diputació de Barcelona 

 

Objectius 
estratègics 

• Millorar l’estat del parc de l’habitatge 

• Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Baixar els preus del lloguer 

• Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de gent jove, i el 
retorn dels joves que van marxar 

Objectius • Evitar la desocupació permanent dels habitatges. 

• Donar respostes alternatives a les necessitats 
d'habitatge de la població jove 

Beneficiaris • Propietaris d'immobles buits amb necessitats de 
rehabilitació. 

• Població amb problemes d'accés a un habitatge en 
condicions assequibles. 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
(art 3.k) i 42.3). 

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (art. 17.5) 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. (art. 4.4) 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a la inspecció tècnica dels edificis, les condicions 
d'habitabilitat dels habitatges, l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, el codi tècnic 
de l'edificació i altra normativa sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal  

En els casos de masoveria urbana es pot comptar amb el suport 
de Diputació de Barcelona per la realització d’estudis de viabilitat 
d'actuacions de rehabilitació i/o masoveria urbana.   

Recursos 
necessaris 

Tècnic/a d’Habitatge 

En cada cas es valorarà la possibilitat d’assumir part del cost de 
la rehabilitació  

Gestió El funcionament del programa pot incloure els següents 
elements:  

• Contacte amb propietaris que podrien estar interessats 
(llistat d’habitatges sense persones empadronades i 
contactes particulars)  

• Detecció de persones que podrien acollir-se a aquest 
tipus de programes (joventut i serveis socials)  
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• Sessió informativa 

• Informació dels objectius i avantatges del programa a 
propietaris i llars sol·licitants 

• Assessorament jurídic i tècnic per la incorporació, 
seguiment i manteniment de l'habitatge i/o finca en el 
programa 

• Comprovació de la situació dels sol·licitants 

• Tramitació de la formalització dels contractes de cessió 
i/o masoveria urbana 

• Seguiment de la bona utilització de l'habitatge 

• Seguiment tècnic de les obres d'adequació de l'habitatge 
i el control dels pagaments 

• Tramitació de les diferents ajudes al lloguer i 
rehabilitació. 

Indicadors Procés • Nombre d'expedients de masoveria 
urbana iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels 
expedients de masoveria urbana 

• Cost econòmic de la implantació del 
programa de masoveria urbana 

Resultat • Nombre de consultes ateses (per 
tipologia) 

• Nombre de contractes de masoveria 
urbana signats (per tipologia d'habitatge 
i de llogater) 

• Temps mitjà de vigència del contracte de 
masoveria urbana (per tipologia 
d'habitatge i de llogater) 

• Nombre d'unitats de 
convivència/propietaris beneficiats 

• Grau de satisfacció de les persones 
beneficiàries 

A
L

T
R

E
S

 

Observacio
ns  

Documentació de referència 

• “Masoveria urbana. Guia metodològica” Diputació de 
Barcelona, 2017.  

• Experiències de Foment del Règim de Masoveria urbana 
a Mataró, Sant Cugat i Olot. 

• http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=70
5c78bf-6a3f-436d-bfde-
007a81b068cf&groupId=7294824 

Portals:  

• Projecte MULA – Barcelona   
https://masoveriaurbana.wordpress.com/page/2/  

• Fundació SER.Gi – Girona http://www.fundaciosergi.org/   

• Promoció de la Masoveria Urbana – Sant Cugat 
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-
una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-
urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-
acceso-a-la-vivienda.aspx 

 

  

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824
https://masoveriaurbana.wordpress.com/page/2/
http://www.fundaciosergi.org/
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
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 Acció 6.1. Campanya d’empadronament 
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Descripció Acció de comunicació encaminada a fomentar 
l’empadronament de les persones que resideixen a 
Begues de forma habitual.  

Les accions concretes que podria incloure aquesta 
campanya són: 

• Creuament de les dades de l’Impost de Béns 
Immobles, d’empadronament i de consum de 
l’aigua en els habitatges on hi ha indicis de 
desocupació.  

• Disseny de materials relatius a la importància de 
l’empadronament com a registre de les persones 
que resideixen en un municipi, dimensió dels 
recursos necessaris, compliment de la normativa, 
procediment d’empadronament, etc.  

• Informació porta a porta sobre com realitzar la 
inscripció al padró als domicilis amb més interès. 

 

Objectius 
estratègics 

• Aconseguir que la gent que resideix a Begues 
s’empadroni 

Objectius 
específics 

• Manteniment actualitat del Padró 

• Dimensionar els recursos del municipi 

Beneficiaris 
• Conjunt del municipi. 

Marc 
normatiu 

• DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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Data d’inici 
prevista 

Principis 2020 

Data de 
finalització 
prevista 

Finals 2020 

Fons de 
finançament 

Ajuntament Begues  

Recursos 
necessaris 

Material de difusió 2.000 

Agents cívics 12.000€ 

Tècnic/a d’habitatge 

Gestió  

Indicadors Procés 
• Nombre de tríptics informatius 

entregats 

• Nombre d’habitatges informats 

Resultat 
• Nombre d’altres al Padró com a 

resposta de la campanya 
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 Observacions 

A l’annex d’aquest document es pot trobar informació relativa a d’altres 
campanyes amb finalitats semblants 
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 Acció 7.1. Servei Local d’Habitatge 
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Descripció Creació, d’un servei especialitzat en matèria d'habitatge a 
Begues que actuï com a finestreta única i es constitueixi 
com un referent clar, transparent i pròxim de les polítiques 
d'habitatge. 

El Servei pot comptar amb un catàleg d’actuacions 
d'habitatge, ja siguin regulats i finançats per la Generalitat, 
ja sigui propis, que inclogui funcions d'informació, 
orientació i derivació; mediació; tramitació i gestió; i 
administració. 

Caldrà revisar amb deteniment totes les accions que 
contempla el PAMH i determinar quines poden ser 
gestionades directament pel Servei 

A més, caldrà fer un anàlisi a nivell orgànic per saber de 
qui dependrà aquest servei i definir les tasques i funcions 
del personal que integri. Els diferents perfils poden ser: 

- Administratiu 
- Tècnic 
- Jurista   

Objectius 
específics 

• Aproximar informació, gestions i serveis d'habitatge 
a la ciutadania. 

• Potenciar i millorar la coordinació interna, 
interadministrativa i externa. 

• Optimitzar els recursos existents en matèria 
d'habitatge. 

Beneficiaris 
• Conjunt del municipi. 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (art. 8.2) 

• Decret del Pla per al dret a l'habitatge 2013-2016 
(art. 60-65) 
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Data d’inici 
prevista 

Principis 2020 

Data de 
finalització 
prevista 

Finals 2021 

Fons de 
finançament 

Ajuntament Begues  

Recursos 
necessaris 

El perfil del personal adscrit a aquest servei dependrà de 
l’anàlisi previ de funcions i organigrama 

Gestió Definició de l’oficina (funcionament, tasques, etc.) 

Definició del personal adscrit al servei 

Creació de materials de suport (tríptic informatiu oficina, 
explicació dels recursos d’habitatge del municipi, ajuts de 
la generalitat, etc.) 
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Posada en marxa i funcionament  

Indicadors Procés 
• Nombre de serveis oferts per l'OLH 

• Temps mitjà de tramitació/resposta 
del servei (per tipologia) 

• Cost econòmic dels serveis que 
conformen l'OLH 

• % de desviació respecte al previst 
(temps/recursos econòmics) 

Resultat 
• Nombre de consultes ateses (per 

col•lectiu, canal de comunicació i 
àmbit temàtic) 

• Nombre d'incidències resoltes (per 
tipologia) 

• % de persones usuàries respecte al 
total del municipi 

• Grau de satisfacció de les persones 
usuàries 

A
L

T
R

E
S

 Observacions 
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Document de síntesi 
 

Diagnosi 

Qui viu a Begues? 

• Hi ha hagut un creixement poblacional per entrada de famílies amb fills i filles al 

municipi, sobretot provinents de la resta del Baix Llobregat, sobretot en l’etapa 

anterior a 2008 

• S’està donant una substitució de la població, aquestes famílies que entren (sovint 

amb ingressos mitjans i alts que els permeten costejar un habitatge a Begues) 

substitueixen a la població jove que marxa per no poder emancipar-se al poble 

• Hi ha poca immigració exterior, però s’està recuperant des del 2015, sobretot 

provinents de l’Amèrica Llatina i del Brasil  

 

Com són les llars de Begues? 

• L’estructura de la llar més comuna a Begues és la família amb fills i filles, en molt 

major mesura que a la província. 

• La llar més habitual esta composada per entre 2 i 4 persones. 

• A conseqüència de l’alt pes de les famílies amb fills, el saldo natural és positiu i 

es detecta poc envelliment, tot i que es preveu que vagi creixent al llarg dels 

anys. 

 

Poden les famílies accedir a un habitatge? 

• Begues és el segon municipi amb major renda mitjana del Baix Llobregat. Es 

detecta poca vulnerabilitat socioeconòmica (rendes altes, baix atur). 

• L’esforç econòmic per accedir a l’habitatge de lloguer és alt (quasi la meitat dels 

ingressos) 

• Hi ha risc de sobreendeutament (un 48% dels habitatges són de propietat amb 

pagaments pendents) 

• Tot i que siguin pocs casos, hi ha algunes situacions de vulnerabilitat: famílies 

monoparentals amb diversos fills a càrrec, sous precaris, temporalitat... Són 

situacions que generen dificultats per accedir a un habitatge i fins i tot en 

desnonaments. 

• Hi ha dificultat per atorgar ajudes al lloguer, ja que degut a l’alt preu del lloguer 

a Begues, les persones que la necessitarien no ho poden tramitar perquè 

l’habitatge que han trobat té un preu de lloguer superior al límit establert. 

 

Com ha sigut la construcció d’habitatge a Begues els darrers anys? 

• Hi ha hagut una davallada sobtada de la construcció a l’inici de la crisi. 

• Repunta la construcció de finques unifamiliars aïllades, incrementant la dispersió 

inherent a les característiques urbanístiques del municipi. 
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Com és el dinamisme del mercat de l’habitatge? 

• El lloguer va dominar el mercat a partir de l’inici de la crisi, i des de fa uns cinc 

anys, l’augment de preus del lloguer han reactivat la compravenda, que tendirà 

a superar en nombre d’operacions als contractes de lloguer. 

• A Begues hi ha una presència molt notòria d’habitatges grans per la presència 

de finques rústiques grans i cases unifamiliars amb jardí (un 42% de les llars són 

d’aquesta tipologia). 

• Begues compta amb un parc d’habitatge poc heterogeni i poc diversificat que 

només dona resposta a les necessitats d’habitatge dels segments amb més 

capacitat econòmica. 

• Existeixen dos circuits en el mercat de l’habitatge: el circuit majoritari, de cases 

unifamiliars de preu exclusiu amb força oferta però amb una demanda ajustada 

a qui s’ho pot permetre, i un circuit minoritari, molt més petit amb molt poca oferta 

d’habitatge plurifamiliar de mida petita o mitjana, però que compta amb molta 

demanda.  

• Una conseqüència d’aquest fet és l’expulsió de la població amb menys recursos 

i l’arribada de famílies amb millor nivell adquisitiu 

 

Quin és l’estat dels habitatges? 

• Hi ha una doble realitat d’habitatge recent (42%) i antic (58%). Aquest últim és 

de tipus unifamiliar aïllat anterior a 1980, amb humitats i problemes estructurals, 

i és problemàtic perquè hi ha persones grans vivint, i l’habitatge ja no s’adapta a 

les seves necessitats. 

• 1 de cada 4 habitatges no tenen a cap persona empadronada, ja sigui perquè o 

bé són segones residències, o bé s’hi resideix de forma habitual i no s’han 

empadronat. Una conseqüència pràctica d’aquesta manca d’empadronament és 

la sobreutilització i saturació de serveis. 

 

Quines són les actuacions de l’Ajuntament? 

• Hi ha dues àrees d’HPO construïdes que sumen uns 70 habitatges, la meitat 

destinada a la compravenda, i l’altra meitat al lloguer, ambdues ocupades quasi 

al complet amb l’excepció de 3 habitatges d’emergència social gestionats per 

l’ajuntament. Així doncs, hi ha demanda d’HPO sense HPO disponible. 

• Les principals inversions de l’Ajuntament s’han destinat a la compra de finques 

per construir HPO al poble. Estan posades en marxa la promoció de 33 

habitatges a la zona de l’Escorxador i la construcció d’una llar-residència per a 

gent gran de 30 places. 

• Hi ha una línia d’ajuts econòmics per temes d’habitatge (sobretot ajuts per 

mensualitat i fiances de lloguers). 
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Pla d’acció del PAMH 

El Pla inclou 11 accions concretes, de les quals una part important són accions ja 

iniciades a les que el PAMH dona continuïtat i les emmarca en una estratègia més 

global. Totes les accions queden agrupades en 7 eixos estratègics que corresponen en 

gran mesura amb els principals objectius del PAMH.  

Totes les accions es desplegaran durant tota la vigència del Pla (2 anys), bé perquè 

contemplen una acció continua al llarg de tot el període, bé perquè són accions 

complexes que requereixen dels 2 anys per desenvolupar-les.  

A continuació presentem un quadre resum amb totes les accions endreçades per eixos 

estratègics i objectius específics: 

 

Eixos estratègics Accions Objectius específics 

1. Afavorir l’accés a 
l’habitatge a la població 
amb menys ingressos 

1.1. Ajuts econòmics puntuals 
per pagar rebuts de lloguer, 
noves altes i consums bàsics   

• Reducció del nombre de casos que 
acaben amb una execució hipotecària  

• Reducció del nombre de casos de 
desnonament per impagament del lloguer 

• Evitar el tall de subministraments bàsics 

1.2. Auditories i intervenció 
als habitatges en situació de 
pobresa energètica 

• Conèixer les necessitats dels habitatges 
en situació de pobresa energètica i 
identificar possibles actuacions per a la 
millora de l'eficiència energètica. 

• Millorar l'eficiència energètica de les llars 
en situació de pobresa energètica i les 
condicions de confort i salubritat. 

• Reduir les despeses dels 
subministraments bàsics de les llars en 
situació de pobresa energètica. 

• Capacitar a les persones beneficiàries per 
a un ús més eficient dels 
subministraments bàsics. 

• Aportar elements de diagnòstic social 
relacionat amb els impactes de la pobresa 
energètica i reduir els riscos d'exclusió 
social. 

• Identificar els habitatges amb necessitats 
d'intervenció més àmplies, els quals 
podran passar a una segona fase del 
programa que es preveu posar en un futur 
amb l'objectiu de millorar l'eficiència 
energètica dels habitatges en situació de 
major vulnerabilitat. 

2. Possibilitar un parc 
d’habitatges adaptat per la 
gent gran 

2.1. Arranjaments en 
habitatges de persones grans 

• Millorar la qualitat de vida de la gent gran 

• Millorar  l’estat de conservació del parc 
d’habitatges 

2.2. Centre d’atenció diürna i 
2 unitats de 
convivència per a gent gran 

• Afavorir la recuperació i el manteniment de 
l'autonomia personal i social (centre 
d’atenció diürna) 

• Mantenir la persona en el seu entorn 
personal i familiar en les millors condicions 
(centre d’atenció diürna) 

• Proporcionar suport a les famílies en 
l'atenció a les persones grans dependents 
(centre d’atenció diürna) 
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• Afavorir l’envelliment actiu de les 
persones grans del municipi (centre 
d’atenció diürna) 

• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, 
adequat i adaptat a les necessitats 
d'assistència (residència) 

• Afavorir la recuperació i el manteniment 
del màxim grau d'autonomia personal i 
social (residència) 

3. Millorar l’estat del parc 
de l’habitatge 

3.1. Bonificacions per la 
rehabilitació dels habitatges 
(Acció nova ) 

• Fomentar el manteniment i la rehabilitació 
dels edificis i habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de 
lloguer 

3.2. Campanyes de 
sensibilització a 
propietaris/es pel bon 
manteniment dels habitatges 
(Acció nova) 

• Fomentar el manteniment i la rehabilitació 
dels edificis i habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de 
lloguer 

4. Fer més heterogeni el 
parc d’habitatges, baixar 
els llindars de superfície 
per potenciar el 
plurifamiliar i el de petita 
dimensió 

4.1. Modificació del POUM   • Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Incidir en el mercat de l’habitatge per  a 
que aquest sigui més accessible, 
assequible i respongui a les necessitats de 
la població. 

5. Afavorir l’emancipació i 
evitar la fuga de gent jove, 
i el retorn dels joves que 
van marxar 

5.1. Construcció d’HPO en 
règim de lloguer per gent jove 
(Acció nova) 

• Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Baixar els preus del lloguer 

• Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de 
gent jove, i el retorn dels joves que van 
marxar 

5.2. Detecció d’habitatges 
susceptibles d’adherir-se a 
projectes de masoveria 
urbana  
(Acció nova) 

• Millorar l’estat del parc de l’habitatge 

• Augment del parc d’habitatge de lloguer 

• Baixar els preus del lloguer 

• Evitar la desocupació permanent dels 
habitatges. 

• Donar respostes alternatives a les 
necessitats d'habitatge de la població jove 

6. Aconseguir que la gent 
que resideix a Begues 
s’empadroni 

6.1.Campanya 
d’empadronament 
(Acció nova) 

• Manteniment actualitat del Padró 

• Dimensionar els recursos del municipi 

7. Gestió de PAMH 7.1. Servei Local d’Habitatge 
(Acció nova) 

• Aproximar informació, gestions i serveis 
d'habitatge a la ciutadania. 

• Potenciar i millorar la coordinació interna, 
interadministrativa i externa. 

• Optimitzar els recursos existents en 
matèria d'habitatge. 
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Seguiment del Pla: gestor de projectes 
 

Dins del suport prestat al llarg d’aquest projecte, s’ha creat una eina informàtica que 

centralitza la informació sobre el desenvolupament de les accions, tant a nivell de 

definició (fitxa tècnica) com d’execució, com d’avaluació dels resultats i de l’impacte.  

Concretament, a nivell d’execució, el gestor mostra un quadre integral on es pot veure 

l’estat d’execució de tot el conjunt de les accions del Pla, la valoració mitjana dels passos 

executats i el % d’objectius operatius aconseguits. A la fitxa  de cada acció, es pot veure 

el detall dels passos executats, la valoració que se’n fa de cadascun d’ells i la consecució 

dels objectius operatius. 

El gestor permet que sigui el personal tècnic de la Regidoria referent qui determini els 

passos o fases que estructuren cada acció, i poden també replantejar la seva descripció 

tècnica.  

 

Objectius del gestor de 
projectes 

1. Integrar en un únic espai informàtic la informació 
clau les accions que inclou el Pla. Concretament, 
la informació clau relativa a:  

- La descripció de les accions 
- El procés de desenvolupament de l’acció 
- L’avaluació de l’acció quant a:  

- Acompliment del calendari previst 
- Grau d’execució 
- Consecució dels objectius 

operatius i de satisfacció 
- Valoració qualitativa i conclusions 

sobre l’acció.  
- Mostrar un índex resum que 

permeti veure, en una sola plana i 
de manera molt gràfica, l’estat 
d’execució del pla en cada moment, 
a nivell d’execució i consecució 
dels objectius.  

2. Facilitar les reunions de seguiment i direcció dins 
la regidoria d’habitatge, aportant un mecanisme 
senzill per passar revista a totes les accions.  

3. Facilitar la comunicació amb la ciutadania i la 
transparència del Pla, sent una eina que permet 
extreure i fer pública de manera gràfica i clara tota 
la informació sobre l’execució del Pla. En aquest 
sentit, s’ha revisat el gestor per tal que permeti 
acomplir amb la LLEI 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

4. Facilitar l’elaboració de les memòries del Pla, sent 
ja una eina que deixa preparades les estadístiques 
i informacions que generalment s’inclouen en les 
memòries anuals de l’administració local. 
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5. Facilitar l’adaptació de la programació, és a dir, 
facilitar la reprogramació quan sigui necessària, i 
la definició de Plans posteriors. 

 

 

 

A continuació aportem una guia d’ús del gestor, on s'explica punt per punt el seu 

funcionament. 

Requeriments informàtics 

El gestor del Pla està fet en Programa Excel de Microsoft Office. S’ha escollit aquest 

programa per ser molt versàtil, donar màximes possibilitats d’adaptació, ser un programa 

disponible a pràcticament tots els ajuntaments sense cap cost afegit i ser un programa i 

un entorn amb el que està familiaritzat generalment el personal tècnic de l’administració 

pública.  

Cal tenir una versió d’Excel posterior a 2007 per al correcte funcionament de l’arxiu del 

gestor (de fet, és recomanable disposar d’una versió posterior a 2013). Les versions 

anteriors a 2007 poden tenir dificultats per obrir arxius amb l’extensió actual d’Excel 

(.xlsx) i a més fan perdre moltes de les funcionalitats que incorpora el Programa Excel 

a partir de 2007 i posteriors.  

Per al bon ús del gestor, es recomana que el personal tècnic encarregat de la seva 

actualització tingui un bon coneixement general d’Excel o que l’assoleixi fent alguna 

formació específica sobre el programa. L’anterior és especialment recomanable de cara 

a que el propi personal tècnic pugui introduir-hi millores successives en el gestor i 

adaptar-lo a futurs Plans d’acció: introduint noves fulles d’accions, renovant els 

indicadors, modificant si cal taules de dades, millorant el disseny i la presentació, etc.  

 

 

Elements del gestor 

 

Expliquem pas a pas cada element del gestor, passant 
per:  

1. Portada 
2. Diagnosi 
3. Índex d’accions 
4. Detall de les accions:  

- Fitxa tècnica de l’acció 
- Desenvolupament de l’acció 
- Avaluació de l’acció 

- Indicadors d’execució 
- Indicadors de resultat 
- Indicadors d'impacte 
- Valoració final 
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1. Crèdits 

Indica la direcció tècnica, les persones referents del projecte i la consultora 

encarregada de la seva redacció 

 

  
 

 

 

2. Esquema  

Infografia de la diagnosi realitzada sobre temes d’habitatge al municipi, els 

objectius marcats i l’estratègia d’execució que ha guiat la definició de les accions 

del Pla 

  
 

 

3. Portada 

Esquema general del Pla amb línies i accions concretes. 
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4. Índex d’accions 

És el quadre de comandaments, que integra tota la informació en un sol ful. Compte 

amb: 

• Última actualització: mostra la data quan s’actualitza, de manera que les 

impressions que se’n facin mostren la data de la informació.  

• Eix i Objectiu: classificació de l’acció en relació a l’estructura del Pla d’acció. 

• Acció: mostra el títol de totes les accions del Pla, que estan hipervinculades 

al full de detall de cada acció. 

• % Executat: columna automàtica que s’actualitza en funció de la informació 

que presenta el full de detall de cada acció. Expressa el % executat de cada 

acció. 

• Avaluació actual: columna automàtica que s’actualitza en funció de la 

informació que presenta el full de detall de cada acció. Expressa la valoració 

mitjana que s’ha fet dels passos executats.  

• Estat: columna automàtica que s’actualitza en funció de la informació que 

presenta el full de detall de cada acció. Expressa si una acció està pendent 

d’iniciar, en curs o completada, en funció del % d’execució.  

• Promig consecució objectius: columna automàtica que s’actualitza en 

funció de la informació que presenta el full de detall de cada acció. Expressa 

el % aconseguit dels objectius operatius definits per a cada acció.  

• Observacions: camp obert on es pot anotar qualsevol anotació en relació a 

les accions. Per exemple, decisions que es prenen sobre l’acció en les 

reunions de seguiment, etc 

 

 

 

5. Detall de les accions 

 

Des de l’Índex d’accions o bé des del navegador de fulls es pot accedir a un full 

de detall per a cada acció, que compta amb, per a cadascuna de les accions:  

a. Fitxa tècnica de l’acció 

b. Desenvolupament de l’acció 

c. Avaluació de l’acció 

Actualització del gestor: Última actualització:

XXXX (responsable de la seva actualització 14/07/2017

Eixos d'acció Acció % Executat
Avaluació 

actual
Estat

Promig consecució 

indicadors de 

seguiment

Observacions

1. Evitar l'èxode i atreure a nous ciutadans/es 1.1. Campanya de comunicació i sensibilització per al lloguer assequible 60% 5,7                  En curs 72,0%

1. Evitar l'èxode i atreure a nous ciutadans/es 1.2. Detecció i cens d’habitatges buits i mediació per al lloguer 67% 8,3                  En curs 20,0%

1. Evitar l'èxode i atreure a nous ciutadans/es 1.3. Borsa Municipal de Lloguer 100% 7,5                  Completada 15,0%

1. Evitar l'èxode i atreure a nous ciutadans/es 1.4.  Ajuts i bonificacions 0% -                   Pendent d'iniciar 48,0%

2. Afavorir habitabilitat i accessibilitat habitatges de persones amb diversitat funcional2,1, Servei de suport per pal·liar les situacions de pobresa energètica i el sobrendeutament de les llars 0% -                   Pendent d'iniciar 140,0%

2. Afavorir habitabilitat i accessibilitat habitatges de persones amb diversitat funcional2.2. Tramitació i gestió d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges de persones grans 0% -                   Pendent d'iniciar 0,0%

2. Afavorir habitabilitat i accessibilitat habitatges de persones amb diversitat funcional2.3. Campanya de comunicació i sensibilització per al mateniment, la rehabilitació i l’eficència energètica 0% -                   Pendent d'iniciar 72,0%

RESULTAT GLOBAL 32% 3,07 En curs 52,4%

Resum d'accions

Índex d'accions del Pla 2017-2019. Programa d'actuació municipal d'habitatge

Següent > < Portada 
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i. Indicadors d’execució 

ii. Indicadors de resultat 

iii. Indicadors d'impacte 

iv. Valoració final 

 

 

a. Fitxa tècnica de l’acció 

 

És una taula completament 

editable, de manera que es poden 

adaptar els textos. Es recomana 

que es posin frases breus en 

aquest camps. 

Són especialment importants els 

camps de:  

 

• Data d’inici prevista 

• Data de finalització prevista 

 

El que es posa en aquests camps 

actualitza altres elements 

automatitzats del full de detall de 

l’acció.  

 

 

 

b. Desenvolupament de l’acció 

 

 

És una taula editable en els seus camps de Fases i Comentaris. A Fases, cal fer un 

desglós de passes que cal fer per executar l’acció.  

Es recomana no fer un desglós superior a 15 

passes (màxim). En el camp ‘Execució’, s’ha 

de consignar amb 0 (No) o 1 (Sí), si està o 

no executat cadascun dels passos previstos.  

A ‘valoració 0-10’ s’ha de consignar amb un 

número del 0 al 10 la valoració subjectiva 

que des del punt de vista del responsable 

tècnic es fa de com  ha anat l’execució de 

cada pas.  

Observacions és un camp  editable per fer 

qualsevol anotació o aclariment.  En el 

moment d’entrega del gestor de projectes s’han posat informacions o detalls a tenir 

en compte per la valoració de cadascuna de les fases. 

La fila TOTAL expressa el percentatge de passes executades, la durada en  mesos 

que té o tindrà l’acció, i la valoració mitjana dels passos executats.  

 

 

 

Descripció

Finançament

Data d'inici prevista

Data de finalització prevista

Beneficiaris

Població amb problemes d’accés a un habitatge en condicions assequibles

Propietaris d’habitatges buits 

Agents responsables

Oficina de mediació per al lloguer assequible

Persones que formaran par de la comissió per la definició de la campanya

Referents de l'acció

Veronica Ramirez

Recursos

Recursos humans Ajuntament

3.500€ per disseny de materials i impressions

Observacions

1.1. Campanya de comunicació i sensibilització per al lloguer assequible

Fitxa tècnica de l'acció
Disseny i organització de mesures de sensibilització (campanyes i materials de comunicació: tríptics, 

pancartes, espais web, anuncis en mitjans locals, etc.) que facilitin la informació necessària al conjunt de la 

ciutadania per tal de comprendre i valorar els elements clau alhora de llogar un habitatge. 

Pot incloure informació de les següents qüestions: drets i deures dels propietaris i llogaters; criteris per 

l’estimació de l’esforç econòmic màxim que hauria de realitzar la unitat de convivència per pagar la hipoteca o 

quota de lloguer; elements i característiques bàsiques de l’habitatge a tenir en compte abans de la seva 

compra o lloguer; tipus de contracte amb els seus avantatges o inconvenients; documentació a aportar i a 

rebre abans de la signatura d’un contracte, etc. 

Un dels objectius principals de la campanya ha de ser també donar a conèixer quins recursos públics 

existeixen en la línia de fomentar el lloguer assequible: Borsa de Mediació per al Lloguer Assequible. 

Especificar quins avantatges s’ofereixen a propietaris i llogaters. 

Vetllar per la protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges

Fomentar l’accés assequible a l’habitatge
Objectius

Pressupost municipal i Diputació de Barcelona

01/09/2017

30/06/2018

< Índex Següent >Acció

Gestió
Execució                       

Si (1) No (0)
Data execució

Valoració          

0-10

Indicadors de realització i 

elements a tenir en 

compte per la seva 

realització 

Creació d’un grup de treball que permeti definir els 

elements claus de la campanya: objectius, públic 

destinatari, continguts, materials a desenvolupar.

1 01/10/17 7

Recomanable que inclogui a 

les persones que han estat 

presents en la redacció de Pla. 

Proposta inicial de persones 

que haurien de formar part, si 

finalment totes elles participen 

valoració=10

Elaboració de continguts 1 01/12/17 3

Treball intern a partir dels 

resultats de la comissió. 

Avaluació d'algunes de les 

persones que han format part 

de la comissió. Grau de 

satisfacció amb els continguts 

elaborats. 

 Treball amb dissenyador per definir la imatge gràfica de la 

campanya i proposta de materials
0 01/01/18 Pendent de valorar

Treball amb dissenyador gràfic. 

Grau de satisfacció amb el 

disseny final.

Consens de la proposta amb el grup de treball 0 01/02/18 Pendent de valorar

Revisió de la proposta per part 

de les mateixes persones que 

han format part de la comissió 

inicial. Si es consensua per 

part de totes les persones que 

formen part de la comissió=10

Edició dels materials i distribució per totes les llars (2.839 

segons cens d’habitatges realitzat)
0 01/05/18 Pendent de valorar

Poden haver materials 

distribuïts a totes les cases i 

d'altres que siguin on-line. Es 

fan totes les accions de difusió 

que estaven previstes=10

Desenvolupament de l'acció
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c. Avaluació de l’acció 

És un conjunt de taules relatives a l’avaluació de cada acció. Concretament, compta 

amb:  

 

i. Indicadors d’execució 

És una taula totalment automatitzada en funció de la informació consignada en les 

taules anteriors.  Expressa de manera gràfica:  

- Acompliment del calendari previst 

- Grau d’execució de l’acció 

- Valoració mitjana dels passos 

realitzats 

 

ii. Indicadors de resultats 

 

Taula que recull els indicadors de 

resultat que s’han considerat més 

adequats per cada acció.  

És editable en el seu camp de ‘Valor 

aconseguit’, on cal consignar el valor 

real aconseguit per a cada objectiu 

operatiu.  

De manera automàtica es calcula la columna “% aconseguit”, que mostra el 

percentatge aconseguit respecte 

al valor esperat de cada objectiu 

operatiu. És important que 

l’Ajuntament sigui realista amb el 

resultat que espera de cada 

indicador. Aquesta és una dada 

que haurà d’introduir manualment 

abans de començar a desplegar 

l’acció. En funció del que esperi 

obtenir de cada indicador així 

haurà d’abocar els recursos tècnics i econòmics per assolir-ho.  

Juntament amb el percentatge es mostra una icona tipus semàfor amb els següents 

significats:  

- (X) Menys de 50%: objectiu operatiu no assolit 

- (!) Entre 50 %i 75%: objectiu mig assolit 

- () Més de 75%: objectiu assolit 

En el camp ‘Observacions’ es pot escriure qualsevol comentari o aclariment 

que es vulgui fer constar.  

 

 

 

Data d'inici prevista 01/09/2017 10,1

Data d'inici real 01/10/2017 7,1

Desfàs inici en mesos -1,0 3,00

Tasques executades 2

Tasques pendents 3

Tasques executades 2

Valoració mitjana 5,0

Valor màxim 10

Avaluació de l'acció

Indicadors d'execució

Acompliment del calendari previst

Grau d'execució de l'acció

Valoració mitjana de les accions realitzades

Durada total prevista en mesos

Durada total real en mesos

Desfàs durada en mesos

Tasques 
executades

40%

Tasques 
pendents

60%

Grau d'execució de l'acció

Valoració 
mitjana; 5,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoració mitjana de les accions realitzades

Indicadors de resultats Valor esperat Valor aconseguit % aconseguit Observacions

nº Reunions Comissió 5 1 20,0% Valors d'exemple

Nombre de tríptics entregats a les llars 2839 2839 100,0% Valors d'exemple

Informació a la web de la Borsa 1 1 100,0%

altres accions de difusió: XXX 3 3 100,0%

nombre de consultes rebudes en motiu de la campanya 50 20 40,0%

72,0%Pròdig consecució dels objectius

Indicadors de resultats
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iii. Valoració final 

 

Es tracta d’una taula totalment editable on es 

fa una valoració qualitativa i final dels punts forts i febles de l’acció i les conclusions 

que es prenen de cara al futur en relació a l’acció. Per exemple, si es dóna o no 

continuació a l’acció, quines millores caldria introduir, etc. Lògicament, aquesta 

valoració final servirà de base per la renovació del Pla d’acció en subsegüents plans 

d’acció bianuals.  

La valoració final ha de servir també per fer ‘meta-avaluació’, és a dir, provocar una 

reflexió sobre els indicadors amb què estem avaluant l’acció i millorar-los sempre 

que sigui possible.  

 

 

Com eliminar o introduir una nova acció 

La versió que s’entregarà amb el lliurament final del PAMH conté la informació 

necessària per la posada en marxa del programa. Hi ha tantes fitxes com accions 

s’hagin definit i aquestes comptaran amb 

tots els links necessaris per reflectir-se a 

l’índex resum d’accions. Ara bé, és 

possible que en el transcurs dels dos anys 

de desenvolupament del PAHM es 

decideixi o bé eliminar  o bé afegir una 

nova acció. Com ho hem de fer? 

Eliminar una de les accions: 

Aquest és el pas més senzill, només cal 

situar el ratolí a sobre de la fulla corresponent en el menú inferior de fulls i amb el botó 

dret seleccionar eliminar. 

 

Després caldrà anar a l’índex d’accions i eliminar la línia corresponents, seleccionant-

la i marcant amb el botó dret l’opció d’eliminar:  

DDecisions per al futur

F

DDDXXX

Valoració final

J Aspectes positius L Aspectes negatius 

XXXX XX

XXXX
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Crear una nova acció 

Per crear una nova acció, només caldrà fer una 

còpia d’una ja existent i substituir la informació 

per la nova. Com fem una còpia d’una fulla en 

Excel? 

1. Fem clic amb el botó dret a la pestanya 

de full de càlcul i seleccionem Moure o 

copiar.  

2. Activem la casella Crear una còpia.  

3. En Abans del full, seleccionem el lloc on 

volem col·locar la còpia.  

4. Seleccionem D'acord. 

5. Caldrà finalment canviar el nom fent 

doble clic a sobre de la fulla.  

 

Una vegada tenim una fulla nova caldrà substituir la informació per la nova i crear una  

nova entrada al quadre de l’índex d’accions. 

1. Insertem una nova filera a la taula en la posició que ocuparà la nova acció. 

 
2. Escrivim el nom de l’acció i de l’eix al qual correspondria. 

3. Seleccionem la casella amb el nom i al menú seleccionem insertar i vinculo 

4. En el quadre de text que apareix seleccionem primer ‘lugar de este documento’ 

i després seleccionem de la llista la fulla nova que hem creat 
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5. Finalment caldrà vincular els resultats que apareixen a l’índex d’accions i que 

corresponen a resultats de la fulla de l’acció. 

6. Cal col·locar-se a sobre de la casella on volem mostrar el resultat, posar = i anar 

a seleccionar la casella, dins de la fulla de l’acció, on apareix aquest resultat. 
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Annex 
  

En aquest apartat incloem tot un seguit de document que s’han generat 

durant el procés d’elaboració del PAMH.  

 

Annex paper 

o Pla de treball 

o Actes de les reunions de treball 

o Recollida informació actuacions altres municipis 

 

 

Annex CD 

1. Gestor de projectes 

2. Annex estadístic 

3. Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya 

4.  “Masoveria urbana. Guia metodològica” Diputació de Barcelona, 

2017.  

5. Guia d’execució que posa a disposició la Diputació de Barcelona. 

Projecte Arranjaments. 

6. Descripció del programa Auditories i intervenció als habitatges en 

situació de pobresa energètica de la Diputació de Barcelona. Guió 

pels ens locals 

7. Guia de suport en la gestió energètica per a professionals dels 

Serveis Socials* 

8. Quadríptic -  Com podem reduir la despesa energètica. Accions 

contra la vulnerabilitat 

9. Quadríptic EDITABLE - Com podem reduir la despesa energètica. 

Accions contra la vulnerabilitat 

10. Informació LA COMU Sant Quirze  

11. Detecció d’indicis d’habitatges desocupats al municipi de Begues 

 

45 

https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
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ACTA REUNIÓ 

PRESENTACIÓ DEL PAMH I DEFINICIÓ DEL PLA DE TREBALL 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Ajuntament de Begues 

Data: 14/01/2019 

Lloc: Ajuntament de Begues 

Assistents:  

Ajuntament 

Joan Molina Molina (Regidor d’urbanisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Serveis socials 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

 

 

Objectius de la reunió 

1a sessió de treball: Presentació del PAMH i Fase d’Anàlisi i diagnosi 

- Explicar la metodologia per l’elaboració del PAMH 
- Revisar el Pla de treball (dates de cada sessió) 
- Repassar les voluntats municipals a desenvolupar en el PAMH 
- Identificar i recopilar documents, plans, estudis municipals,..., relacionats  

 

Continguts de la reunió 

Repàs de les principals característiques del PAMH 

• Són instruments de planificació no reglats que volen respondre a les necessitats 

de planificació tàctica i operativa dels municipis (a diferència del nivell estratègic 

que aborden els PLH). 

• Redueixen els esforços sobre l’anàlisi i la diagnosi de la situació per a centrar-

se en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques 

municipals.  

• Busquen un forta implicació dels municipis en la redacció. 

• Són instruments “lleugers” (menys temps de redacció, menys cost) i “flexibles” 

(adaptació a la voluntat municipal i la realitat del municipi).  
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• Són instruments interns al propi ens local de caràcter eminentment  tècnic, que 

poden servir com a base per a redactar un Pla Local d’Habitatge. 

 

La duració estimada pel desenvolupament i la redacció del PAMH és d’uns 6 mesos. El 

contracte s’inicia en data 14/01/2019 i s’intentarà que quedi enllestit al juliol. Les dates de 

les properes reunions queda de la següent manera:  

SESSIÓ OBJECTE DATA MESOS 

1 
Presentació del PAMH i 

definició del Pla de treball 
14/01/2019 

 

2 Anàlisi i diagnosi 20/02/2019 9-11h 
 

3 
Definició d’objectius i 

estratègies 
13/03/2019 9-11h 

 

4 
Definició i priorització de les 

actuacions 
17/04/2018 9-11h 

 

5 Programació actuacions 15/05/2019 9-11h 
 

6 Contrast del prelliurament 19/06/2019 9-11h 
 

 

 

En l’elaboració del PAMH participaran les següents persones: 

Per part de l’ajuntament: (perfils tècnic i polític) 

• Regidor d’habitatge 

• Regidor de joventut 

• Tècnic d’habitatge 

• Serveis socials 
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L’equip de suport seran: 

• Ània Pluma (Diputació de Barcelona) 

• Raquel Moreno (empresa contractada D-CAS) 
 

L’Ajuntament exposa la seva motivació de la sol·licitud del PAMH: 

• Es vol apostar per l’HPO de lloguer: per l’emancipació dels joves al poble, 

i per fer baixar el preu del lloguer local. 

• Preocupació per les dificultats d’emancipació dels joves. Estructura 

demogràfica plana (molts infants, adults i no massa gent gran, però el temps ha 

anat generant envelliment, que els qui van formar la família a Begues fa 30 anys 

ja tenen 70 anys). No s’emancipen els joves sinó que hi ha entrades de població 

en l’edat de formar una família, és un municipi propi per a famílies per la seva 

baixa densitat. Abans els que s’emancipaven era gent procedent de famílies 

d’aquí, que tenia un terreny on es podia construir un habitatge on es traslladaven 

els fills, i això s’ha acabat, l’emancipació es fa a altres municipis perquè a Begues 

no troben res. Per menys de 900€ no hi ha lloguer. Hi ha problemàtica dels joves 

més formats que van a treballar fora i no poden quedar-se al poble. 

• Col·lectius de gent gran. Begues és un municipi amb rendes mitjanes/altes, 

però amb la gent gran que es va fer una casa per sobre de les seves possibilitats, 

quan la casa comença a tenir defectes, no se la poden vendre. Encara que se la 

venguessin, no hi ha un parc d’habitatge per les seves necessitats (han de 

marxar a Gavà o Viladecans). Hi ha pocs habitatges de pisos en planta baixa on 

hi pugui viure gent gran. Pel fet que el nivell adquisitiu no és baix, no entren com 

a habitatge social. Es requereix d’un instrument que mesuri aquesta 

problemàtica. 

• Parc antic d’habitatge (hi ha molt problema d’humitats), problemes estructurals. 

Els llogaters no volen enfrontar-se als propietaris, per mantenir el preu del 

lloguer. No s’han donat ajudes per rehabilitació. 

• Preocupació per l’alt preu del lloguer. No hi ha rotació d’inquilins. Fa un anys, 

el preu mig de lloguer està en 550-600€. L’ajuda màxima per a lloguer són 600€ 

i per famílies nombroses 900€. 

• Es vol construir tres blocs d’HPO. Es vol saber els nivells de renda per 

determinar quins segments de població poden entrar com a habitatge de 

protecció i quins no. Les dades que existeixen són mitjanes. Es demana dades 

de serveis socials. 

L’Ajuntament presenta la situació de l’habitatge de protecció oficial al municipi: 

• Fa 30 anys es va fer una promoció d’HPO de l’INCASÒL, i això passarà al 

mercat. 

• Entre el 1995 i 1996, es van fer uns 10 habitatges en filera, de venda. Les 

rendes actuals de les persones que hi viuen ara no justificarien que realment 

necessitessin habitatge de promoció pública. 
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• INCASÒL va fer uns 33 pisos més petits, de venda. S’intueix que tots estan 

venuts. 

• HPO de lloguer només hi ha una promoció de 18 habitatges, i d’aquests 3 

són de la taula d’emergència de l’ajuntament, gestionats per l’ajuntament (si no 

hi ha casos a Begues, s’ofereix a llista d’espera d’altres municipis). Els altres 15 

els gestiona directament Generalitat, eren per prioritat de gent gran. 

• Patrimoni públic quasi no en queda: un parell de parcel·les unifamiliars, una 

parcel·la al costat del centre cívic, i el solar on hi ha un aparcament. Cap d’ells 

és un espai òptim. Actualment totes les promocions noves són cases unifamiliars 

aïllades, no en un sector d’urbanització compacte. Això té importants 

inconvenients. 

• El 10% d’aprofitament es té molt compromès. L’ajuntament es va vendre moltes 

coses (finques), i aquests diners estan per fer una residència geriàtrica (centre 

de dia i dues unitats de convivència de 30 places). 

• En el passat, mentre s’estava tramitant els habitatges que havia de fer 

l’INCASÒL que després ha sigut per fer la residència, també es va fer una 

modificació de planejament per poder fer 16 habitatges més, que està 

encallat i aquest solar es fa servir aparcament. 

• L’ajuntament, en el centre del poble (cruïlla Av. Sitges / Camí Ral), hi ha un forat 

bastant gran on hi ha el centre cultural de l’escorxador, i uns horts. En aquests 

horts, l’ajuntament va comprar una finca amb permuta de 10% d’aprofitament, 

perquè totes les finques que té l’ajuntament d’aprofitament són solars d’habitatge 

unifamiliar aïllat, i en aquestes l’ajuntament no pot promoure. En la finca dels 

horts es pot fer habitatge públic. En una finca propera hi havia un cinema que es 

va permutar per unes parcel·les. Una altra finca no es pot permutar perquè hi ha 

un propietari que hi té la casa, que no té sentit que s’hagi de reparcel·lar tot lo 

altre. Es signarà que el propietari accepti que en la reparcel·lació de tot això, els 

traslladarem a unes altres parcel·les. Amb això, s’aconseguiria fer 3 blocs amb 

més de 30 possibles habitatges públics. Això s’ha d’aprovar al ple de gener 
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de 2019. INCASÒL està buscant un operador públic-privat. Fins ara, això no s’ha 

posat en marxa perquè no es tenia la permuta feta. 

• L’ajuntament va heretar una finca a prop de l’església. Es van fer una 

modificació de planejament per poder fer dos habitatges. Haurien d’estar 

acabant-se, hi va haver un problema amb la empresa, es va haver d’efectuar 

l’enderroc d’inici de les obres, i porta força retard. Els diners per aquests dos 

habitatges estan en pressupost. 

• Amb aquests tres projectes, es vol fer una política d’habitatge per gent jove 

(habitatges amb dos dormitoris), i de lloguer, gestionat directament per 

l’Ajuntament. Caldria fer unes bases per adjudicar els nous habitatges.  

• Hi ha sectors d’unifamiliar amb parcel·les molt grans, i es descarta fer-hi 

promocions perquè el planejament diu que són unifamiliars i això no es pot 

modificar, al planejament es prohibeix expressament. Des del punt de vista de 

Generalitat, modificar el planejament implica cessió d’espais lliures i zones 

verdes i d’increment de l’aprofitament, i s’ha de gastar més diners en 

contribucions. 

Les actuacions d’inspecció i control d’habitatges ocupats, l’Ajuntament té controlada 

alguna ocupació d’habitatges de cases de cap de setmana. Ho sap la Policia Local. Hi 

ha casos d’habitatges rellogats. 

L’Ajuntament exposa la gestió de problemes de pagament d’habitatge 

• Perfils generals: Famílies que ja no poden pagar el lloguer, famílies nombroses, 

monoparentals (dones soles amb infants). Pel que fa a origen, hi ha un perfil 

barrejat de gent de Begues i gent estrangera (brasilera, fa 4 o 5 anys en van 

venir 10 a demanar ajut pel lloguer). 

• En el 2018, serveis socials ha atès 33 famílies per temes d’habitatge, amb 

una despesa en ajuts de 15.452€ i aquí entra tant ajuts de lloguer, accés a 

l’habitatge (fiances). Tenen un perfil de família amb menors que han d’aguantar 

amb un sol sou de menys de mil euros.  

• Gent gran com a demanda d’habitatge no n’hi ha, la gent gran ve a serveis 

socials però a fer demandes d’ajut per a assistent, o per canviar-se el bany per 

plat de dutxa. 

• 4 allotjats per impagament de lloguers en habitatge d’emergència. 

• Tenen 3 habitatges d’emergència social. Serveis socials té alguna família que 

no saben on ubicar-les, pot ser que hi hagi algun conveni amb algun propietari. 

Sobre la gestió de casos d’emergència habitacional,  l’Ajuntament exposa que les 

dificultats de pagament de subministraments i de pagament del lloguer van lligades. Hi 

ha dues línies: 

• La subvenció econòmica de l’AMB per pagar rebuts de subministrament 

(programa des de fa 3 anys, de 20.000€ a l’ajuntament fins que es va esgotar). 

Es fa una aportació econòmica al pressupost. 

• Del Consell Comarcal es va rebre 7.000€ per pagar subministraments. 
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L’Ajuntament no compta amb Oficina Local d’Habitatge 

L’Ajuntament entrega diverses dades de persones ateses per serveis socials: 

• DESNONAMENTS: 4  

• HABITAGE OCUPACIÓ PER MANCA DE RECURSOS: 2 

• AJUDES ECONOMIQUES MUNICIPALS PER VIVENDA: 33 (total: 15.452,98€) 

Característiques generals de la població de risc: 

1. Dones en situació de violència de gènere que no poden assumir el lloguer que 

tenen, un cop es separen.  

2. Habitatges antics de lloguer a un preu de 400-500 euros amb problemes 

d'estructura d'humitats importants. (43) 

3. Famílies divorciades: no poden accedir a un lloguer privat (atès que 

econòmicament s'empobreixen per la separació i donat que els ingressos són ja 

escassos 

4. Famílies amb menors d'edat: amb sous precaris i feines temporals. Amb dificultats 

mensuals per pagar el lloguer privat. (33) 

 

Acords 

• L’Ajuntament enviarà la part més essencial de la informació expressada en la 

petició. 

• D-CAS elaborarà un informe de diagnosi per a la següent sessió. 

• D-CAS enviarà l’acta de la sessió 
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ACTA REUNIÓ 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Ajuntament de Begues 

Data: 20/02/2019 

Lloc: Ajuntament de Begues 

Assistents:  

Ajuntament 

Joan Molina Molina (Regidor d’Urbanisme i Habitatge) 

Jordi Muntanya (Tècnic de joventut i Promoció Econòmica)  

Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Carlota Martín (Educadora de Serveis Socials) 

Jordi Ros (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

 

 

Objectius de la reunió 

- Presentació i consens de la diagnosi de Begues entorn a l’habitatge 
- Anàlisis punts forts i febles de Begues entorn a l’habitatge 

 

Continguts de la reunió 

Es comparteix la motivació per la redacció del PAMH 

• Preocupació per les dificultats d’emancipació de la gent jove.  

• Preocupació per l’alt preu del lloguer 

• Sobreendeutament de la gent gran (dificultat per pagar hipoteca) i cases poc 

adients a les seves possibilitats físiques. En un mercat rígid com el de Begues, 

tenen poques alternatives habitacionals 

• Famílies amb dificultats per fer front als pagaments del lloguer i 

subministraments 

• Habitatges antics en condicions deficients. Llogaters amb poca capacitat 

d’exigència. 

• Existència de dos projectes per construir-hi HPO. 
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• Es vol apostar per l’HPO de lloguer: per l’emancipació dels joves al poble, i per 

afavorir un lloguer més assequible en general  

 

Construcció d’habitatge 

• Disminució important de la construcció d’habitatges (que havia sigut superior a la 

província en el període 2004-2007). Porta de llevant nord, camí Ral, pasqual. 

Parellada i porta de llevant nou.  

• Segons les dades disponibles els habitatges iniciats abans de la crisi es van 

finalitzar en el període 2008-2013. No obstant, les persones assistents 

asseguren que hi ha algunes construccions que van quedar a mig construir. Hi 

ha una promoció que van sol·licitar llicència però després van renuncio. També 

hi ha altres promocions que van quedar més a mitges: Porta de Llevant Nord, 

Camí Ral. Sembla que les dades de la Generalitat no estan actualitzades.   

• Es torna a construir al 2016-17 en finques unifamiliars aïllades. Carrer valència 

promoció individuals venda de parcel·les. Habitatges no tant grans i prefabricats. 

Projectes que estan fets des de fora i no compleixen la normativa per obtenir la 

llicència 

• Algunes de les noves promocions s’estan realitzant amb habitatge prefabricat. 

Això és un problema perquè les empreses que fabriquen aquests habitatges no 

estan aquí i no sempre es compleix la normativa d’urbanisme respecte a les 

característiques que han de tenir els habitatges. Degut a la distància, la 

comunicació és costosa.  
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Dinamisme del mercat de l’habitatge 

• Quan la crisi toca fons al 2011, els contractes de lloguer passen a ser la fórmula 

predominant d’accés a l’habitatge. 

• Les transaccions d’habitatge comencen una tendència a l’alça al 2014. 

• Lloguer car (mercat rígid amb poca oferta), mentre que el preu del metre quadrat 

de compravenda a Begues és relativament barat. És possible que el preu del 

metre quadrat sigui més barat perquè normalment són parcel·les molt grans i hi 

ha molt espai auxiliar. Probablement si fos metro útil el preu seria molt més alt. 

• Predomini de les cases unifamiliars en parcel·les molt grans. 

• Des de l’Ajuntament es detecta que hi ha persones que arriben a l’Ajuntament 

amb contractes de lloguer no legal i on els habitatges no compleixen amb la 

normativa bàsica.  
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• Des de Serveis Socials també tenen dificultats per gestionar les ajudes de la 

Generalitat al lloguer perquè el contracte de lloguer no s’ha realitzat correctament 

ni està en regle.  

• L’altre tema és que per poder demanar l’ajuda de lloguer aquests no poden ser 

superiors a 600 euros i hi ha persones que la necessitarien però no ho poden 

tramitar perquè el que han trobat és superior.  

• També s’han detectat casos de persones que han rellogat habitacions. També hi 

ha alguns casos d’habitatges on es relloguen totes les habitacions. Tenen 

constància de 2 casos.  

• Tots aquests casos més precaris estan disseminats pel territori, no sembla haver 

una concentració.  
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Oferta i demanda d’HPO 

• S’han construït 33 habitatges de compravenda (tots venuts) i 18 de lloguer, dels 

quals 3 són habitatges d’emergència social gestionats per l’Ajuntament. 

• Hi ha previsió de construcció d’HPO (33 habitatges més, per joves, gent gran i 

emergència social) 

• Hi ha demanda d’HPO els últims anys que s’ajusta a la previsió de construcció. 

• Es preveu l’augment de persones inscrites a sol·licitants d’HPO amb la notícia 

de construcció d’HPO. 

• S’està construir una llar residencial que cobriria les necessitats de la gent gran. 

La llar tindrà 30 places. Això és important perquè en el cas de que el PAMH 

contempli HPO hem de tenir en compte que les necessitats de la gent gran 

quedarien cobertes per aquesta llar residència 
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Habitatge buit i desocupat 

• Segons un estudi indiciari d’habitatges desocupats, hi hauria entre un 9% i un 

24% dels habitatges buits, entre 261 i 582 habitatges. Tot i que al municipi hi ha 

segones residències, consideren que és una dada molt elevada.  

• Segons el Padró, els carrers amb més habitatges indiciàriament desocupats són 

el Camí Ral i el carrer Ferran Muñoz. 

• Des de l’Ajuntament es té la sospita que hi ha un volum important de persones 

que viuen a Begues però que continuen empadronats al seu anterior municipi. 

Això per l’organització municipal és un problema perquè després sí consumeixen 

els serveis que hi ha al municipi, com per exemple, els serveis sanitaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cens 2011: Habitatge vacant, desocupat o buit, quan no és la residència habitual 

de cap persona ni és utilitzada de forma estacional, periòdica o esporàdica per 

ningú. Es tracta d'habitatges deshabitats 
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• Padró 2018: Habitatges que en algun moment hi han tingut persones 

empadronades però que en aquest moment apareixen sense empadronaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés a l’habitatge 

• Vulnerabilitat per sobreendeutament, alt pes de la propietat amb hipoteca 

pendent de pagar. 

• Menor pes del lloguer comparativament amb la resta de la província. 

• L’esforç econòmic per pagar el lloguer és de quasi la meitat dels ingressos 

(manquen dades per poder comparar, però supera el 33% recomanat). Això 

significa que viure a Begues suposa un esforç molt important per les famílies.  

• Durant els anys de crisis es van donar forces casos de desnonaments per 

impagament d’hipoteca. Actualment els casos que hi ha són de lloguer 
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Estat de l’habitatge 

• Doble realitat de l’habitatge: un 42% és recent, però l’altre 58% és parc antic 

problemàtic (unifamiliar aïllat amb humitats i problemes estructurals, habitat per 

gent gran). 

• La major part d’edificis de 3+ plantes són blocs de pisos nous amb ascensor al 

centre de la vila (no hi ha problemes destacables de blocs alts sense ascensor). 

• 1 de cada 4 habitatges no són primera residència. 
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Composició de les llars 

• Principalment entre 2 i 4 persones 

• Predomini clar de les parelles amb fills 

• Més infants, menys gent gran 

• % de llars amb una o dues persones grans  vivint soles, inferior a la província 
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• Renda superior a la comarca i província 

• Atur menor que la província i menor que la comarca 

• Menor vulnerabilitat econòmica, però amb risc de sobreendeutament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la població 

• Creixement de la població per incorporació de famílies amb fills i filles abans de 

la crisi (ràpid creixement població 50-64 anys), la majoria provinents de la resta 

del Baix Llobregat 
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• Saldo natural sempre positiu, però els fills i filles no es queden al poble (reducció 

població 20-34) 

• Envelliment (augmenta la població 50+ i la generació següent 30-45 s’estanca o 

redueix) 

• Recuperació de la immigració exterior, tot i que segueix sent molt baixa 

• Molta gent que treballa fora de Begues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la població. Begues 2004-2018
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Habitatge públic disponible 

• Hi ha dues àrees d’HPO construït a Begues: 

• una promoció de 33 habitatges de compravenda al Camí Ral (2008) 

• una promoció de 18 habitatges de lloguer al Carrer Mary Santpere (2010). 

Hi ha habitatges de 1, de 2 o de 3 habitacions. La idea era que fossin per 

gent gran i gent jove. Però s’han acabat donat a famílies amb més 

necessitat 

• En la promoció de lloguer, des del 2012, l’Ajuntament compta amb 2 pisos per a 

polítiques d’habitatge social. Des del 2018 se n’afegeix un més al bloc del costat. 

Costa 9.012€ anuals.  

• Des de l’Ajuntament es plantegen el dubte de la gestió dels habitatges que es 

puguin constuir en un futur.  
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Actuacions municipals 

• En el 2018, serveis socials ha donat ajuts econòmics a 33 famílies per temes 

d’habitatge, amb una despesa de 15.452€ i aquí entra tant ajuts al lloguer o a 

l’accés a l’habitatge (fiances). 

• Hi ha 4 famílies desnonades per impagament de lloguer. Ara allotjats alguns als 

habitatges de la Generalitat o municipal o privat.   

 

Perfil de persones ateses per serveis socials en l’àmbit de l’habitatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament urbanístic 

• L’ajuntament va heretar una finca a prop de l’església. Es van fer una modificació 

de planejament per poder fer dos habitatges. Haurien d’estar acabant-se a finals 

Habitatges antics 
de lloguer a un 

preu de 400-500€ 
amb problemes 

d’estructura i 
humitats

Famílies 
divorciades: no 
poden accedir a 

lloguer privat (per 
empobriment degut 

a la separació)

Famílies amb 
menors d’edat: 
sous precaris i 

feines temporals, 
amb dificultats 
mensuals per 

pagar lloguer privat

Dones en situació 
de violència de 
gènere que no 

poden assumir el 
lloguer que tenen 
un cop es separen 

(puntual)

10 43 
persones 

puntual 33 
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de 2018, però hi va haver un problema amb la empresa, es va haver d’efectuar 

l’enderroc d’inici de les obres, i porta força retard.  

• Totes les finques que té l’ajuntament d’aprofitament són solars d’habitatge 

unifamiliar aïllat, i en aquestes l’ajuntament no pot promoure.  

• L’ajuntament va adquirir una parcel·la que forma la cantonada de l'avinguda Sitges 

amb el Camí Ral, entre l'Escorxador i l'aparcament de l'antic Goula. 

• Al Ple municipal del gener de 2019, s’ha donat llum verda a la proposta de l'equip 

de govern per a iniciar els primers tràmits urbanístics que permetran desenvolupar 

aquesta promoció entre l'Escorxador i el Camí Ral. 

• La promoció d'habitatge públic contempla la construcció inicial de 3 blocs amb 33 

pisos i una zona verda de més de 2.000 metres quadrats.  

 

 

 

Acords 

• Des de Serveis Socials ens passaran informació relativa al nombre de casos 

que han detectat que tenen habitacions rellogades 

• Des d’habitatge ens passaran dades més ajustades de despeses d’habitatge 
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ACTA REUNIÓ 

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Ajuntament de Begues 

Data: 13/03/2019 

Lloc: Ajuntament de Begues 

Assistents:  

Ajuntament 

Joan Molina Molina (Regidor d’Urbanisme i Habitatge) 

Jordi Muntanya (Tècnic de joventut i Promoció Econòmica)  

Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Carlota Martín (Educadora de Serveis Socials) 

Jordi Ros (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

 

 

Objectius de la reunió 

3a sessió de treball: Definició d’objectius i estratègies. 

A partir de l’arbre de problemàtiques elaborat en l’anterior sessió, es fa l’arbre d’objectius 

 

Continguts de la reunió 

El focus del PAMH es posa en l’exclusió residencial, que es defineix com no poder 

accedir o conservar un habitatge físicament condicionat, socialment digne, legalment 

propi i econòmicament assequible per falta de recursos socials, autonomia personal i 

recursos econòmics. 

A l’hora de fer un PAMH, és important diferenciar objectius (p.ex. facilitar l’emancipació 

de la gent jove) i estratègia (p.ex. construir HPO). 

Es presenta l’arbre de problemes, consistent en les causes (les arrels) i les 

conseqüències (les branques). 
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Les arrels o causes són les següents: 

• Famílies amb ingressos insuficients per llogar un habitatge a Begues. 

Separacions i precarització condicions laborals 

• Augment generalitzat dels preus del lloguer  

• Molta pressió en el mercat de lloguer. Poca oferta i molta demanda 

• Parc d’habitatge poc heterogeni que pugui donar resposta a diferents 

necessitats. Manca habitatge petit. 

• Planejament rígid que impedeix la construcció d’altres modalitats d’habitatge. 

Pressió social i econòmica per no canviar-ho 

• Habitatges antics en condicions d’habitabilitat deficient (gent que està en lloguer 

d’habitatges però que no es compleix l’habitabilitat, o gent gran en propietat que 

no ha pogut fer una reforma de l’habitatge) 

• Població no empadronada que fa ús dels serveis públics del municipi (no es 

tracta de segones residències sinó de gent que resideix de forma habitual a 

Begues però no s’ha empadronat) 

• Alguns casos d’ocupacions i relloguer d’habitacions 

 

 

Les branques o problemàtiques són les següents: 

• Dificultats emancipació i fuga de gent jove. Marxen a municipis amb millors 

connexions i amb un mercat de l’habitatge més adaptat a les seves necessitats 

• Expulsió de la població amb menys recursos. Arribada famílies amb millor nivell 

adquisitiu 

• Famílies amb moltes dificultats per fer front als pagaments de les despeses de 

l’habitatge 

• Persones grans vivint en habitatges que no s’adapten a les seves necessitats. 

Adquirides en un moment de la seva vida on tenien més mobilitat, i no hi ha opció 

de vendre aquest habitatge per un altre més accessible perquè el mercat no ho 

permet. 

• Saturació de serveis. Sobreutilització (gent que viu però no està empadronada, 

els serveis estan pensats per una quantitat més petita d’habitants, per exemple, 

hi ha només un pediatre perquè no hi ha prou gent empadronada. Una dada que 

es va presentar a la diagnosi va ser que el 25% dels habitatges no tenen 

persones empadronades) 

• Unitats familiars vivint a habitatges en males condicions  
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• Esforç econòmic important per les famílies que decideixen viure a Begues. 

Pèrdua qualitat de vida 
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Un cop definit aquest arbre de problemes, es proposa traduir-lo en un arbre d’objectius. 

Es poden apuntar tant objectius com l’estratègia que hi ha darrere, amb les següents 

indicacions: 

• Objectius realistes, definits de forma concreta i amb un nivell d’assoliment 

raonable. 

• No podrem solucionar tots els problemes identificats. Aquelles situacions que no 

podem resoldre amb la nostra intervenció no les plantejarem com a objectius. 

• Les relacions de causa i efecte establertes a l’arbre de problemes les 

transformarem en relacions instrumentals, els mitjans que ens ajudaran assolir 

els objectius definits. 

• Tot i que hi ha problemes que no està en la nostra mà la solució, sí que ens 

podem plantejar mitigar o millorar les situacions que aquests comporten. 

• A mesura que anem desenvolupament l’arbre d’objectius, podem incorporar en 

els espais inferiors noves informacions que es consideren rellevants per a 

l’assoliment dels objectius 

 

Problema: Famílies amb moltes dificultats per fer front als pagaments de les despeses 

de l’habitatge 

Es constata que s’atén a un nucli reduït de famílies en una situació cronificada, i també 

un nombre més gran de famílies amb ingressos insuficients que tenen deutes de lloguer, 

d’aigua o de llum. Per aquests casos es compta amb ajuts puntuals tot i que des de 

serveis socials són conscients que aquests no són la solució d’aquests casos. També 

s’han fet plans d’ocupació, prop de 140 contractes.  

L’objectiu que es planteja és afavorir l’accés a l’habitatge a la població amb menys 

ingressos. L’estratègia pot consistir en ajuts puntuals pel pagament del lloguer (en 

marxa), poden ser ajuts més regulars, plans d’ocupació en coordinació amb serveis 

socials... Des de l’ajuntament es considera pressupostàriament complicat passar d’una 

política d’ajuts puntuals a una política d’ajuts regulars. Els PAMH també poden cobrir 

mesures relacionades amb la pobresa energètica, en el cas de la gestió d’impagaments 

d’aigua, es va gestionar des de l’àrea de medi ambient la negociació amb Agbar. 

En aquest objectiu, caldria introduir una branca (sub-objectiu) de garantir que les 

famílies amb més dificultats puguin fer front al pagament de les despeses de 

l’habitatge. A Begues s’observa que no totes les persones amb problemes per pagar 

l’habitatge poden accedir als ajuts, ja que tenen rendes una mica superiors al llindar i no 

poden accedir a ajuts públics. 

El problema de l’esforç econòmic important per les famílies que decideixen viure a 

Begues i la pèrdua qualitat de vida, es subsumeix en aquest objectiu. 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 

Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653 

o.habitatge@diba.cat · www.diba.cat  

 

101 
 

 

Problema: Augment generalitzat dels preus del lloguer  

L’objectiu que es vol marcar en aquest sentit és baixar els preus del lloguer.  

El Decret Llei 5/2019, de 5 de març, estableix que,  en relació al preu de l’habitatge, en 

les ofertes de lloguer haurà de quedar visible el preu de l’habitatge segons l’índex de 

referència que marqui la Generalitat. Es considera que l’índex actualment és poc real ja 

que hauria de tenir en compte la inflació, l’eficiència energètica. En l’actualitat, aquest 

índex s’aplica igual a habitatges que es troben en estats de conservació molt diferents, 

i això perjudica a qui cuida el seu habitatge. 

L’objectiu de baixar els preus de l’habitatge està relacionat amb l’objectiu de millorar 

l’estat del parc d’habitatge, ja que caldria que una rehabilitació dels habitatges no 

suposés una pujada del preu del lloguer. Es posa com a model l’ajuntament de 

Barcelona, que compta amb unes ajudes a la rehabilitació dels habitatges, que per tal 

que la rehabilitació no s’acabi repercutint al preu del lloguer, aquest ajut es supedita a 

l’allargament dels contractes i el manteniment dels preus abans i després de la 

rehabilitació. 

 

Problema: Molta pressió en el mercat de lloguer. Poca oferta i molta demanda 

Es planteja com a objectiu l’augment del parc d’habitatge de lloguer. 

Cal tenir en compte que ha sortit un Reial Decret amb una nova regulació que permet 

als ajuntaments l’expropiació forçosa de sòl per construir-hi HPO, encara que el 

planejament no defineixi aquell sòl com a ús per a habitatge. 

Es podria explorar la possibilitat de canviar els preus de l’HPO o els criteris 

d’atorgament. Cal tenir en compte que tot i que la gran majoria sigui de lloguer (que el 

problema principal de Begues és la manca de mercat de lloguer), una part sempre va 

bé que sigui de compravenda per tal de poder cobrir costos. Una possibilitat és que un 

terreny públic es faci la cessió d’ús a una cooperativa que construeix l’habitatge. És una 

forma de que es faci HPO, sense fer despeses però mantenint la propietat del sòl. 

 

Problema: Habitatges antics en condicions d’habitabilitat deficient 

Per atendre aquest problema, es comenta des de l’Ajuntament que la única opció seria 

dedicar una nova partida a partir del romanent, o bé una subvenció de Diputació. Tot i 

això, es considera complicat perquè al final molta feina administrativa recau en 

l’ajuntament. Es marcaria com a objectiu millorar l’estat del parc de l’habitatge, i 

després es decidiran quines mesures es prenen. 

Es considera que a Begues hi ha un mercat de l’habitatge de lloguer amb pisos en estats 

de conservació millorables. Les ITE són competència de la Generalitat, però 
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l’ajuntament pot fer ordres de conservació i decidir sobre la concessió de cèdules 

d’habitabilitat, tot i que es considera que no hi ha prou hores del personal per fer 

aquestes inspeccions. 

També es considera que el pressupost no compta amb partides ordinàries d’ajuts a la 

rehabilitació. Es constata que, no només a Begues sinó en general, hi ha poca cultura 

dels propietaris que són responsables de la conservació i manteniment dels habitatges 

que arrenden. En aquest sentit, hi ha ajuntaments que envien cartes de forma periòdica 

recordant als propietaris que s’han de fer les ITE. 

La problemàtica de les unitats familiars vivint a habitatges en males condicions s’inclou 

en aquest objectiu. 

 

Problema: Parc d’habitatge poc heterogeni 

Es plantejaria com a objectiu fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar els 

llindars de superfície per potenciar el plurifamiliar i el de petita dimensió. Hi ha 

intenció per part de l’ajuntament per fer-ho. 

 

Problema: Planejament rígid que impedeix la construcció d’altres modalitats d’habitatge 

S’escapa de l’àmbit de 2 anys del PAMH, però es planteja l’objectiu d’iniciar el procés 

pel canvi de planejament. Una actuació possible és demanar a Diputació un recurs per 

fer una anàlisi estratègica per identificar quina reforma del POUM es pot fer per 

optimitzar el planejament urbanístic. 

 

Problema: Població no empadronada que fa ús dels serveis del municipi 

En relació amb això, es planteja  com a objectiu aconseguir que la gent que resideix 

a Begues s’empadroni, i es planteja com a estratègia fer una campanya 

d’empadronament. 

 

Problema: Alguns casos de relloguer d’habitacions i ocupacions 

S’han comptabilitzat almenys 10 casos de persones que lloguen habitacions. Tot el que 

són ocupacions són sobretot de bancs i Sareb, i hi ha hagut 2 casos de desnonaments. 

En el tema de lloguer d’habitacions, en primer lloc, quan es detecta perquè algú ve, 

llavors es mira el padró, i es quadra amb policia. Es considera que serà complicat incidir-

hi i no serà objecte del PAMH. 

 

Problema: Expulsió de la població amb menys recursos i arribada de famílies amb millor 

nivell adquisitiu 
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Es planteja l’objectiu d’evitar que la població de Begues hagi de marxar per manca 

d’habitatge assequible. 

 

Problema: Dificultats emancipació i fuga de gent jove, que marxen a municipis amb 

millors connexions i amb un mercat de l’habitatge més adaptat a les seves necessitats  

En relació amb les connexions, ja s’han fet algunes accions per millorar-les, almenys 

amb transport públic, que la línia d’autobús s’ha aconseguit millorar molt les freqüències 

entre setmana. En la següent legislatura es vol continuar millorant, buscant més 

freqüències en altres franges horàries, i la connexió amb Gavà (amb el tren). 

El que falta és l’acció principal d’afavorir l’emancipació i la fuga de gent jove, i el 

retorn dels joves que van marxar. Aquest és el problema principal, que en no haver 

prou mercat de lloguer, la compravenda ho tenen complicat ja que no tenen el 20% de 

la hipoteca, per un pis amb un preu mitjà de 200.000 euros. Cap jove té 50.000 o 60.000 

euros estalviats.  

 

Problema: Persones grans vivint en habitatges que no s’adapten a les seves necessitats 

Cal tenir en compte que l’acció ja s’està posant en marxa, està bastant complert amb la 

construcció de la llar-residència. El centre de serveis pot atendre dos perfils: la persona 

jubilada però que és totalment autònoma fins als 85 anys i que farà ús de tots els serveis, 

i la persona que està sola que viu en un habitatge molt gran i prefereix anar a la 

residència. Una estratègia, en paral·lel a la del centre de serveis, és l’ajut de Diputació 

a l’arranjament del bany, que molta gent ho demana. Per tant, es planteja com a objectiu, 

d’una banda i en relació amb la llar-residència, afavorir que la gent gran tingui una 

opció residencial quan té una pèrdua d’autonomia, i d’altra banda i en relació amb 

l’arranjament, afavorir l’adaptació dels habitatges de la gent gran amb menor 

mobilitat i menys recursos. 

 

Problema: saturació i sobreutilització de serveis 

Es considera que no és un objectiu a considerar des del PAMH. 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653 

o.habitatge@diba.cat · www.diba.cat  

 

104 
 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 

Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653 

o.habitatge@diba.cat · www.diba.cat  

 

105 
 

 

 

A la propera sessió es tractaran les estratègies i accions per desenvolupar els objectius, 

i es destriaran en funció del seu impacte i la seva viabilitat mitjançant una dinàmica amb 

una matriu de doble entrada. 

 

Acords 

• D-CAS elaborarà un document de propostes d’accions per a la propera sessió. 

• L’Ajuntament consultarà a l’interventor quines mesures estan incorporades a 

pressupost i les possibilitats pressupostàries per posar en marxa noves 

mesures 
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ACTA REUNIÓ 

DEFINICIÓ I PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Begues 

Data:04 /03/19 

Lloc: Ajuntament Begues 

Assistents:  

 

Ajuntament 

Joan Molina Molina (Regidor d’Urbanisme i Habitatge) 

Jordi Muntanya (Tècnic de joventut i Promoció Econòmica)  

Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Carlota Martín (Educadora de Serveis Socials) 

Jordi Ros (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

 

 

Objectius de la reunió 

4a sessió de treball: Definició d’objectius i estratègia 

- Presentació primera proposta d’accions a desenvolupar en el PAMH 
- Presentació accions desenvolupades en altres municipis 
- Prioritzacions 
 

 

Continguts de la reunió 

Arrels dels resultats de les sessions anteriors, es presenta a les persones assistents una 

primera proposta d’accions a desenvolupar.  

Totes elles queden agrupades en 4 grans objectius que es desenvolupen a partir de 9 

accions diferents. Algunes d’elles amb opcions possibles diferenciades.  

A continuació presentem l’esquema de les accions que es van presentar 
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1 
 

Afavorir l’accés a l’habitatge a la població 

amb menys ingressos 

Baixar els preus del lloguer 

Augment del parc d’habitatge de lloguer 

Millorar l’estat del parc de l’habitatge 

Fer més heterogeni el parc d’habitatges, 

baixar els llindars de superfície per potenciar 

el plurifamiliar i el de petita dimensió 

 

Aconseguir que la gent que resideix a 

Begues s’empadroni 

Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de gent 

jove, i el retorn dels joves que van marxar 

 

Possibilitar un parc d’habitatges adaptat per 

la gent gran 

Ajuts econòmics puntuals per pagar 

rebuts de lloguer i consums bàsics 

Auditories pobresa energètica 

Ajuts econòmics nous contractes 

Rehabilitació d’habitatges amb plans 

d’ocupació 

Construcció d’HPO de lloguer 

Masoveria urbana 

Modificació del POUM.  

 

Augmentar densitat 

d’algunes zones 

Divisió horitzontal de 

grans habitatges 

Permetre que baixos 

i locals comercials 

passin a ser 

habitatges 

Facilitador 

Impulsor 

Col·laborador 

Estudis 

d'actuacions 

d'habitatge i 

rehabilitació 

Objectius 
Estratègies i accions Gent jove que vulgui 

emancipar-se o tornar 

Persones en situació 

d’exclusió residencial 

Ciutadania en general 

Ajuts a la rehabilitació per a que els habitatges 

passin a ser de lloguer 

Assessorament jurídic per comunitats de veïns  

Bonificació ICIO per accessibilitat, per 

eficiència energètica i per GG.  

Ajuts a la rehabilitació 

d’habitatges 

Arranjaments 

Auditories de 

pobresa energètica 

Campanyes de sensibilització a propitaetaris/es pel 

bon manteniment dels habitatges 

Campanyes d’empadronament 

Llar residència 

per gent gran 
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Posteriorment es presenta tota una bateria d’accions similars que s’estan realitzant en 

d’altres municipis. El recull exhaustiu d’aquesta informació queda també recollir en 

l’annex del present informe. A continuació es fa referència al llistat d’accions 

presentades: 

1. Afavorir l’accés a l’habitatge a la població amb menys ingressos 

Programa de rehabilitació d’habitatges – Vilafranca del Penedès144 

Plans d’ocupació relacionats amb l’habitatge – Barcelona144 

Modificar llindars perquè més gent pugui accedir a un ajut145 

2. Baixar els preus del lloguer145 

Borsa de lloguer – Barcelona145 

Campanya Borsa de lloguer social - OLH Viladecans147 

Campanya Borsa d’habitatge – Consell Comarcal del Vallès Oriental148 

Altres bonificacions de la borsa de lloguer -  La Garriga148 

3. Augment del parc d’habitatge de lloguer148 

HPO d’adjudicació mixta – Sant Celoni148 

Masoveria urbana – què és i com funciona? 149 

Masoveria urbana d’HPO - Sant Cugat150 

Masoveria urbana i habitatge social – Manresa151 

4. Millorar l’estat del parc de l’habitatge152 

Inspecció tècnica d’edificis152 

Campanya ITE -  Agència de l’Habitatge de Catalunya152 

Procediment d’ordres de conservació153 

Ajuts a la rehabilitació i control de preus del lloguer -  Barcelona154 

Campanya per potenciar la sol·licitud d’ajuts de rehabilitació  - Barcelona154 

Ajuts a la rehabilitació – Generalitat155 

5. Fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar els llindars de superfície per potenciar 

el plurifamiliar i el de petita dimensió156 

6. Aconseguir que la gent que resideix a Begues s’empadroni156 

Campanya empadronament Les Franqueses156 

7. Afavorir l’emancipació i la fuga de gent jove, i el retorn dels joves que van marxar

 ................................................................................................................................. 158 

Projecte Compartir Habitatge158 

HPO de lloguer – Sant Cugat158 
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8. Afavorir l’adaptació dels habitatges de la gent gran amb menor mobilitat i menys 

recursos159 

Habitatge tutelat – Cardona160 

HPO no tutelat – Sant Cugat161 

 

Durant el debat es recullen les següents aportacions 

• L’acció de Masoveria urbana es veu com a interessant. Sí existeixen persones i 

propietaris que podrien estar interessats. No es veu factible definir ja quin serà 

el paper de l’Ajuntament donat que dependrà de cada cas i situació. 

• No veuen una acció interessant la de compartir habitatge. Creuen que serien 

molt poc casos i l’Ajuntament tindria poc a fer. A més l’experiència dels 

habitatges socials on s’ha compartit pis ha estat molt complicada.  

• Veuen viable l’opció de construir HPO per gent gran. Tenen disponibilitat de 

terrenys a la Riera, molt a prop del CAP i del casal de gent gran. També creuen 

que la necessitat existeix. 

• Veuen viable l’opció de construir HPO per població en general i reservar alguns 

a habitatge social. Les possibles ubicacions no estan però tant cèntriques.  

• L’opció de fer una diagnosi per gent gran de més de 80 anys no es veu com una 

acció necessària. Fa ja uns anys es va demanar el programa més a prop teu de 

la Diputació de Barcelona. En aquest programa s’anava a visitar a la població de 

més de 80 anys a casa seva. El resultat no va ser molt satisfactori fins a punt de 

que l’Ajuntament va decidir tornar-lo a fer pel seu compte. Aquest estudi té ara 

uns 2 anys i els seus resultats són encara força vigents.  

• Respecte a l’acció d’ajuts i bonificacions, es decideix que més que ajuts han de 

ser tot bonificacions. Una acció que s’estava fent però que implicaria alguns 

canvis 

• la tècnica de Serveis Socials explica durant la sessió el programa radars i el 

programa que han encetat amb l’entitat vincles per millorar la gestió del parc 

d’habitatges socials 

• Finalment es decideixen desestimar les dues últimes accions : campanya de 

sensibilització i control habitatges d’ús turístic. En el primer cas per ser una acció 

poc efectiva, amb poca repercussió real. La segona per no comptar amb els 

recursos tècnics necessaris per fer les inspeccions pertinents. Per altra banda 

es considera que els propietaris d’habitatges d’ús turístic no estant interessats 

en llogar-los tot l’any perquè acostumen a fer ús dels mateixos durant uns mesos 

a l’any.  

• Es decideix incloure un nou objectiu: atenció a les famílies en situació d’exclusió 

residencial. En aquest objectiu quedarien incloses les accions següents: 
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o  SIH que ja existeix i està en funcionament un cop per setmana 

o La millora de la gestió dels habitatges d’urgència social. Amb la 

possibilitat de poder incidir més en els habitatges que gestiona la 

Generalitat per: 

▪ Evitar ocupacions 

▪ Millorar la seva gestió 

▪ Afavorir que puguin accedir persones d’Arenys en situació 

d’exclusió residencial 

• Cada any es reuneixen amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per millorar la 

gestió d’aquest habitatges perquè també hi ha diversos problemes de 

convivència. L’agencia d’habitatge treballa amb l’empresa vincles per parlar amb 

les persones que hi viuen per veure quins problemes hi ha i com es poden 

solucionar: 

o Problemes de neteja d’escala, pàrquings, espais comú, punxades als 

comptadors, ocupacions, 

o Problemes amb manteniments 

o Extintors que estan caducats 

• Es decideix incloure les accions d’arranjaments i inspeccions per eficiència 

energètica. Són accions que es fan conjuntament amb Diputació de Barcelona. 

Des de l’Ajuntament s’expressa la dificultat que el canvi de gestió ha implicat el 

programa d’arranjaments. Pel que fa al d’auditories energètiques es considera 

que els resultats han arribat molt tard.    

 

Després de finalitzar aquesta reflexió, es demana als assistents que ordenin les accions 

proposades i les que han anat apareixen com a possibles accions en un eix de 

coordinades segons impacte i viabilitat. Del resultat va sortir la priorització que va guiar 

la següent etapa: 
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Acords 

• L’Ajuntament enviarà la informació relacionada amb el projecte sobre unitats de 

convivència i centre de serveis per gent gran  

• D-CAS enviarà l’acta de la sessió 
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ACTA REUNIÓ 

PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Begues 

Data:15 /05/19 

Lloc: Ajuntament Begues  

Assistents:  

 

Ajuntament 

Jordi Muntanya (Tècnic de joventut i Promoció Econòmica)  

Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Carlota Martín (Educadora de Serveis Socials) 

Jordi Ros (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

 

 

Objectius de la reunió 

- Presentació accions PAMHS 
- Consens de continguts 
- Planificació 
 

 

Continguts de la reunió 

 

Durant aquesta sessió es va presentar una primera proposta de fitxes d’accions i es van 

recollir totes les esmenes i aportacions a les mateixes. A continuació presentem el 

resultat de la sessió amb les fitxes ja modificades. 
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 Acció 1.1. Ajuts econòmics puntuals per pagar rebuts de 

lloguer, noves altes i consums bàsics   
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Descripció Conjunt d’accions dirigides a donar suport a les 
persones o unitats de convivència amb ingressos baixos 
i moderats a les quals el cost de l’habitatge pot situar en 
risc d’exclusió social  residencial:  

• Ajuts propis d’urgència social (pagament quotes 
d’hipoteca o lloguer, noves altes, pobresa 
energètica) 

• Tramitació d’ajuts per al lloguer de la Generalitat 
de Catalunya 

• Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO) 

• Prestacions econòmiques d’especial urgència 
per l’habitatge de la Generalitat (PEU) 
 

Objectius • Reducció del nombre de casos que acaben amb 
una execució hipotecària  

• Reducció del nombre de casos de desnonament 
per impagament del lloguer 

• Evitar el tall de subministraments bàsics 

Beneficiaris • Persones i unitats de convivència amb ingressos 
baixos i moderats amb dificultats pel pagament de: 

o hipoteca 
o lloguer 
o subministres bàsics 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge (art. 72). 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a 
l'habitatge (art.11-14) 

• Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es 
regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
• Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 

per a afrontar a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica 

• RESOLUCIÓ GAH/942/2018, de 10 de maig, per la 
qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, de les prestacions 
per al pagament del lloguer destinades a col·lectius 
específics per a l'any 2018 (ref. BDNS 398262). 
(DOGC  núm.  7619  publicat el  15/05/2018 ) 

• RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la 
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concessió, en règim de concurrència competitiva, de 
les prestacions per al pagament del lloguer 
destinades a col·lectius específics. (DOGC  núm.  
7613  publicat el  07/05/2018 ) 
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Data d’inici 
prevista 

Ja iniciat 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021. Tenint en compte que és la temporalitat 
del PAMH però l’acció continuaria com a acció pròpia de 
l’àrea.  

Fonts de 
finançament 

Fonts propis Ajuntament 

Subvencions Generalitat 

Recursos 
necessaris 

Tècnic/a de Serveis Socials 

Partida pressupostària dels ajuts d’urgència social del 
2019 de Serveis Social 15.000€ 17.000€ anuals. Es 
repetirà cada any  

Ajuts propis de la Generalitat 

Gestió • Difusió de la informació sobre la subvenció per 
part de l’Ajuntament a la ciutadania del municipi. 

• Sol·licitud visita a Serveis Socials i valoració del 
cas  

• Revisió de la documentació i tramitació per part 
de l’equip tècnic de Serveis Socials 

 

Indicadors Procés • Nombre de persones ateses per 
problemes de pagament d’hipoteca, 
lloguer o serveis bàsics. 
 

Resultat • % de persones que ha rebut l’ajut de la 
Generalitat 

• % de persones que han rebut ajut 
d’urgència social 

A
L

T
R

E
S

 Observacions   
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 Acció 2.1.  Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
energètica 
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Descripció El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
energètica és un recurs impulsat per Diputació de Barcelona per enfortir 
les respostes preventives i educatives del món local davant el creixement 
de les situacions de pobresa energètica entre la població de la demarcació 
de Barcelona. 

La finalitat és millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de 
pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics 
(electricitat, aigua i gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida 
de les persones beneficiàries. 

Què inclou l’atenció: 

• Una auditoria energètica en el domicili de les persones beneficiàries 
amb instal·lació d'aparells de monitoratge del consum. 

• Instal·lació d'elements de baix cost per a la millora de l'eficiència 
energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres, 
temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes…) 

• Consells individualitzats en el domicili sobre eficiència energètica. 

• Formació grupal sobre eficiència energètica i drets dels consumidors. 

• Assessorament individualitzat sobre l'ajustament de contractes 
de subministraments a les necessitats reals de la llar i realització, quan 
s'escaigui, -en nom i amb autorització, o bé acompanyant a la persona 
titular- dels tràmits per modificar la potència contractada, sol·licitar el 
bo social, o altres gestions amb l'objectiu de reduir les despeses de 
subministraments.  

• Detectar possibles intervencions de major cost que puguin millorar 
l'eficiència energètica de les llars participants, per tal de ser tingudes 
en compte en la segona fase del programa.  

 

Objectius • Conèixer les necessitats dels habitatges en situació de pobresa 
energètica i identificar possibles actuacions per a la millora de 
l'eficiència energètica. 

• Millorar l'eficiència energètica de les llars en situació de pobresa 
energètica i les condicions de confort i salubritat. 

• Reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en 
situació de pobresa energètica. 

• Capacitar a les persones beneficiàries per a un ús més eficient 
dels subministraments bàsics. 

• Aportar elements de diagnòstic social relacionat amb els impactes 
de la pobresa energètica i reduir els riscos d'exclusió social. 

• Identificar els habitatges amb necessitats d'intervenció més 
àmplies, els quals podran passar a una segona fase del programa 
que es preveu posar en marxa el 2017 amb l'objectiu de millorar 
l'eficiència energètica dels habitatges en situació de major 
vulnerabilitat. 

Beneficiaris • Població amb problemes per pagar els subministraments bàsics de 

l'habitatge. 
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Marc normatiu • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (art.6) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge 
(art.26.f) 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Diputació de Barcelona 

 

Recursos 
necessaris 

Tècnic de Serveis Socials  

 

Gestió 

 

Els ens locals que hi vulguin participar han de fer la sol·licitud 

al Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, en la forma i termini 

establert. 

Un cop adherits al programa, els ens locals escolliran les persones 

participants, que hauran d'omplir la següent documentació: 

• Compromís de participació [versió en català] 

• Compromís de participació [versió en castellà] 

Els serveis socials hauran d'enviar aquest informe a l'empresa assignada: 

• Informe de derivació de casos a l'empresa contractista 

 

Indicadors Procés • Nombre de consultes ateses 

• Nombre d'expedients d'ajuts iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels ajuts 

Resultat • Nombre d'ajuts atorgats 

• % d'unitats de convivència beneficiades 
respecte al total del municipi 

https://www.diba.cat/documents/14465/33311957/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B3_CAT_RevisatRGPD_2018.docx/61644fe3-34f5-4be4-804f-8e12e804dd76
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B32_CAT.docx/f3233db3-941c-40f1-b362-9ab4663c809e
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Comprom%C3%ADs+de+participaci%C3%B3_CAST_RevisatRGPD_2018.docx/6f9109eb-a53b-4455-9ab8-37bcbd95fb3b
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Model+Informe+de+derivaci%C3%B3+a+l%E2%80%99empresa+contractistaV2_2018.docx/8e21a346-c9b6-4b2f-9517-be259d9134e6
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Observacions  Documentació de referència que s’adjunta:  

• Descripció del programa Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica de la Diputació de 
Barcelona. Guió pels ens locals 

• Guia de suport en la gestió energètica per a professionals dels 
Serveis Socials* 

• Quadríptic -  Com podem reduir la despesa energètica. Accions 
contra la vulnerabilitat 

• Quadríptic EDITABLE - Com podem reduir la despesa 
energètica. Accions contra la vulnerabilitat 

• Enllaç al vídeo de presentació del programa   

  

 

 

  

https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/Descripci%C3%B3+del+programa.+Gui%C3%B3+ens+locals._2018.pdf/f037c1da-7dcc-42a4-8046-9fbfd9fb0baa
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/GUIA+POBRESA+ENERGETICA_WEB.pdf/ac57c9f7-d25a-488c-954c-c3bed085b35e
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA.pdf/d451673f-0432-41bb-8ac2-91ca2b4fe1d6
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
https://www.diba.cat/documents/14465/91063194/QUADR%C3%8DPTIC_COM+PODEM+REDUIR+LA+DESPESA+ENERGETICA+ALTA+EDITABLE.pdf/d2d77b0b-2537-481a-a721-a81116dda99e
https://www.youtube.com/watch?v=rMT788clcFA&list=PLktlOkMIU3E2J0JVg9lsyOKmAokGHv7-j
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 Acció 2.2.  Arranjaments en habitatges de persones grans 
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Descripció 
Arranjament d'habitatges per tal de garantir a les persones 
grans les condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i 
habitabilitat adequades. 

Consisteix en la realització de reformes bàsiques per tal 
d'afavorir l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans 
en el propi domicili. Les tipologies d'intervenció d'arranjaments 
són: 

• Reformes en banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la 

higiene personal 

• Reformes en cuines, per millorar les condicions de 

seguretat i ús 

• Intervencions de caràcter general, per facilitar la mobilitat 

al domicili. 

S'adreça a persones més grans de 65 anys en situació de 
discapacitat o dependència, amb dificultats per desenvolupar 
les activitats de la vida diària o amb insuficiència de recursos 
econòmics, i a persones més grans de 80 anys que viuen soles 
o amb una altra persona gran.  

Objectius 
• Millorar la qualitat de vida de la gent gran 

• Millorar  la qualitat del parc 

Beneficiaris 
• Gent Gran que viu sola o amb altres persones grans 

• Persones amb reconeixement de grau de 
discapacitat 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007 del Dret a l'habitatge. (art.1,2) 

• Decret 141/2012 sobre condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a 
l'habitatge (art. 36.2 i 62.2) 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a la regulació de contractes del sector públic, 
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis, el codi tècnic de l'edificació i altra normativa 
sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització  

Setembre 2021 
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Fons de 
finançament 

Actualment tenen pressupost propi per aquests casos 1.500€. 
S’estudiarà la possibilitat de demanar subvenció a Diputació de 
Barcelona els propers anys.  

Recursos 
necessaris 

Diputació de Barcelona 80% del cost 

Propietari habitatge 20% del cost 

Gestió En cas de demanar Ajuts de Diputació de Barcelona per 
arranjaments:  

Condicions de concertació per als ens locals 

Els ens locals són els responsables de la realització de les 
intervencions en els seus municipis. Per fer-ho, poden optar 
per utilitzar personal propi, transferències a ens municipals 
instrumentals o contractar empreses externes.  

La Diputació de Barcelona ofereix l'assistència i el suport 
tècnic d'una direcció facultativa que s’encarregarà de 
supervisar, orientar i comprovar la correcta execució dels 
arranjaments. Entre d’altres tasques, la direcció facultativa 
serà responsable de realitzar les visites inicials de valoració 
als domicilis, prescriure les actuacions, elaborar els informes 
d’adaptació funcional i els encàrrecs d’execució, i realitzar 
l’acta de comprovació i conformació final. 

La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost de 
les intervencions, a raó de 2.100€ per arranjament, que 
inclou el cost de l’execució més despeses de gestió tècnica 
associada. 

El termini per a realitzar les intervencions finalitzarà el 31 
de desembre de 2019. 

Durant el primer trimestre de 2020, l’ens local haurà 
de presentar una memòria tècnica amb la relació de les 
intervencions realitzades i una justificació econòmica, 
d’acord amb el model establert en el Catàleg de Serveis, en 
funció de la modalitat de gestió per la qual hagi optat. 

  

Indicadors Procés 
• Nombre d'expedients d'arranjament 

d'habitatges de gent gran iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels 
expedients d'arranjament d'habitatges 
de gent gran 

• Cost econòmic del programa 
d'arranjament d'habitatges de gent gran 

• % de cofinançament extern (per agent) 

• % de desviació respecte al previst 
(temps/recursos econòmics) 
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Resultat 
• Nombre d'arranjaments d'habitatge 

realitzats (per tipologia d'actuació) 

• Grau de satisfacció de les persones 
participants en el programa 
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Observacions  Les accions aquí apuntades ja s'estan realitzant a l’actualitat 

El desplegament total d’aquesta acció dependrà en gran 
mesura de l’obtenció de suport de Diputació de Barcelona.   

 

A l’Annex d’aquest document s’adjunta la guia d’execució que 
posa a disposició la Diputació de Barcelona per la gestió 
d’aquetes ajudes 
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 Acció 2.3.  Centre d’atenció diürna i 2 unitats de 
convivencia per a gent gran 
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Descripció 
Construcció d’un centre d’atenció diürna i una residència per 
gent gran dividida en dos unitats de convivència que donaran 
cabuda a un total de 30 places. 

Les superfícies necessàries per el nou programa funcional son: 
Centre d’Atenció Diürna - 25 persones 760 m2 
Unitat de convivència 1 - 15 persones 520 m2 
Unitat de convivència 2 - 15 persones 496 m2 
Espais exteriors 171 m2 

Total Sup. Contr. 1.947 m2 

La ubicación de l’equipament será al carrer Ferran Muñoz 3,: 

 

Objectius • Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia 
personal i social (centre d’atenció diürna) 

• Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar 
en les millors condicions (centre d’atenció diürna) 
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• Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les 
persones grans dependents (centre d’atenció diürna) 

• Afavorir l’envelliment actiu de les persones grans del 
municipi (centre d’atenció diürna) 

• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i 
adaptat a les necessitats d'assistència (residència) 

• Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim 
grau d'autonomia personal i social (residència) 

Beneficiaris 
• Centre d’atenció diürna: persones de seixanta-

cinc anys i més empadronades al municipi. 

• Residència: persones grans que no tenen un 
grau d'autonomia suficient per realitzar les 
activitats de la vida diària, que necessiten 
atenció i supervisió constants i que les seves 
circumstàncies sociofamiliars requereixin la 
substitució de la llar. 

Marc 
normatiu 

• ORDRE de 15 de juliol de 1987, de 
desplegament de les normes d'autorització 
administrativa de serveis i establiments de 
serveis socials i de funcionament del Registre 
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, 
fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener. 

• CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre de 4 de 
desembre de 1995, per la qual es regula el 
procediment d'accés al serveis socials i 
programes d'atenció a la gent gran, 
gestionats per l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Socials (DOGC núm. 2141, pàg. 
9335, de 13.12.1995). 

• DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials 
DOGC núm. 2237 publicat el 31/07/1996 

• DECRET 394/1996, de 12 de desembre, pel 
qual s'estableix el règim de contraprestacions 
dels usuaris en la prestació de serveis socials 
i s'aproven els preus públics per a 
determinats serveis socials prestats per la 
Generalitat de Catalunya. 
DOGC núm. 2294 publicat el 18/12/1996 

• DECRET 176/2000, de 15 de maig, de 
modificació del Decret 284/1996, de 23 de 
juliol, de regulació del Sistema Català de 
Serveis Socials 
DOGC núm. 3148 publicat el 26/05/2000 

http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%22878%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D18%26K%3D87128082%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222268%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D10%26K%3D96131057%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222237%22+AND+DATDOG+%3D+%2230.07.1996%22%3A%2201.08.1996%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D4%26K%3D96194015%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222237%22+AND+DATDOG+%3D+%2230.07.1996%22%3A%2201.08.1996%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D4%26K%3D96194015%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222237%22+AND+DATDOG+%3D+%2230.07.1996%22%3A%2201.08.1996%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D4%26K%3D96194015%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%222294%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D56%26K%3D96339060%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/fitxa_cat/DDW?W%3D%28NUMDOG%3D%223148%22+AND+NUMDISGEN%3D%22176/2000%22%29+ORDER+BY+DATDOG%2CPAGDOGCAT%26M%3D1%26K%3D00129017%26R%3DY%26U%3D1
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• DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de 
regulació dels serveis d'acolliment diürn de 
centres de dia per a gent gran 
DOGC núm. 3940 publicat el 05/08/2003 

• CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 
182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels 
serveis d'acolliment diürn de centres de dia 
per a gent gran 
DOGC núm. 4087 publicat el 09/03/2004 

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

Data d’inici 
prevista 

Ja iniciat 

Data de 
finalització  

Finals del 2021 

Fons de 
finançament 

Ajuntament de Begues 

Recursos 
necessaris 

5.163.334,42 € (mobiliari no inclós)   

  

Gestió Construcció 

Projecte de mobiliari i amoblari 

Anàlisis del servei respectes a l’existent 

Definir l’equip del centre  

Selecció de les persones usuàries  

Es preveu gestió directe a través de l’empresa pública SUMAR 

 

Mariona Rustollet (SUMAR)  972439168 

Indicadors  
• M2 construïts  

• Places finals  

 
• Nombre de persones ateses pels serveis 

del centre de serveis  

• Nombre de persones ateses per la llar 
residència 

• Llista d’espera 
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 Observacions   

 

http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/3940/03195025.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
http://www.gencat.cat/diari/4087/03329015.htm
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 Acció 3.1.. Bonificacions per la rehabilitació dels habitatges 
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Descripció Bonificació de l’Impost per Construccion, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) municipal pel foment de la rehabilitació dels edificis i 
habitatges. 
 

Modificar l’actual ordenança fiscal que regula els impostos i les 
taxes   
Cal concretat el tipus d’obra. Vinculada a assolir uns 
determinats nivells d’estalvi.  
Es vol limitar a algun tipus d’obra?? (accessibilitat, millores per 
l’eficiència energètica,...)  

Alguna quantitat concreta 

 

En el cas d’habitatges de lloguer, l’obtenció d’aquesta 
bonificació podria vincular-se al manteniment de la quota de 
lloguer almenys durant els 5 anys posteriors a la realització de 
l’obra 

Objectius • Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis 
i habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de lloguer 

Beneficiaris • Propietaris d'edificis d'habitatges  i/o habitatges amb 
necessitats de rehabilitació 

Marc 
normatiu 

• Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Cap. II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
(Títol III, Cap. 1 i 2). 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya (art. 
71). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el 
Reglament de la llei d'Urbanisme de Catalunya (art. 29) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l'habitatge (art 27 a 40) 

• Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure 
de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l'edifici (Art 4.1b) 

• Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de 
Subvencions. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.(Parte I, 
arts. 1,2) 

• Real Decreto 233/2013, de 5 d'abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y renovación 
urbanas 2013-2016. (articles 19 a 32 i 37 a 40), o el que 
el substitueixi. 
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• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
inspecció tècnica dels edificis, les condicions 
d'habitabilitat dels habitatges, l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, el codi tècnic 
de l'edificació i altra normativa sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal 

Recursos 
necessaris 

Pèrdua d’ingressos per les bonificacions 
de l’ICIO 

XXX 

  

Gestió Modificació de l’ordenança 

Publicitat 

Aprovació de casos 

... 

  

Indicadors Procés  • Nombre d'expedients de bonificacions 

Resultat • Nombre de consultes ateses (per 
tipologia) 

• Nombre d'edificis rehabilitats 

• % d'unitats de convivència beneficiades 
respecte al total de sol·licitants dels 
ajuts 

• Previsió d’estalvi de les llars 
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 Observacions  Buscar exemples de reglaments 
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 Acció 3.2. Campanyes de sensibilització a propietaris/es pel bon 
manteniment dels habitatges 
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Descripció Campanya municipal de sensibilització als propietaris per 
incentivar el bon manteniment dels edificis. Aquesta campanya 
hauria de comptar amb informació sobre: 

• Necessitats dels manteniment dels habitatges 

• Deure de manteniment dels habitatges per part dels 
propietaris 

• Ajudes existents per la rehabilitació. 
 

Objectius • Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i 
habitatges de Begues 

• Erradicar l'infrahabitatge 

• Dinamitzar el mercat d'habitatge de lloguer 

Beneficiaris • Propietaris d'edificis d'habitatges  i/o habitatges amb 
necessitats de rehabilitació 

Marc 
normatiu 

• Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Cap. II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
(Títol III, Cap. 1 i 2). 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya (art. 
71). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el 
Reglament de la llei d'Urbanisme de Catalunya (art. 29) 

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l'habitatge (art 27 a 40) 

• Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure 
de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l'edifici (Art 4.1b) 

• Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de 
Subvencions. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.(Parte I, 
arts. 1,2) 

• Real Decreto 233/2013, de 5 d'abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y renovación 
urbanas 2013-2016. (articles 19 a 32 i 37 a 40), o el que 
el substitueixi. 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent 
referida a obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
inspecció tècnica dels edificis, les condicions 
d'habitabilitat dels habitatges, l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, el codi tècnic 
de l'edificació i altra normativa sectorial. 
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 Data d’inici 

prevista 
Setembre 2019 
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Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal 

Recursos 
necessaris 

 

2.000€ 

Gestió Es recomana fer els següents passos per al desenvolupament 
de l’acció: 

6. Creació d’un grup de treball que permeti definir els 
elements claus de la campanya: objectius, públic 
destinatari, continguts, materials a desenvolupar. Es 
recomana que siguin les mateixes persones de la 
comissió per la redacció del PAMH més comunicació. 
El mateix grup de treball haurà de proposar a una 
persona que lideri i que a s’encarregui de les qüestions 
més formals com: redacció d’acords, plantejament de 
l’ordre del dia, respecte de torn de paraula, etc.  

7. Redacció d’una primera proposta de continguts 
8. Treball amb dissenyador per definir la imatge gràfica de 

la campanya i proposta de materials  
9. Consens de la proposta amb el grup de treball 
10. Edició dels materials i distribució per totes les llars 

(2.500€) 
 

Indicadors Procés • Nombre d’accions de comunicació 
realitzades 

Resultat • Nombre d’habitatges que han iniciat 
obres de rehabilitació 
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 Observacions  S’adjunten exemples d’altres campanyes de comunicació  
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 Acció 4.1. Modificació del POUM   

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

 G
E

N
E

R
A

L
 

Descripció Modificació del planejament amb la intenció de facilitar 
les permutes necessàries per la construcción d’HPO  

 

Objectius 
• Incidir en el mercat de l’habitatge per  a que aquest 

sigui més accessible, assequible i respongui a les 
necessitats de la població.  

 

Beneficiaris • Població en general 

Marc 
normatiu 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (art. 
57-59 i  96 al 100) 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme (30, 31 i 64 i 
ss) 

• Reial Decret Legislatiu 7/2015m de 39 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació urbana (art. 3, 20, 7, 8 i 9 i Títol II) 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge (articles 16 i ss) 

• HPO??? 
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Data d’inici 
prevista 

Ja està iniciada 

Data de 
finalització 
prevista 

Maig 2020 

Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’ens local 

Recursos 
necessaris 

XXXXXX 

 

Gestió El procediment o fases a seguir: 

• Redacció de proposta de modificació  

• Aprovació inicial de la proposta de modificació 
del POUM. 

• Tramitació i obtenció dels informes d’organismes 
sectorials afectats: medi ambient, Generalitat de 
Catalunya, etc.  

• Al·legacions 

• Refondre i adaptar el document d’aprovació final 

• Passar per comissió de patrimoni 

• Aprovació provisional pel Ple del PGM 
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• Enviament a urbanisme  

• Aprovació definitiva de la modificació del POUM 

• Reparcel·lació (es pot fer en paral·lel)  

• Aprovació inicial 

• Exposició pública 

• Aprovació definitiva  

Indicadors Procés • Consecució dels passos 

Resultat • Ampliació del sòl que es podria destinar 
a habitatge dotacional, HPO o lloguer 
social 
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 Observacions   
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 Acció 7. 1. Construcció d’HPO en règim de lloguer per gent jove 
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Descripció Promoció sobre sòl de titularitat o de procedència municipal 
d'habitatge amb protecció oficial  general en règim de lloguer. 

L'actuació, que pot ser executada directament per l'ajuntament 
o mitjançant concert amb un altre agent públic o privat, comprèn 
totes les operacions jurídiques i tècniques que implica la 
promoció i construcció d'habitatges un cop està disponible el sòl: 
redacció de projectes, tràmits administratius, construcció dels 
edificis, gestió de la promoció, etc. 

Es preveuen dos promocions d’HPO al municipi: 

• 2 habitatges a Cal Porros (actualment en 
construcció) 

• 33 habitatges (3 blocs) al projecte de 
l’Escorxador (actualment en procés d’obtenir 
els terrenys a través de 4 permutes. Cal però 
modificació prèvia del POUM) 

Objectius 
• Augmentar l'oferta residencial a preu assequible. 

• Incidir a la baixa en els preus del mercat lliure 
d'habitatge 

Beneficiaris 
• Persones inscrites al Registre de Sol·licitants 

d'Habitatge protegit que compleixin els requisits d'accés 
(ingressos màxims, etc.) de l'HPO. 

• Persones menors de 35 anys  

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
(art. del 77 al 107). 

• Decret 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge 

• Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a 
l'habitatge (art. 43-59). 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el text Refós de la Llei d'urbanisme (art.57, Disposició 
Addicional Cinquena, Disposicions Transitòries Segona 
i Tercera). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya (art.45). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre , por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana (art. 18, 20, D. Transitòria 1ra) 

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financers i del sector públic (Disposició 
Final Novena). 

• Igualment, les promocions hauran de complir les 
determinacions legals de la normativa vigent referida a 
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les condicions de l'edificació, de l'habitabilitat dels 
habitatges, etc. 
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Data d’inici 
prevista 

1ª promoció ja iniciada 

2ª promoció ja iniciada 

Data de 
finalització 
prevista 

1ª promoció Principis del 2020 

2ª promoció: per definir  

Fons de 
finançament 

Ajuntament Begues  

Explorant altres vies  

Recursos 
necessaris 

1ª promoció: 258.842,92€ 

2ª promoció: per definir  

Gestió 1ª Promoció  

• Finalitzar l’obra 

• Fer les bases d’adjudicació  

• Adjudicació dels habitatges 

2ª promoció   

• Anàlisi tipologia de la promoció  

• Definició instrument de promoció  

Següents fases pendents de definir segons instrument de 
promoció.  

La gestió es podrà fer directament per l'ajuntament, 
preferentment a través d'una forma societària o empresa 
municipal, però també mitjançant concertació amb l'operador de 
la Generalitat de Catalunya o concertació amb un operador 
privat amb o sense afany de lucre. 

Indicadors Procés 
• Temps de construcció de la promoció 

d'HPO general 

• Cost econòmic de la promoció d'HPO 
general 

• % de desviació respecte a la previsió 
(temps/recursos econòmics). 

Resultat 
• Nombre d'habitatges d’HPO construïts. 

• % d'habitatges de la promoció respecte 
al total d'habitatges del municipi  

• Nombre de persones beneficiades  
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Observacions 

A l’annex d’aquest document es poden trobar exemples de promocions d’altres 
municipis 

 

A més, per una futura gestó d’aquests habitatges, s’adjunta informació relativa a 
la constitució d’una empresa pública. Exemple La COMU de Sant Quirze. 
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 Acció 7.2.  Masoveria urbana 
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Descripció Mediació entre propietaris d'immobles (edificis d'habitatges i habitatges) 
buits i amb necessitats de rehabilitació i població demandant d'habitatge, 
per tal de promoure els contractes de masoveria urbana per mitjà dels 
quals, el propietari en cedeix l'ús pel termini que s'acordi, i a canvi els 
cessionaris/masovers n'assumeixen les obres de rehabilitació i 
manteniment. 
 
Aquesta figura de la rehabilitació per renda també està recollida en la 
Llei d'arrendaments urbans, que permet que les parts acordin en els 
contractes, durant un termini determinat, que es pugui substituir 
totalment o parcialment el pagament de la renda pel compromís de 
l'arrendatària de reformar o rehabilitar l'immoble en els terminis i 
condicions pactades. 
 
Per acollir-se al programa els habitatges hauran de ser susceptibles 
d'obtenir la cèdula d'habitabilitat amb la rehabilitació que es dugui a 
terme.  
 
Segons cada cas es valorarà quin paper pot tenir l’Ajuntament:  

• Facilitador. La gestió és entre privats (la part propietària i la 
part masovera). L’Administració facilita el projecte, donant 
suport al projecte amb mesures de foment, sense intervenir-hi 
directament. Aquestes mesures de suport poden ser ajuts 
econòmics a la rehabilitació, bonificacions en l’IBI, difusió de 
la figura de la masoveria urbana, ús de les borses d’habitatge 
per localitzar possibles interessats, o assistència jurídica o 
tècnica. 

• Col·laborador. La gestió és mixta perquè la part propietària 
cedeix l’habitatge durant un cert període de temps a una 
tercera part (normalment una entitat, fundació o cooperativa) 
per tal que aquesta la gestioni. Aquesta entitat és qui 
s’encarrega de la rehabilitació, i la cedeix o sotsarrenda als 
usuaris finals. L’Administració és col·laboradora ja sigui 
perquè és propietària de l’edifici o perquè, quan hi ha un 
propietari que no pot fer-se càrrec de tot el procés, fa un 
conveni de col·laboració amb l’entitat oferint suport econòmic, 
recursos humans, a més a més de les mesures de foment 
comentades anteriorment. 

• Impulsor. La gestió és pública ja sigui quan l’Administració és 
la part propietària i arrenda directament l’habitatge amb un 
contracte de masoveria urbana, o quan l’Administració és la 
part masovera, qui fa les obres, i sotsarrenda o cedeix 
l’habitatge als usuaris finals. L’Administració en aquest cas és 
impulsora perquè promou la iniciativa des d’un inici i la 
gestiona directament.  

 

Per impulsar aquesta mesura es preveu realitzar una sessió 
informativa amb propietaris d’habitatges buits i possibles 
llogaters interessats explicant els avantatges d’una acció similar. 
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Per aquesta sessió informativa es podria comptar amb el suport 
de Diputació de Barcelona 

 

Objectius • Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i 
habitatges del municipi 

• Evitar la desocupació permanent dels habitatges. 

• Donar respostes alternatives a les necessitats d'habitatge de 
la població 

Beneficiaris • Propietaris d'immobles buits amb necessitats de rehabilitació. 

• Població amb problemes d'accés a un habitatge en condicions 
assequibles. 

Marc 
normatiu 

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (art 3.k) 
i 42.3). 

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (art. 17.5) 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. (art. 4.4) 

• Igualment, cal tenir en compte la normativa vigent referida a la 
inspecció tècnica dels edificis, les condicions d'habitabilitat 
dels habitatges, l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, el codi tècnic de l'edificació i 
altra normativa sectorial. 
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Data d’inici 
prevista 

Setembre 2019 

Data de 
finalització 
prevista 

Setembre 2021 

Fons de 
finançament 

Finançament a partir del pressupost municipal  

En els casos de masoveria urbana es pot comptar amb el suport de 
Diputació de Barcelona per la realització d’estudis de viabilitat 
d'actuacions de rehabilitació i/o masoveria urbana.   

Recursos 
necessaris 

Tècnic/a d’Habitatge 

En cada cas es valorarà la possibilitat d’assumir part del cost de la 
rehabilitació  

Gestió El funcionament del programa pot incloure els següents elements:  

• Contacte amb propietaris que podrien estar interessats (llistat 
d’habitatges sense persones empadronades i contactes 
particulars)  

• Detecció de persones que podrien acollir-se a aquest tipus de 
programes (joventut i serveis socials)  

• Sessió informativa 

• Informació dels objectius i avantatges del programa a 
propietaris i llars sol·licitants 

• Assessorament jurídic i tècnic per la incorporació, seguiment i 
manteniment de l'habitatge i/o finca en el programa 

• Comprovació de la situació dels sol·licitants 

• Tramitació de la formalització dels contractes de cessió i/o 
masoveria urbana 

• Seguiment de la bona utilització de l'habitatge 
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• Seguiment tècnic de les obres d'adequació de l'habitatge i el 
control dels pagaments 

• Tramitació de les diferents ajudes al lloguer i rehabilitació. 

Indicadors Procés • Nombre d'expedients de masoveria urbana 
iniciats 

• Temps mitjà de tramitació dels expedients de 
masoveria urbana 

• Cost econòmic de la implantació del 
programa de masoveria urbana 

Resultat • Nombre de consultes ateses (per tipologia) 

• Nombre de contractes de masoveria urbana 
signats (per tipologia d'habitatge i de llogater) 

• Temps mitjà de vigència del contracte de 
masoveria urbana (per tipologia d'habitatge i 
de llogater) 

• Nombre d'unitats de convivència/propietaris 
beneficiats 

• Grau de satisfacció de les persones 
beneficiàries 
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Observacion
s  

Documentació de referència 

• “Masoveria urbana. Guia metodològica” Diputació de 
Barcelona, 2017.  

• Experiències de Foment del Règim de Masoveria urbana a 
Mataró, Sant Cugat i Olot. 

• http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78
bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824 

Portals:  

• Projecte MULA – Barcelona   
https://masoveriaurbana.wordpress.com/page/2/  

• Fundació SER.Gi – Girona http://www.fundaciosergi.org/   

• Promoció de la Masoveria Urbana – Sant Cugat 
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-
apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-
urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-
acceso-a-la-vivienda.aspx 

 

  

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=705c78bf-6a3f-436d-bfde-007a81b068cf&groupId=7294824
https://masoveriaurbana.wordpress.com/page/2/
http://www.fundaciosergi.org/
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es/sant-cugat-hace-una-apuesta-por-la-%E2%80%9Cmasoveria-urbana%E2%80%9D-como-estrategia-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda.aspx
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 Acció 8. 1. Campanya d’empadronament 
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Descripció Acció de comunicació encaminada a fomentar l’empadronament 
de les persones que resideixen a Begues de forma habitual.  

Les accions concretes que podria incloure aquesta campanya 
són: 

• Creuament de les dades de l’Impost de Béns Immobles, 
d’empadronament i de consum de l’aigua.  

• Disseny de materials relatius a la importància de 
l’empadronament com a registre de les persones que 
resideixen en un municipi, dimensió dels recursos 
necessaris, compliment de la normativa, procediment 
d’empadronament, etc.  

• Informació porta a porta sobre com realitzar la inscripció 
al padró als domicilis amb més interès. 

 

Objectius 
• Manteniment actualitat del Padró 

• Dimensionar els recursos del municipi 

Beneficiaris 
• Conjunt del municipi. 

Marc 
normatiu 

• DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

•  
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Data d’inici 
prevista 

Principis 2020 

Data de 
finalització 
prevista 

Finals 2020 

Fons de 
finançament 

Ajuntament Begues  

Recursos 
necessaris 

Material de difusió 2000 

Agents cívics  

Gestió  

Indicadors Procés 
• Nombre de tríptics informatius entregats 

• Nombre d’habitatges informats 

Resultat 
• Nombre d’altres al Padró com a 

resposta de la campanya 

A
L

T
R

E
S

 Observacions 

A l’annex d’aquest document es pot trobar informació relativa a d’altres 
campanyes amb finalitats semblants 
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Acords 

• D-CAS enviarà les fitxes de les accions amb les incorporacions de la sessió 

• L’Ajuntament revisarà i completarà aquells elements (marcats en vermell) que 

han quedat per definir. 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 

Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653 

o.habitatge@diba.cat · www.diba.cat  

 

140 
 

ACTA REUNIÓ 

 

Treball: Programa d‘actuació municipal d’habitatge 

Ajuntament/Ens: Begues 

Data:19 /06/19 

Lloc: Ajuntament Begues  

Assistents:  

 

Ajuntament 

Jordi Muntanya (Tècnic de joventut i Promoció Econòmica)  

Andreu Azaustre Lopez (Regidor de Serveis Socials, Dona i Turisme) 

Xavier Teixidor Bigas (Tècnic d’Habitatge)  

Carlota Martín (Educadora de Serveis Socials) 

Jordi Ros (Tècnic de Joventut i Ocupació) 

 

 

Oficina d’Habitatge 

Ània Pluma 

Equip redactor 

Raquel Moreno (empresa contractada COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, SL) 

 

 

Objectius de la reunió 

- Presentació planificació definitiva accions PAMH 
- Presentació gestor de projectes 
- Planificació entrega definitiva 
 

 

Continguts de la reunió 

 

Durant la sessió es van presentar els objectius del gestor:  

 

• Ordenar la informació sobre el desplegament de cada acció. 

• Poder tenir en cada moment una doble panoràmica de conjunt i de detall sobre 
l’estat de desplegament del Pla. 

• Facilitar el traspàs d’informació als diferents agents implicats 

• Facilitar la redacció de les memòries anuals, aportant un material ja configurat.  

• Facilitar l’adaptació de la programació, és a dir, facilitar la reprogramació quan 
sigui necessària. 
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Els continguts del gestor: 

 

• Portada d’inici del gestor i resum estratègia 

• Índex resum de l’estat de les accions del PAMH 

• Detall d’una acció. Una acció inclou les següents taules:  
o Fitxa tècnica 
o Taula de desenvolupament de l’acció 
o Taula d’indicadors d’execució  
o Taula d’indicadors de resultats 
o Taula d’avaluació final 

 

Així  com els requeriments tècnics i beneficis: 

 

• Programa Excel de Microsoft Office (versió posterior al 2007). 
o Sense cost afegit 
o Fàcil utilització 
o Possibilitat d’adaptació 

 

 Es van fer varies proves per ensenyar el seu funcionament i solucionar posibles dubtes  

Es decideix incloure en el manual del gestor com crear una acció nova 

 

 

Acords presos 

 

• L’Ajuntament es compromet a fer una última revisió del document. En cas de fer 
esmenes o aportacions aquestes s’hauran d’enviar abans del 3 de juliol  
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RECERCA EXPERIENCIES DE REFERÈNCIA D’ALTRES 

MUNICIPIS 
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1. Afavorir l’accés a l’habitatge a la població amb menys ingressos 
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y alquilar aprova el següent: “Favorecer la actividad de los promotores de 

vivienda social, posibilitando el destino de los remanentes de tesorería municipal a 

inversiones financieramente sostenibles, entre las que se incluya específicamente la 

construcción y rehabilitación de vivienda”. Tenint en compte això, es pot dedicar una 

part del romanent a projectes de rehabilitació amb criteris socials. 

Programa de rehabilitació d’habitatges – Vilafranca del Penedès 

El Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social de Vilafranca del 

Penedès és un programa pioner en vincular la rehabilitació i la inserció social. Des del 

1991, ha rehabilitat 250 habitatges en els darrers anys i està treballant en uns altres 90 

pisos actualment. Posteriorment, els habitatges d’aquest programa s’incorporen a la 

borsa social del municipi, compartint el model de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de 

Barcelona. 

Les obres de rehabilitació es fan a través de plans d’ocupació amb persones en risc 

d’exclusió social. 

L'estructura de l'equip gestor del programa està formada, per un tècnic de cadascun 

dels departaments que hi estan representats. L'equip gestor és l'única estructura estable 

dins del personal que treballa a l'oficina. La part d'urbanisme/serveis tècnics porta la 

direcció de l'oficina i realitzen els treballs de planejament urbanístic, la redacció de 

projectes i la direcció tècnica de les obres. Per la part dels Serveis Socials es fan els 

tractes amb els propietaris dels habitatges a rehabilitar, la negociació dels acords, així 

com les relacions amb els llogaters que ocuparan els habitatges rehabilitats i es fa el 

seguiment dels lloguers. I, per la part de Treball es porta la coordinació de les àrees de 

treball, la relació amb el Centre de Formació Ocupacional i l'Escola Taller i el control 

administratiu de l'Oficina. 

Més info a https://www.vilafranca.cat/doc/doc_51357674_1.pdf i 

http://www.vilafranca.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=41519056 

Plans d’ocupació relacionats amb l’habitatge – Barcelona 

Al PAM de Barcelona hi apareix el següent: Incloure la rehabilitació en els plans 

d’ocupació adreçats a persones en atur. La rehabilitació és un nínxol important 

d’ocupació fàcilment accessible per a les persones que van treballar en la construcció i 

que, amb l’esclat de la bombolla, es van quedar sense feina. Des de l'administració es 

fomentarà la promoció de projectes d'inserció laboral per desenvolupar tasques de 

manteniment i rehabilitació de les finques públiques. 

• Inclusió de clàusules socials en els contractes de rehabilitació en l'interior 

d'habitatge 

• Realitzar el cens d'habitatge buit amb plans d'ocupació 

https://www.vilafranca.cat/doc/doc_51357674_1.pdf
http://www.vilafranca.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=41519056
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• Impuls de convenis de col·laboració amb Barcelona Activa, entitats del tercer 

sector i d'economia col·laborativa que treballin en els àmbits de rehabilitació i 

l'eficiència energètica 

Modificar llindars perquè més gent pugui accedir a un ajut 

Resumint molt, els criteris per adjudicar els ajuts de lloguer de les diferents 

administracions són: 

• Ministeri de Foment: Només pot rebre l’ajut (del 40% del preu del lloguer) qui 

paga menys de 600 euros mensuals, encara que en algunes comunitats el 

llindar pot pujar fins als 900 euros. Hi pot accedir qui té una renda de com a 

màxim 22.500 euros. 

• Generalitat de Catalunya: La resta de comunitats autònomes vehiculen l’ajut 

de l’Estat i hi afegeixen els seus propis requisits. A Catalunya, l’ajut és de com 

a màxim 200 euros al mes. Els màxims i mínims d’ingressos de la nova 

convocatòria es faran en base a la renda de suficiència. Els ajuts propis de la 

Generalitat fa anys que no es convoquen però sí que es renoven els vigents. 

• Ajuntament de Barcelona (el prenem com a referència): Ara hi ha oberts ajuts 

a famílies amb impagaments o en exclusió social. Els ciutadans que fa més de 

dos anys que estan empadronats poden accedir a una mediació si paguen 

menys de 900 euros i el propietari els rebaixa el lloguer 50 euros al mes 

(l’ajuntament col·labora jurídicament per aconseguir la rebaixa). 

Ajuts econòmics nous contractes – La Garriga 

Subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 

• Accedir a un habitatge amb un preu de lloguer inferior al preu del lloguer que 

tenen actualment. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer per finalització del lloguer anterior. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer per motius de separació o divorci o 

emancipació. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer perquè els serveis socials de l’ajuntament 

ho considerin necessari. 

Les ajudes s’atorguen per concurrència competitiva.  

2. Baixar els preus del lloguer 
 

Borsa de lloguer – Barcelona 

 

Quins serveis ofereix la Borsa? 

• Serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles 

llogaters. 
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• D’una banda, els propietaris d’habitatges buits que els cedeixin a la Borsa tenen 

la seguretat que es compliran les condicions del contracte. 

• De l’altra banda, les persones que busquen un habitatge podran accedir amb 

garanties a una Borsa d’Habitatge amb un preu assequible. 

Com poden participar els propietaris? 

• Tots el propietaris interessats en el programa de la Borsa de Lloguer podeu 

complimentar el formulari de sol·licitud d'informació o adreçar-vos a les oficines 

d’habitatge. 

Quines subvencions i incentius comporta per als propietaris i propietàries? 

• Incentiu econòmic per la inclusió d’habitatges a la Borsa: 1.500€ si l’habitatge 

que tens és buit, i 6.000€ per liquidació de deute en casos d’habitatges en procés 

judicial. 

• Subvenció per a la Rehabilitació de l'habitatge del 100% de l'import de les 

obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000€, prèvia valoració tècnica de 

l'habitatge i a canvi d’un contracte de 5 anys. 

• Subvenció del 50% de la quota líquida de l'IBI (no es descompta del 

pagament de l'impost, sinó que s'abona amb posterioritat per transferència, 

prèvia sol·licitud). 

Quines garanties ofereix? 

• Garantia de cobrament per existència d’un fons de garantia i un seguiment 

específic per verificar que el propietari percep el lloguer en cas d’impagament.  

• Garantia de manteniment de l’habitatge que disposa, sempre amb una 

assegurança multirisc de la llar sense cost. 

Quines facilitats de tràmits aporta? 

• El programa ofereix una Assegurança de Defensa Jurídica i acompanyament de 

l'equip de gestió de la Borsa. 

• S’ofereix un assessorament jurídic i tècnic per a la propietat de l’habitatge. 

• Seguiment social i servei de mediació a petició de les parts o d’ofici. 

• Facilitat i assessorament en la tramitació de la certificació d'eficiència energètica 

(CEE) i cèdula d'habitabilitat (CH) inclosa (excepte taxes), condicionat a la 

signatura del contracte de lloguer. 

http://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/llogar-el-teu-habitatge-amb-garanties/formulari
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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Campanya Borsa de lloguer social - OLH Viladecans 
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Campanya Borsa d’habitatge – Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

Altres bonificacions de la borsa de lloguer -  La Garriga 

La Borsa de lloguer d’habitatge és un bon projecte però s’han de buscar coses que 

convencin als propietaris. Abans hi havia l’ajut 6000 de la Generalitat, però ara ja no. Des 

de l’Ajuntament de la Garriga han ofert als propietaris diverses opcions: assegurances de 

caució àgils; tramitació de cèl·lula, certificat energètic, petites reformes; ajuts econòmics. 

3. Augment del parc d’habitatge de lloguer 

HPO d’adjudicació mixta – Sant Celoni 

Mitjançant un dret de superfície, l'ajuntament va cedir el sòl, per tal que la societat 

Proviure, mitjançant conveni amb Caixa Catalunya i Diputació de Barcelona hi 

construeixi els trenta-sis habitatges i els llogui amb posterioritat a ciutadans de Sant 

Celoni a preu protegit. 

D’aquesta promoció, es va fer un sorteig per al procés d´adjudicació de 12 habitatges 

protegits amb plaça d´aparcament vinculada, en règim d´arrendament, d´una (2), dues 

(8) i tres habitacions (2) amb un cost mensual (incloses despeses de comunitat i tributs) 

entre els 288 als 495 euros.  

La destinació dels habitatges es reparteix de la següent manera: 

- GRUP A: 1 habitatge per a persones amb mobilitat reduïda 
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- GRUP B: 8 habitatges destinats a persones que formin part d´algun dels 

següents col·lectius 

o Subgrup B1 Joves; menors de 35 anys 

o Subgrup B2 Gent gran; majors de 65 anys 

o Subgrup B3 Famílies monoparentals; Dones en situació de violència de 

gènere; Persones amb un grau de disminució igual o superior al 33% 

- GRUP C: 3 habitatges per a la població en general. 

 

Masoveria urbana – què és i com funciona? 

La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual la persona propietària d’un 

habitatge en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona cessionària 

n’assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment. Es configura, d’una banda, com un 

instrument per evitar la desocupació permanent dels habitatges i, d’altra, com a política 

de foment de la rehabilitació. 

El seu funcionament és similar al d’un contracte de lloguer tradicional però amb la 

diferència que, en la masoveria urbana, la part propietària, a canvi de cedir l’habitatge 

no rebrà una renda en diners sinó que veurà el seu habitatge rehabilitat en finalitzar el 

contracte. 

 

Segons la guia metodològica de masoveria urbana de la Diputació de Barcelona, el rol 

de l’Administració pot ser: 

- Facilitador. La gestió és entre privats (la part propietària i la part masovera). 

L’Administració facilita el projecte, donant suport al projecte amb mesures de 

foment, sense intervenir-hi directament. Aquestes mesures de suport poden ser 

ajuts econòmics a la rehabilitació, bonificacions en l’IBI, difusió de la figura de la 

masoveria urbana, ús de les borses d’habitatge per localitzar possibles 

interessats, o assistència jurídica o tècnica. 

- Col·laborador. La gestió és mixta perquè la part propietària cedeix l’habitatge 

durant un cert període de temps a una tercera part (normalment una entitat, 

fundació o cooperativa) per tal que aquesta la gestioni. Aquesta entitat és qui 

s’encarrega de la rehabilitació, i la cedeix o sotsarrenda als usuaris finals. 

L’Administració és col·laboradora ja sigui perquè és propietària de l’edifici o 

perquè, quan hi ha un propietari que no pot fer-se càrrec de tot el procés, fa un 
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conveni de col·laboració amb l’entitat oferint suport econòmic, recursos humans, 

a més a més de les mesures de foment comentades anteriorment. 

- Impulsor. La gestió és pública ja sigui quan l’Administració és la part propietària 

i arrenda directament l’habitatge amb un contracte de masoveria urbana, o quan 

l’Administració és la part masovera, qui fa les obres, i sotsarrenda o cedeix 

l’habitatge als usuaris finals. L’Administració en aquest cas és impulsora perquè 

promou la iniciativa des d’un inici i la gestiona directament.  

 

Masoveria urbana d’HPO - Sant Cugat 

L’Ajuntament va arribar a un acord amb la cooperativa Sostre Cívic, el col·lectiu 6 Claus 

i l’empresa d’habitatge municipal PROMUSA per l’adjudicació dels habitatges de “Cases 

dels Mestres", a Sant Cugat del Vallès, en modalitat de masoveria urbana, en règim de 

lloguer HPO a 25 anys, en cooperativa de cessió d'ús amb autoconstrucció assistida. 
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Els habitatges es rehabilitaran mitjançant l’autoconstrucció assistida sota la direcció de 

la cooperativa Sostre Cívic per part dels masovers o masoveres per un període de 5 

anys prorrogables. El finançament necessari per tirar endavant l’obra es farà mitjançant 

banca ètica. Un cop enllestides les obres de reforç estructural i d’habitabilitat mínimes, 

quedaran 12 habitatges, els masovers dels quals n’adequaran les instal·lacions. Un cop 

hagin finalitzat les obres, les Casetes dels Mestres es destinaran a l’habitatge social . 

Es tracta d’11 habitatges d’una habitació amb possibilitat d’ampliar fins a dues 

habitacions (ó 3). Les superfícies útils, sense l’ampliació, oscil·len entre 37,19 m2 i 71,17 

m2. El preu de l’arrendament per m2, un cop l’habitatge acabat, serà de 4€/m2, als que 

s’hi hauran d’afegir les despeses de comunitat. 

  

Per accedir a ser masover, cal inscriure’s al registre de sol·licitants d’HPO de Sant Cugat 

i al registre de Masoveria Urbana de l’Oficina Local d’habitatge. Després, un cop les 

Casetes estiguin adjudicades, caldrà donar-se d'alta en la cooperativa Sostre Cívic. 

Paral·lelament, Promusa cedirà el dret de superfície a la cooperativa Sostre Cívic durant 

75 anys. Amb la voluntat de facilitar l’habitatge social, aquesta cooperativa finançarà les 

obres de reforma fetes pels masovers a través d’una aportació de capital efectuada amb 

banca ètica. Un cop la fase de masoveria hagi conclòs, és a dir, quan els habitatges 

estiguin completament acabats, les Casetes dels Mestres passaran a ser habitatge 

social i s’afegiran a l’estoc d’habitatge social que actualment té Promusa per a persones 

amb necessitats socials. En total seran 11 o 12 habitatges, 10 d’ells de dues habitacions 

i 2 habitatges de 1 habitació o 1 habitatge dúplex en 3 habitacions en funció de les 

necessitats funcionals necessàries. La intenció és que les Casetes dels Mestres 

esdevinguin un espai obert al barri i per això es construirà una sala annexa de 40 metres 

quadrats d'ús social. 

 

Masoveria urbana i habitatge social – Manresa 

A Manresa s’ha signat un conveni amb Càritas Diocesana de Vic-Arxiprestal de Manresa 

per al desenvolupament del projecte de Masoveria Urbana, destinat a facilitar l'accés a 

l'habitatge als sectors més desfavorits i intervenir en habitatges deteriorats, 

especialment del Centre Històric. 
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L'Ajuntament concedeix a Càritas per aquest projecte una subvenció de 25.000 euros, 

amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya, que serviran per rehabilitar sis pisos, 

tres dels quals al Centre Històric. 

El programa consisteix en què persones seleccionades pels Serveis Socials municipals 

de l'Ajuntament de Manresa s'encarreguen de les obres de rehabilitació de l'habitatge 

que ells mateixos ocuparan com a llogaters i, a canvi, s'estalvien el pagament dels 

primers anys de lloguer (i posteriorment,, el tercer any, paguen un lloguer social de dos 

euros mensual per metre quadrat). 

D'acord amb el programa, Càritas fa de mitjancer entre la propietat i els llogaters i aporta 

els professionals per coordinar les obres, i els propietaris posen els seus pisos a 

disposició i aporten els materials per a les reformes. 

L'Ajuntament fa les tasques de selecció dels masovers. També hi participa la Cambra 

de la Propietat, que s'encarrega dels temes jurídics per fer efectiu el contracte de lloguer. 

 

4. Millorar l’estat del parc de l’habitatge 

Inspecció tècnica d’edificis 

La inspecció tècnica dels edificis (ITE) és l'eina de les administracions per tal de verificar 

el deure dels propietaris de conservar i rehabilitar els immobles per tal que estiguin en 

un correcte estat de manteniment i d'ús efectiu. La ITE pot tenir diversos resultats: 

En cas de que l'estat de l'edifici sigui molt greu, s'han adoptar amb caràcter d'urgència 

les mesures de seguretat indicades a fi d'evitar el risc per les persones i esmenar les 

deficiències indicades en els terminis previstos en l'informe tècnic. 

En cas de que l'estat de l'edifici sigui amb deficiències greus, amb caràcter immediat 

es prendran les mesures de seguretat indicades a fi d'evitar el risc per les persones, 

esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos i un cop finalitzades les 

obres es presentarà davant l'agència la sol·licitud d'expedició del certificat d'aptitud, al 

qual s'ha d'adjuntar l'informe de la ITE  i el certificat final d'obra de la direcció facultativa 

que acredita la realització i finalització d'aquestes. 

En cas de no realització de forma voluntària d’aquestes obres, es podria procedir a una 

ordre de conservació. 

Campanya ITE -  Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Al 2017 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, va presentar la “Campanya informativa 

ITE”. 

Aquesta campanya divulgativa va arribar a més de 68.000 comunitats de propietaris, i 

pretenia assessorar les comunitats i els propietaris dels terminis en els quals cal que 

facin la ITE del seu edifici i les conseqüències que se’n poden derivar de no fer-la. 
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L’AHC va fer arribar una carta informativa als presidents de les comunitats de propietaris 

d’aquests immobles, on s’informava del funcionament del procés d’inspecció i on cal 

adreçar-se per dur-lo a terme. A més, també s’explicava la necessitat d’haver presentat 

la ITE per poder accedir als ajuts públics de rehabilitació i les possibles sancions 

previstes a la Llei del dret a l’habitatge, que poden anar des dels 9.000 fins als 90.000 

euros, en el cas que es produeixi algun incident que afecti a béns o persones. 

Més info a aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wNVTDgKRguk 

Procediment d’ordres de conservació 

El procediment d’una ordre de conservació es reflecteix en el següent esquema (extret 

d’una presentació de la Diputació de Barcelona): 

 

Com es pot observat, en cas d’incompliments reiterats per part de la propietat de l’edifici, 

l’Administració pot procedir a realitzar una execució subsidiària de les obres de 

rehabilitació de l’edifici. A continuació reproduïm el procediment d’una execució 

subsidiària. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/478bee9b-9dc2-4c9e-81b5-b8ae516a32ee/comunicacio+masiva+web.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
https://www.youtube.com/watch?v=wNVTDgKRguk
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Ajuts a la rehabilitació i control de preus del lloguer -  Barcelona 

Es pot influir en els preus del lloguer a través de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. 

A la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de 2018 de l’Ajuntament de Barcelona, la 

principal novetat és que, dels habitatges que hi optin i que es destinin al lloguer, el preu 

que els propietaris podran demanar s’haurà de cenyir a l’Índex de referència de preus 

de lloguer de la Generalitat de Catalunya (aquest índex va ser impulsat conjuntament 

amb l’Ajuntament de Barcelona). 

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que exclouen els habitatges destinats a ús 

turístic, en el cas dels de lloguer mantenen les mesures de protecció dels llogaters de 

les convocatòries anteriors, com mantenir les mateixes condicions econòmiques abans 

i després de la rehabilitació o prorrogar els contractes de lloguer fins a un mínim de cinc 

anys. 

També, en la línia de l’apartat anterior, els propietaris que tinguin pisos buits podran 

optar a les subvencions si inclouen l’habitatge dins la Borsa de Lloguer de Barcelona. 

Campanya per potenciar la sol·licitud d’ajuts de rehabilitació  - Barcelona 

Barcelona promociona els ajuts de rehabilitació mitjançant cartells que es pengen a les 

porteries, fulls informatius o banners que s’insereixen a les webs i revistes municipals. 

La campanya del 2008 (veure cartell a sota) també va incloure anuncis en premsa 

general i local, falques de ràdio amb les veus de Joan Pera i José Corbacho i difusió de 

fullets informatius. L'objectiu d'aquesta campanya va ser donar a conèixer entre els 

ciutadans que els nous ajuts per a la instal·lació d'ascensors, ara arriben fins al 60% del 

cost de la instal·lació. 
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Aquest és el cartell per a la campanya 2018 

 

Ajuts a la rehabilitació – Generalitat 

Les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC 8/6/2018) incorporen significatives variacions respecte dels anys 

anteriors; els ajuts es fan extensius als habitatges unifamiliars, tant els aïllats com els 

agrupats, i als propietaris d’edificis. En les regulacions anteriors les subvencions estaven 

encaminades principalment a les comunitats de propietaris. Un altre canvi significatiu té 

a veure amb l’antiguitat. Fins al moment, els ajuts de rehabilitació estaven reservats a 

edificacions d’una gran antiguitat (construccions anteriors al 1981). En la present 

regulació, per les obres de conservació estructurals (façanes, forjats, cantell de balcons 

i instal·lacions comunitàries) podran optar-hi els edificis finalitzats amb anterioritat al 
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1996.. No menys important és la reducció des del 70% fins a l’actual 50% en l’exigència 

d’acreditar que dins de cada comunitat els habitatges són domicilis habituals. 

Pel que fa a l’accessibilitat, les obres de rehabilitació inclouen la instal·lació o adaptació 

d’ascensors, remuntadors, rampes, grues que permetin l’accés de persones amb 

discapacitat als elements comuns, elements d’informació, videoporters, etc. Es 

subvenciona el 40% del pressupost protegible, com a màxim 4.000 € per habitatge i 40 

€ per m2 de local 

Com es comentava, poden accedir habitatges unifamiliars. En aquest cas, són 

subvencions destinades al finançament per la reforma i adaptació de plataformes 

elevadores o ascensors de velocitat inferior a 0,15m/s, d’ús pel transport vertical de 

persones, instal·lats abans del 30 de desembre de 2009. Poden accedir a les 

subvencions les unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres 

alguna persona major de 70 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 

i mobilitat reduïda que disposin d’un baix nivell de renda dins dels barems que marquen 

les bases. En el domicili habitual,  cal que la plataforma elevadora o ascensor objecte 

de la reforma,  el seu ús sigui imprescindible pel desenvolupament de la vida quotidiana 

de la persona. L’import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, 

amb un límit màxim de 3.500 euros per plataforma. 

La sol·licitud es pot fer en aquest enllaç 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-

dus-residencial?evolutiuTramit=1 

 

5. Fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar els llindars de 

superfície per potenciar el plurifamiliar i el de petita dimensió 
 

Demanar l’ajut de Diputació de Barcelona per fer una anàlisi estratègica del POUM per 

fer un canvi planejament (veure punt 10 “Recursos catàleg Diputació de Barcelona”?) 

6. Aconseguir que la gent que resideix a Begues s’empadroni 

Campanya empadronament Les Franqueses 

Es va fer una campanya amb diferents accions per tal d’arribar als 20.000 habitants, i 

es va aconseguir l’objectiu (dels 19.768 a 1 de gener de 2018 es va passar a 20.294 la 

mateixa data de 2019). 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?evolutiuTramit=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?evolutiuTramit=1
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L’Ajuntament va editar un llibret amb informació de la campanya en català, castellà, 

francès, anglès i àrab (degut a les característiques del municipi, amb un % alt 

d’immigració) on s’explica què és l’empadronament, quins avantatges suposa, a qui va 

adreçat, com i on es pot formalitzar i quina documentació cal presentar per realitzar 

aquest tràmit. 

https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/20849/Llibret%20informatiu%20de%20la%20camp

anya%20d%27empadronament.pdf 

Els llibrets es van distribuir per tots els equipaments municipals juntament amb un cartell.  

La campanya d’empadronament ha inclòs creuar les dades de l’Impost de Béns 

Immobles, d’empadronament i de consum de l’aigua. Això ha fet aflorar una llista de 

1.700 habitatges a Bellavista i Corró d’Avall que o bé estan buits -i que en part podrien 

ser segones residències- però tenen consum d’aigua; o bé hi consta una persona 

empadronada però l’elevat consum d’aigua fa pensar que n’hi resideix més d’una. Per 

tot plegat, mitjançant un pla d’ocupació, es va contractar a uns agents cívics per informar 

porta a porta sobre com realitzar la inscripció al padró. 

https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/20849/Llibret%20informatiu%20de%20la%20campanya%20d%27empadronament.pdf
https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/20849/Llibret%20informatiu%20de%20la%20campanya%20d%27empadronament.pdf
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7. Afavorir l’emancipació i la fuga de gent jove, i el retorn dels joves 

que van marxar 

Projecte Compartir Habitatge 

Es tracta d'un servei web  (https://compartir-habitatge.net/) que és un "gran taulell 

d'anuncis" creat pel Consell Comarcal del Barcelonès (tot i que l’utilitzen i en fan difusió 

la majoria d’oficines locals i comarcals d’habitatge) amb un objectiu inicial de posar en 

contacte a joves que volien llogar una habitació i a propietaris que volien llogar 

parcialment el seu habitatge, o bé joves que tenien llogat un pis i volien sotsarrendar 

una habitació a un altre jove, i que ara dóna cabuda a tots els ciutadans i a tots els 

àmbits territorials. 

Es tracta d'un servei totalment gratuït i per tal de poder accedir a totes les possibilitats 

que ofereix el web, per a poder-lo utilitzar, cal que enregistrar-se com a usuari del servei. 

 

HPO de lloguer – Sant Cugat 

Les promocions d’habitatges de lloguer per a joves estan destinades a sol·licitants 

menors de 35 anys. Els habitatges disposen d’una sala amb cuina incorporada, amb 

espai per a una o dues habitacions i un bany. Els contractes són de durada limitada a 5 

anys improrrogables per possibilitar la rotació perquè d’altres joves tinguin la possibilitat 

d’accedir a aquests habitatges. 
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PROMOCIÓ ZONA NOMBRE HABITATGES 

Mar de la Xina 
Can Trabal ( + 

perfieric) 
35 

Avda de La Clota 
Volpelleres (barri 

residencial  +centre) 
54 

Mira-sol Centre 

Turó can Mates 
(barri residencial -
bastant'fantasma' + 
perfèric) 

23 

La Caserna 
Mira-sol (barri 

residencial amb 
entitat propia) 

24 

Can Minguet Centre 59 

Penya Regalèssia Centre Monestir 40 

 

 

 

 

8. Afavorir l’adaptació dels habitatges de la gent gran amb menor 

mobilitat i menys recursos 
 

Consultar l’ajut de Diputació a l’arranjament del bany al apartat 10. 
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9. Afavorir que la gent gran tingui una opció residencial 

quan té una pèrdua d’autonomia 

A part del centre de serveis que es vol construir, a la diagnosi es va detectar la 

possibilitat de construir en un terreny on es volia fer HPO per gent jove i gent gran. 

Presentem algunes opcions. 

Habitatge tutelat – Cardona 

L'Ajuntament de Cardona ha posat en funcionament els onze pisos tutelats per a gent 

gran que va condicionar en dues finques del nucli antic. Són onze allotjaments que 

abans formaven part d'un únic bloc ubicat en ple nucli antic.  

La peculiaritat d'aquests habitatges és que tenen espais comuns i compartits entre tots 

els residents, com són la bugaderia, el magatzem, els trasters i la sala d'estar, que es 

troba a la planta superior. Els espais per a l’ús privat són construccions que tenen un 

mínim imprescindible; consten d'un espai principal d'entre 19 i 29 metres quadrats, que 

també fa d'habitació i inclou cuina, menjador, sala d'estar i un espai de lavabo i bany.  

D’aquests, vuit són individuals, els dos una mica més amplis són pensats per a parelles 

i se'n reserva un per a casos d'emergència social, que per tant tindrà un ús més 

temporal. La gestió la portarà directament l'Ajuntament a través de l'àrea de Serveis 

Socials. Per optar als allotjaments tutelats es demana com a requisits estar empadronat 

a Cardona, tenir més de 65 anys i uns ingressos que no superin 2,5 vegades l'indicador 

públic de renda d'efectes múltiples. 

Els pisos estan pensats per a persones grans amb pocs recursos que viuen soles 

(sobretot dones), però que encara tenen una certa autonomia. Comptaran amb 

bugaderia i serveis assistencials de control de salut, higiene personal, petites cures i 

control de medicació. 

Es busca una gestió a preus públics amb opcions que se la pugui acabar adjudicant 

alguna fundació o entitat social. També s'estan definint exactament les condicions 

d'accés per aspirar a algun d'aquests habitatges (en bona part ja marcades pel conveni 

entre l'Ajuntament, la Generalitat i el ministeri d'Habitatge), així com el cost mensual que 

suposarà per als inquilins. 

En total, el projecte ha tingut un cost de 638.000 euros, que ha inclòs la compra de les 

finques, les obres de rehabilitació i el mobiliari per equipar l'edifici. La inversió ha estat 

coberta amb recursos propis de l'Ajuntament (256.750 euros repartits en diferents 

exercicis); per la Generalitat i el ministeri d'Habitatge a través de l'Acord de la Comissió 

Bilateral (303.250 euros); per la Diputació, que hi va aportar 60.000 euros, i per l'Obra 

Social la Caixa, que va aportar 18.000 euros per al mobiliari. 

 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 

Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653 

o.habitatge@diba.cat · www.diba.cat  

 

161 
 

HPO no tutelat – Sant Cugat 

Les promocions d’habitatges en règim de lloguer per a gent gran estan destinats a 

sol·licitants majors de 65 anys, que puguin dur una vida autònom, que no disposin 

d’habitatge en propietat i amb un determinat nivell d’ingressos. 

Els habitatges són d’1 o 2 dormitoris i tenen entre 45 i 60 m2 útils aproximadament. Les 

Bases d’adjudicació preveuen i estableixen diferents lots d’habitatges, el número màxim 

de membres a qui van destinats i els requisits d’accés. 

Són habitatges no tutelats. El contracte és de durada indefinida. 

Promocions lliurades 

PROMOCIÓ ZONA ESTAT PROMOCIÓ 
ESTAT 

ADJUDICACIÓ 
NOMBRE 

HABITATGES 

Passatge del 
Xalet de Josepa 
Negre, 5 

Centre Finalitzada 2008 Adjudicats 18 

Lluís Millet Centre Finalitzada 2005 Adjudicats 20 

     

     

Promocions en curs 

PROMOCIÓ ZONA ESTAT PROMOCIÓ 
ESTAT 

ADJUDICACIÓ 
NOMBRE 

HABITATGES 

Rius i Taulet 
Centre Quatre 

Cantons 
En curs 

Per 
adjudicar 

39 
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10. Recursos catàleg Diputació de Barcelona 

Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació 

Suport a la realització de treballs de caràcter propositiu adreçats a definir i desenvolupar 
estudis de viabilitat des d'una perspectiva arquitectònica, urbanística, jurídica i econòmica. Les 
propostes presentades hauran de respondre a alguns dels següents epígrafs:  
- Estudis de viabilitat de rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 
- Estudis de viabilitat de masoveria urbana 
- Estudis de viabilitat de cooperatives en cessió d'ús en solars municipals 
- Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals. 

 

Subvencions directes en concurrència per a l'adquisició d'habitatges 

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició de 

determinats habitatges sota dues línies d'actuació: 

A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, 

de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de 
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processos d'execució hipotecària. De conformitat amb l'article 2.2.a) de dita disposició, 

el dret de tanteig i retracte l'exerceix la Generalitat en benefici de l'ajuntament, motiu pel 

qual s'estableix la subvenció en favor d'aquests. 

B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat 

és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO regulat en el Decret 

75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge. 

 

Estratègies sectorials d'habitatge 

Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar àmbits 

sectorials específics de forma prèvia a l'estudi i implementació d'una actuació específica 

orientats a l'ampliació de l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte 

l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per a facilitar la presa de decisions. Els estudis 

han de respondre preferentment a alguns del següents àmbits sectorials: 

 

- Estratègies per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats i situacions 

anòmales 

- Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges 

- Estratègies per a la promoció d'habitatges 

- Estratègies per a la gestió d'habitatges. 
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Enllaços 
 

Ajuts lloguer 

https://www.ara.cat/societat/Ho-Al-Milers-reclamen-bombolla_0_2211378915.html 

 

Rehabilitació mitjançant plans d’ocupació 

Vilafranca https://habitatge.barcelona/ca/noticia/lhabitatge-a-barcelona-un-canvi-de-

paradigma-a-tots-els-nivells_512605 

https://www.vilafranca.cat/doc/doc_51357674_1.pdf 

http://www.vilafranca.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=41519056 

http://www.laxarxa.com/lasetmana/noticia/vilafranca-del-penedes-rehabilita-pisos-amb-

finalitat-social 

Barcelona https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/8/results/5586 

 

Borsa lloguer 

https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/borsa-habitatge-lloguer 

Projecte Compartir Habitatge https://compartir-habitatge.net/  

 

Masoveria urbana 

Masoveria urbana Guia Metodològica https://www1.diba.cat/uliep/pdf/57962.pdf 

Manresa https://www.regio7.cat/manresa/2017/12/07/sis-pisos-mescaritas-

allotgi/448423.html  

Sant Cugat http://www.promusa.cat/masoveria-urbana/  

https://www.santcugat.cat/files/651-7964-fitxer/masoveria%20urbana%204.pdf  

 

HPO per a joves 

Sant Cugat http://www.promusa.cat/lloguer-per-a-joves/ 

Bases d’adjudicació Sant Cugat http://www.promusa.cat/download/bases-dadjudicacio-

2018/  

 

HPO per a gent gran 

https://www.ara.cat/societat/Ho-Al-Milers-reclamen-bombolla_0_2211378915.html
https://habitatge.barcelona/ca/noticia/lhabitatge-a-barcelona-un-canvi-de-paradigma-a-tots-els-nivells_512605
https://habitatge.barcelona/ca/noticia/lhabitatge-a-barcelona-un-canvi-de-paradigma-a-tots-els-nivells_512605
https://www.vilafranca.cat/doc/doc_51357674_1.pdf
http://www.vilafranca.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=41519056
http://www.laxarxa.com/lasetmana/noticia/vilafranca-del-penedes-rehabilita-pisos-amb-finalitat-social
http://www.laxarxa.com/lasetmana/noticia/vilafranca-del-penedes-rehabilita-pisos-amb-finalitat-social
https://www.decidim.barcelona/processes/pam/f/8/results/5586
https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/borsa-habitatge-lloguer
https://compartir-habitatge.net/
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/57962.pdf
https://www.regio7.cat/manresa/2017/12/07/sis-pisos-mescaritas-allotgi/448423.html
https://www.regio7.cat/manresa/2017/12/07/sis-pisos-mescaritas-allotgi/448423.html
http://www.promusa.cat/masoveria-urbana/
https://www.santcugat.cat/files/651-7964-fitxer/masoveria%20urbana%204.pdf
http://www.promusa.cat/lloguer-per-a-joves/
http://www.promusa.cat/download/bases-dadjudicacio-2018/
http://www.promusa.cat/download/bases-dadjudicacio-2018/
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Cardona https://www.regio7.cat/bages/2016/05/26/cardona-tindra-punt-onze-

pisos/362998.html  

https://www.regio7.cat/bages/2019/01/08/cardona-posara-marxa-febrer-

allotjaments/519829.html 

Sant Cugat http://www.promusa.cat/lloguer-gent-gran/  

 

Campanya empadronament 

Les Franqueses 

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/27513/franqueses/inicia/campanya/f

omentar/empadronament/arribar/20000/habitants 

https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2018/05/08/objectiu-arribar-als-20-

000-habitants 

 

Diputació de Barcelona 

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat 

 

 

 

https://www.regio7.cat/bages/2016/05/26/cardona-tindra-punt-onze-pisos/362998.html
https://www.regio7.cat/bages/2016/05/26/cardona-tindra-punt-onze-pisos/362998.html
https://www.regio7.cat/bages/2019/01/08/cardona-posara-marxa-febrer-allotjaments/519829.html
https://www.regio7.cat/bages/2019/01/08/cardona-posara-marxa-febrer-allotjaments/519829.html
http://www.promusa.cat/lloguer-gent-gran/
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/27513/franqueses/inicia/campanya/fomentar/empadronament/arribar/20000/habitants
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/27513/franqueses/inicia/campanya/fomentar/empadronament/arribar/20000/habitants
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2018/05/08/objectiu-arribar-als-20-000-habitants
https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2018/05/08/objectiu-arribar-als-20-000-habitants
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


