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1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dret a accedir a un habitatge digne és un dret reconegut per la legislació i les
administracions a diferents nivells: en l’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional. El Pla
pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (PDHB) neix amb el propòsit de garantir aquest dret i es
planteja el seu àmbit temporal d’actuació per a un període de 10 anys, del 2016 al 2025.
L’objectiu principal del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 és garantir la funció social de
l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors
pràctiques d’altres ciutats europees.
El Pla assenyala reptes vinculats amb problemàtiques actuals, com la dificultat per fer front al
pagament del lloguer o la necessitat d’incrementar el parc públic d’habitatges sigui amb la
promoció d’obra nova prevista en el planejament com buscar altres fórmules d’adquirir-ne i
produir-ne, i d’altres amb problemes endèmics, com la dificultat dels joves per trobar pis o la
substitució dels habitatges principals per allotjaments d’ús turístic.
El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 s’estructura en quatre eixos d’actuació estratègics:





Prevenir i atendre l’emergència habitacional
Garantir el bon ús de l’habitatge
Ampliar el nombre de pisos assequibles
Rehabilitar el parc existent

Després de sotmetre's a un període d'informació pública, a un procés participatiu i a la
sol·licitud d’informe dels Consells del Districte, el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 va ser
aprovat pel Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el 27 de gener de 2017.
L’Ajuntament de Barcelona treballa intensament perquè l’habitatge sigui un dret; per
implementar una política d’habitatge que atengui la situació actual d’emergència i que actuï
sobre les causes concretes que fan difícil accedir a una llar a la ciutat. L’objectiu principal que
es persegueix és facilitar aquest accés a diferents capes de la societat mitjançant propostes
innovadores i tenint en compte nous reptes com l’envelliment de la població
La qüestió de l’habitatge té una dimensió de protecció social i de prevenció de l’exclusió
residencial i social molt notòria, atès que l’accés a l’habitatge és un dret bàsic de les persones.
No obstant això, l’esclat de la bombolla immobiliària ha agreujat les dificultats d’accés i
manteniment a aquest bé de primera necessitat que és l’habitatge. Quan l’Ajuntament de
Barcelona posa a l’abast les eines per atendre les necessitats habitacionals exerceix, al seu
temps, les seves competències en matèria de protecció social. Durant els darrers anys s’han
establert instruments de coordinació per fer més fluida i conjunta. Des de 2015 s’ha fet un pas
més, integrant l’àrea d’Habitatge a la tinença de Drets Socials, i donar a aquesta coordinació
més impuls.
La ciutadania, en la majoria de casos, recorre als serveis de proximitat, bé sigui a través de la
Xarxa d’Oficines de l’Habitatge (una a cada districte), amb atenció personalitzada a les
diferents problemàtiques en matèria d’habitatge i serveis d’assessorament, de mediació i
d’ajut en la prevenció de desnonaments, i l’Institut Municipal de Serveis Socials que treballa
oferint un seguit de serveis per tal de garantir el dret a l’habitatge.
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Des del districte de Sant Andreu s’ha vist necessari compartir i coordinar els diferents serveis
de proximitat implicats en matèria d’habitatge, amb la creació de tres taules per abordar
l’emergència habitacional i les ocupacions pernicioses, sobretot als barris de la Franja.
Aquesta coordinació es fa a través de tres taules: la taula d’habitatge, la taula d’ocupacions
pernicioses i la taula de disciplina, que funcionen amb regularitat periòdica.
Pel que fa als serveis propis de districte, cal destacar també el Servei de Convivència i
Vulnerabilitat que treballa als barris de Trinitat Vella i a Bon Pastor., detectant pisos buits,
sobretot els d’ocupació conflictiva, a mans d’entitats financeres o particulars, i treballar per la
seva recuperació i corregir la situació anòmala de l’habitatge i donar-hi un ús social.
Una altra eina per garantir l’habitatge com a dret és el programa de rehabilitacions,
mitjançant el programa de Pla de Barris i el projecte de regeneració urbana a Via Barcino al
Barri de la Trinitat.
Finalment, l’ampliació del parc públic d’habitatges, sigui mitjançant els projectes de
transformació urbana, destacant el de l’àmbit Sant Andreu Sagrera, les habitatges previstos
allà on hi ha sòl disponible (La Sagrera, Baró de Viver, entre d’altres) i la captació d’habitatge
mitjançant noves adquisicions a entitats financeres o nous tipus de gestió.
L’objectiu d’aquesta Mesura de Govern és donar compte del que s’ha fet en compliment amb
el Pla al districte de Sant Andreu.
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2. SUPORT A L’HABITATGE DES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS (IMSS)
l’Institut Municipal de Serveis Socials, en col·laboració amb l’àrea d’Habitatge, treballa
oferint un seguit de serveis per tal de garantir el respecte al dret a l’habitatge, com els que
es presenten a continuació:
-

Acompanyament a persones en processos de pèrdua d’habitatge

-

Prevenció en la pèrdua de l’habitatge.

-

Derivació i acompanyament a l’ Oficina d’Habitatge.

-

Recerca d’alternatives per evitar desnonament

-

Ajuts econòmics puntuals per a pagaments de lloguer

-

Ajuts i acompanyaments als processos personals de les famílies que han perdut
l’habitatge; suport emocional,; suport en la recerca de nous recursos serveis si s’escau

-

Ajuts econòmics per a entrades de lloguer /fiances

-

Assistència als moment de desnonament requerits per la comitiva judicial.

-

Participació a la mesa d’emergències d’adjudicació de pisos.

-

Participació en taules de desnonament del districte per a treballar casos concrets

-

Provisió d’ Allotjaments temporals d’urgència: hostal/pensions o CATF
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3. SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ A LA VULNEARABILITAT
HABITACIONAL
3.1. Servei de Convivència i Vulnerabilitat Habitacional al Barri de Trinitat Vella i del Bon
Pastor (SCV)
El Districte de Sant Andreu s’ha dotat d’un equip tècnic propi que treballa per conèixer i actuar
sobre situacions de vulnerabilitat. Així, la missió d’aquests equip ha estat, fins el moment de:
-

Detectar conflictes veïnals i orientar l’acció cap a possibles processos de resolució.
Detectar comunitats de veïns amb alguna problemàtica a nivell de convivència,
conservació o organització interna.
Detectar persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social per raons
econòmiques i/o personals.
Promoure l’accés dels veïns als recursos disponibles en el territori o ciutat per fer front
a les problemàtiques socials, econòmiques, laborals o d’habitatge.
Detectar i fer el seguiment dels habitatges ocupats i buits.
El servei de Convivència i Vulnerabilitat treballa de manera coordinada a traves de la
Tècnica de prevenció, a la que s’informa, amb altres serveis com Serveis Socials,
l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Intervenció i Mediació davant situacions de pèrdua i/o
ocupació de l’habitatge, l’Equip d’Escales i la Unitat disciplinària.

Diagrama descriptiu del procés de treball
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Trinitat Vella
Visites realitzades i habitatges inspeccionats al llarg de l’any 2017 i l’històric acumulat des de
juliol de 2013.

Els 316 habitatges catalogats com “en situació desconeguda “ són habitatges on no s’han
detectat situacions rellevants de vulnerabilitat o conflictivitat, i s’entén que la situació entra
dins dels paràmetres de normalitat i per tant no es requereix d’intervenció ni de prevenció. Pel
que fa a la titularitat de l’habitatge, prop del 43% dels casos inspeccionats no s’ha considerat la
intervenció del SCV perquè no s’han detectat situacions rellevants de vulnerabilitat o
conflictivitat, ni es tracta d’immobles amb situacions a destacar. L’elevat percentatge
d’habitatges on es desconeix la titularitat (39,49%) s’explica perquè les persones contactades
no faciliten la informació sol·licitada per raons de privacitat alhora que donen per fet que el
SCV té accés al cens municipal.
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Bon Pastor
Visites realitzades i habitatges inspeccionats al llarg de l’any 2017 i l’històric acumulat des
d’agost de 2016
Els 567 habitatges en situació desconeguda són habitatges on no s’han detectat situacions
rellevants de vulnerabilitat o conflictivitat, i senten que la situació entra dins dels paràmetres
de normalitat i per tant no es requereix d’intervenció ni de seguiment. Pel que fa a la titularitat
de l’habitatge al Barri de Bon Pastor, en prop del 45% dels casos inspeccionats no s’ha
considerat la intervenció del SCV perquè no s’han detectat situacions rellevants de
vulnerabilitat o conflictivitat, ni es tracta d’immobles amb situacions a destacar. L’elevat
percentatge d’habitatges on es desconeix la titularitat (44,11%) s’explica perquè les persones
contactades no faciliten la informació sol·licitada per raons de privacitat alhora que donen per
fet que el SCV té accés al cens municipal.

8

Districte de Sant Andreu-MG Pla pel Dret de l’Habitatge
Juny 2018

3.2. Demandes de mediació veïnal

Des del departament de prevenció s’estudien les demandes de mediació veïnal treballant
conjuntament amb un Servei Extern de mediació .

3.3. Servei a les comunitats de veïns de pisos privats

Les ciutats, els barris, les comunitats de veïns on vivim son els escenaris en que ciutadans i
ciutadanes coneixem els valors cívics i construïm les relacions socials que ens permeten viure
en comunitat. El paper de l’Administració consisteix a acompanyar i posar a disposició de la
ciutadania eines i recursos que li permetin afrontar aquesta valorització de les capacitats
comunitàries des del compromís cívic, tot facilitant un procés entenedor i que n’afavoreixi
l’objectiu principal: la convivència. És arran d’aquesta voluntat de donar als veïns i les
comunitats de veïns eines que facilitin la construcció de ciutadania que l’Ajuntament compta
amb el Servei de Suport a Comunitats de Veïns i Veïnes de Barcelona. L’objectiu principal
d’aquest servei es el de donar suport a les comunitats de veïns i veïnes per a que assoleixin
una organització de la seva comunitat que els permeti gestionar els espais comuns i millorar la
convivència. Es per això que des d’aquest servei es crea una guia de suport a les comunitats
amb l’objectiu de servir com a suport i garantir que aquesta tasca presenti les mínimes
dificultats. Junt amb aquesta guia, els serveis municipals continuen a disposició dels ciutadans i
ciutadanes de Barcelona.

3.4. Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació
Disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic en una societat justa. Actualment, però, les
tendències del mercat impedeixen que una part de la població accedeixi a un habitatge digne i
assequible. En aquest context, resulta imprescindible que els organismes públics portin a
terme polítiques per defensar aquest dret fonamental. Es per aquest motiu que la ciutat de
Barcelona disposa des de gener de 2018 d’un nou ens per gestionar l’habitatge públic i
l’habitatge privat de la Borsa de Lloguer: l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona (IMHAB). Amb l’objectiu d’aglutinar esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la
seva capacitat, l’Ajuntament ha reorganitzat en aquesta entitat els serveis d'habitatge de
Barcelona Gestió Urbanística SA i el Patronat Municipal de l'Habitatge, un organisme fundat
l’any 1927 que s’ha dedicat des d’aleshores a la promoció i la gestió d’habitatges públics i
socials.
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3.4.1. Oficina d’Habitatge: un recurs al servei de les persones amb dificultats amb
l’habitatge
L’oficina de l’Habitatge a Sant Andreu ofereix un punt de trobada per a la ciutadania en
matèria d’habitatge. La conforma un equip de professionals amb l’objectiu d’informar,
tramitar, acompanyar i oferir serveis d’assessorament i mediació
L’any 2017 l’Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu ha atès una mitjana de 1.151 persones al
mes, un 44% més que l’any anterior.
Línia d'atenció Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu

gen-des
2016

gen-des
2017

rehabilitació

registre
sol·licitants

ajuts
pagament
habitatge

borsa

ús digne de
l'Habitatge

cèdules
habitabilitat

total

Ciutat

6.476

66.827

105.521

8.597

31.787

3.063

222.271

Oficina Sant
Andreu

624

5.118

8.463

853

2.213

521

17.792

Ciutat

5.751

85.848

112.945

22.957

40.763

3.853

272.117

Oficina Sant
Andreu

950

7.531

10.568

2.427

3.239

843

25.558

52%

47%

25%

185%

46%

62%

44%

Δ oficina - període

Serveis d’informació, assessorament legal i mediació
 Assessoraments: Les Oficines de l'Habitatge disposen d'un servei d'informació general en
matèria d'habitatge i també d'assessorament legal, al qual es pot accedir de manera gratuïta.
Per poder ser atesos pels advocats del servei d'assessorament legal és necessari sol·licitar
cita prèvia de manera presencial a qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, on a
més, segons sigui l'assumpte a tractar, se l'indicarà la documentació que caldrà presentar en
la seva visita al servei jurídic.
Assessoraments

Total Oficines de l'Habitatge
OH de Sant Andreu
% OH Sant Andreu /Total

2015

2016

2017

Δ 2015-2017

8.079

9.766

13.297

64,59%

468

675

1.215

159,62%

5,79%

6,91%

9,14%
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 Ofideute: El servei dóna atenció a les consultes respecte a les dificultats relacionades amb el
pagament dels préstecs hipotecaris destinats a la compra d’habitatge habitual i sobre les
responsabilitats contractuals. Des del juliol de 2012, les Oficines de l’Habitatge atenen als
ciutadans, analitzen la situació financera i, si s’escau, realitzen la proposta de solució més
adequada a cada cas per a derivar-la al servei Ofideute qui, alhora, s’encarrega d’intercedir
davant de l’entitat financera que correspongui en cada cas.
Ofideute, expedients gestionats

Total Oficines de l'Habitatge
OH de Sant Andreu
% OH Sant Andreu /Total

2015

2016

2017

Δ 2015-2017

428

380

272

-36,45%

25

16

27

8,00%

5,84%

4,21%

9,93%

 Mediacions en el lloguer: Posat en marxa a l’octubre de 2012, té per finalitat atendre
aquelles situacions de ciutadans amb dificultats pel pagament del lloguer, amb la intenció
d’iniciar, si s’escau, una negociació amb la propietat per a buscar la solució més adient i
evitar així que hagin de marxar de l’habitatge.
Mediació en lloguer

Total Oficines de l'Habitatge
OH de Sant Andreu
% OH Sant Andreu /Total

2015

2016

2017

Δ 2015-2017

485

1.087

1.556

220,82%

45

100

147

226,67%

9,28%

9,20%

9,45%

3.4.2. La Unitat d’Exclusió Residencial (UCER)

Una de les cares de l’exclusió residencial són els desnonaments. Evitar-los o atendre
les persones o famílies afectades és una de les funcions de la UCER. L’estadística
judicial existent està conformada per diverses fonts d’informació. És complexa.
La creació de la UCER va ser una mesura acordada pel Govern de la ciutat a finals de
2015, i es va presentar en la sessió plenària del Consell de l’Habitatge Social del mes de
gener del 2016. La unitat neix per donar resposta centralitzada a les situacions de
desnonaments, abordar les situacions d’ocupants vulnerables a precari i impulsar les
actuacions de disciplina en matèria d’habitatge, entre d’altres.
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3.4.3. Servei d’Intervenció i Mediació en situacions de pèrdua i/o ocupació d’habitatges
(SIPHO) al districte de Sant Andreu

Des de les oficines de l’habitatge actua el Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge
i Ocupació (SIPHO), que orgànicament depèn de la UCER i té la funció d’acompanyar
durant tot el procés les persones afectades per un desnonament per evitar fer-lo
efectiu, i també en cas que finalment es produeixi el llançament.
Els objectius del Servei d’Intervenció i mediació davant situacions de pèrdua i/o
ocupacions d’habitatge, són:














Reduir el número de llançaments a la ciutat de Barcelona, treballant preventivament per
tal d’aconseguir que el procés no arribi a la fase final del llançament.
Obtenir informació prèvia a l’execució d’un llançament, així com de les mesures que s’han
pogut implementar en cadascuna de les situacions.
Interlocutar i negociar amb els propietaris de l’habitatge, entitats financeres i altres actors
buscant les solucions més adequades a cada situació.
Participar en la coordinació dels diferents recursos dels que disposa l’Administració que
poden evitar la pèrdua d’habitatge per a optimitzar la seva efectivitat i, en el cas que es
produeixi la pèrdua de l’habitatge, gestionar les eines disponibles per minorar els efectes
que aquesta pèrdua pot provocar.
Coordinar-se amb altres serveis implicats a fi d’evitar duplicitats i actuar eficientment.
Acompanyament a les famílies en el procés de la informació, negociació, desnonament i
acompanyament posterior.
Acompanyament i seguiment d’aquelles unitats de convivència que, per les seves especials
circumstàncies i vulnerabilitat, requereixin d’un acompanyament més intensiu a nivell
social i per realitzar tramitacions de caràcter administratiu.
Identificar, presencialment i/o en col·laboració amb les entitat socials del territori aquells
habitatges que hagin estat ocupats.
Obtenir i gestionar la informació relacionada amb els habitatges ocupats, tant a nivell de
propietaris com dels actuals ocupants de l’habitatge pe poder plantejar alternatives de
solució més adequades a cada situació.
Garantir una unitat d’actuació i de resposta davant de situacions de pèrdua i/o ocupació
d’habitatge a la ciutat de Barcelona.
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Procediments de desnonaments i execucions hipotecàries (comparativa districtes)
Expedients

Expedients del 2016
gestionats al 2017

noves
altes

Total gestionats al

Ciutat Vella

146

373

519

193

37%

120

70

217

287

164

57%

94

135

389

524

203

39%

99

Les Corts

15

46

61

24

39%

18

Sarrià-Sant Gervasi

26

53

79

45

57%

33

Gràcia

56

100

156

100

64%

43

Horta-Guinardó

104

276

380

195

51%

94

Nou Barris

153

390

543

159

29%

102

Sant Andreu

117

256

373

139

37%

103

95

251

346

140

40%

94

917

2.351

3.268

1.362

42%

800

Eixample
Sants-Montjuïc

Sant Martí

total
(1)

2017

resolts
2016

Expedients resolts 2017

(1)

Inclou expedients d'anys anteriors

Tipus de resolució dels expedients gestionats (comparativa districtes)
Mesa
emergències
o contingents

Mediació
ajuts

Lloguer
Social

Recurs
habitacional

Borsa
mediació

Borsa
reallotjament

Solució
pròpia

Total (1)

Ciutat Vella

26

25

1

18

1

2

120

193

Eixample

17

14

5

16

4

0

108

164

Sants-Montjuïc

32

37

3

5

2

7

117

203

1

1

1

0

0

0

21

24

Sarrià-Sant Gervasi

10

7

3

7

0

0

18

45

Gràcia

21

14

4

3

1

2

55

100

Horta-Guinardó

43

20

6

11

2

2

111

195

Nou Barris

25

18

9

17

2

2

86

159

Sant Andreu

13

18

7

7

2

3

89

139

Sant Martí

53

7

4

10

0

0

66

140

241

161

43

94

14

18

791

1.362

Les Corts

total
(1)

Anàlisi de les solucions definitives informades al 2017
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3.4.4. Unitat de Disciplina Residencial


La Unitat és la responsable d’impulsar les mesures de control sobre diferents situacions
d’ús anòmal dels habitatges , intentant identificar i esmenar les situacions d’incompliment
de la funció social de la propietat utilitzant els instruments normatius vigents.



L’activitat d’aquesta unitat es centra principalment en els procediments de disciplina per
desocupació permanent.

Expedients de disciplina d’habitatge per desocupació permanent

(dades ciutat)

3.4.5. Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics (SPIMH)
El Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació i habitatges públics s’integra en el marc de la
Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’ús digne de l’habitatge. Els organismes
propietaris o gestors dels habitatges són principalment el Patronat Municipal de
l’habitatge de Barcelona (ara IMHAB), l’Agència d’habitatge de Catalunya, Foment de la
ciutat Vella i Regesa.

Els objectius de l’SPIMH i l’equip de Prevenció en habitatges públics, protegits o gestionats
en el marc d’un programa públic són:
a) Actuar preventivament sobre situacions d’especial vulnerabilitat sobrevinguda en el
marc dels habitatges públics.
b) Acompanyar i conscienciar als adjudicats d’un habitatge públic o protegit i fomentar la
seva integració a la comunitat, als efectes de contribuir en la millora de la convivència
a les comunitats d’habitatge públics o protegit i prevenir-ne possibles conflictes
c) Ser interlocutors per a totes les parts implicades, els adjudicataris les comunitats de
veïns, els propietaris o gestors dels habitatges i els Serveis Socials.
Garantir un criteri homogeni en l’aplicació o supressió dels ajuts o subvencions dels que
poden gaudir els adjudicataris dels habitatges del Fons d’habitatges de Lloguer Social,
independentment de l’ens o organisme propietari o gestor.
14
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A partir del 2016, es fa una nova millor sobre el sistema d’ajuts Es fa una anàlisi socioeconòmica de la unitat convivencial per a valorar la idoneïtat de la percepció dels ajuts al
lloguer i/o altres recursos destinats a l’habitatge i s’elabora un informe-proposta per a la
renovació o revocació d’aquests depenent del grau de vulnerabilitat, de compliment de
requisits i obligacions dels beneficiaris d’ajuts i el possible ús fraudulent o inadequat dels
recursos públics detectats

d) Reduir els índex de morositat en el par d’habitatges del Fons d’Habitatges de lloguer
social, així com el nombre d’incidències per mal ús dels habitatges o en la convivència
de la comunitat de veïns.

A partir de l’octubre de 2015 s’aborden també els reptes següents
e) Ocupacions i regularitzacions. Es fa una anàlisi de la situació socio-econòmica de la
unitat convivencial, a fi de determinar la situació d’ocupació i fer propostes de
regularització.
f) Desnonaments. Es fa una anàlisi de la situació socio-econòmica de la unitat
convivencial, del motiu i tipus de desnonament i es formulen propostes de suspensió
dels processos de desnonament o bé es promouen sortides negociades.
g) Comunitats de veïns/es: abordament integral. Es treballa de manera proactiva per a
evitar situacions de vulnerabilitat, de conflicte o irregulars, fent primer una detecció
d’aquestes situacions de risc i després un actuació preventiva per intentar resoldre-les
o evitar que vagin a més.
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4. PUNTS D’ASSESORAMENT ENERGÈTIC (PAE)
L'atenció a la pobresa energètica ha d'esdevenir un element clau de la política d'atenció a les
llars. L'any 2015 es van implantar, com a experiència pilot, punts d'atenció a la pobresa
energètica. Un d’ells a Sant Andreu. Un cop avaluada positivament l’experiència del servei, es
decideix implementar-ho a la resta de ciutat.
Els Punts d’Assessorament Energètic neixen, doncs, amb l’objectiu de combatre la situació de
pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als
subministraments bàsics, i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona,
especialment de les més vulnerables. A nivell de ciutat presenten tres eixos principals
d’actuació:
1- Eix de Garantia de drets i millora eficiència energètica: Tractar de garantir l’accés als
subministraments bàsics a través de la defensa drets, detectar situacions de pobresa
energètica o de risc potencial de patir-ne i augmentar l’eficiència energètica dels
habitatges.
2- Eix de Foment de l’ocupació i millora ocupabilitat: Requalificar professionalment a
persones amb dificultats d’accés al mercat laboral i millorar les competències i grau
d’ocupabilitat de les persones que formin part dels equips de suport als territoris.
3- Eix Preventiu i d’acció comunitària: Impulsar el treball comunitari per combatre la
pobresa energètica i promoure accions de prevenció de situacions de privació,
vulnerabilitat i de pobresa energètica i d’apoderament.

El servei contempla quatre nivells d’intervenció i impacte, segons les tasques a reallitzar i
els /les professionals que les executen:
-

Servei d’informació i drets energètics (Front Office)
Servei d’assessorament energètic (Personalitzat i amb cita prèvia)
Servei d’intervenció a la llar
Programa comunitari i de treball en el territori de proximitat.

 8.462 llars ateses en els Punts d’Assessorament Energètic (Barcelona)
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Distribució territorial de l’ Atenció a Front Office, informació i apoderament (2017)
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5. MESURES ADMINITRATIVES DE CONTROL D’HUTs I PISOS BUITS
D’ENTITATS FINANCERES

5.1. Inspeccions i sancions a habitatges d’ús turístic (HUTs)
Barcelona ha de garantir el manteniment de l’ús residencial dels seus habitatges
davant la pressió d’altres usos entre els quals destaca especialment l’ús turístic.
L’empenta d’aquesta activitat en els darrers anys i, en especial, l’augment dels allotjaments
turístics i la seva concentració en zones determinades ha significat la pèrdua d’habitatges i
l’augment de la pressió sobre els preus del lloguer residencial.
-

Dades de 2017 de inspeccions De HUT a nivell de ciutat distingits per districte:

5.2. Inspeccions i sancions a pisos buits provinents d’entitats bancàries i de particulars
Des de 2015 s’han incrementat les inspeccions als pisos buits, principalment provinents de les
entitats financeres.
SANT ANDREU

PROPIETARIS
EEFF

TOTALS

BUITS

OCUPATS

SENSE DADES
D'OCUPACIÓ

ABANCA (1hab. Cedit)
BANC SABADELL
BANCO POPULAR
BANCO SANTANDER
BANKIA
BBVA (3 hab. Cedits Gene)
CAIXABANK (6 hab. Cedits)
SAREB (8 hab. Cedits)
ALTRES BANCS
TOTAL EEFF
PARTICULARS
SOCIETATS
AJUNTAMENT BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
SENSE DADES PROPIETARI
TOTAL ALTRES

9
54
9
50
47
258
74
121
16
638
161
30
41
1
46
279

3
8
1
3
11
50
9
35
8
128
137
20
15
1
11
184

4
22
4
16
20
117
13
54
3
253
24
8
25
0
34
91

2
24
4
31
16
91
52
32
5
257
0
2
1
0
1
4

TOTAL EEFF + ALTRES

917

312

344

261
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Expedients de declaració d'utilització anòmala per desocupació permanent incoats
(2017) (comparativa de districtes)

Ciutat Vella

L'Eixample

SantsMontjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant
Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Nou Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

31

64

56

6

13

44

18

107

82

93

514
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6. TRANSFORMACIONS URBANISTIQUES
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona (IMHAB), manté el compromís d’impulsar un parc públic d’habitatges en què es
mantingui la qualitat dels habitatges per sota del preu de mercat i assequible per a la
ciutadania. El Parc Públic d’Habitatges intenta garantir que cap unitat de convivència no
estigui sense llar en situacions d’emergència social al mateix temps que promou habitatges
de qualitat sota preu de mercat per garantir l’accessibilitat a l’habitatge.
Sant Andreu presenta una gran superfície afectada amb diferents àmbits de
planejament. L'eix vertebrador d'aquestes transformacions és l'operació de la nova
estació de de la Sagrera, amb l'àmbit MPGM sector Sant Andreu Sagrera. Aquest àmbit
concentra la major part del potencial d'habitatge del districte, amb 2.268 habitatges.
Altres àmbits en desenvolupament, amb potencial d'habitatge protegit, són l'àmbit de
MPGM per a la remodelació del polígon de les cases barates del Bon Pastor(405
habitatges), bona part d'aquests destinats a reallotjar llars afectades, i l'àmbit de MPGM a
les Casernes de Sant Andreu (854), l'àmbit PMU dels sòls de Porta Trinitat.

6.1. BON PASTOR

Dotacional
Promoció
Adreça
Bon Pastor E2 (III fase) C. Alfarràs, 30

Tipus Operador Num GG GJ

Bon Pastor F1 (III fase) C. Biosca, 17

Districte
Barri
OP
09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor SI
09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor SI

Bon Pastor F2 (III fase) C. Biosca, 33

09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

Bon Pastor H1 (IV fase) C. Isona, 1

09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

Bon Pastor G1 (IV fase) C. Salomó, 1

09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

Residencial

LL.S LL.A COH D.S A.U Locals
ParkingEstat
Solar disponible
60 1 67 01 Entregat SI
61 6 113 01 Entregat SI

Publ. IMHAB

60

Publ. IMHAB

61

SI

Publ. IMHAB

46

SI

Publ. IMHAB

42

42

SI

Publ. IMHAB

38

38

Bon Pastor H3 (IV fase) Pg. Mollerussa, 58 09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

SI

Publ. IMHAB

50

50

0

Bon Pastor G2 (fase IV) C. Biosca, 52

09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

SI

Publ. IMHAB

60

60

0

Bon Pastor I1 (IV fase) C. Mur, 4

09 Sant Andreu 59 El Bon Pastor

SI

Publ. IMHAB

54

54

0

46

0
0
3

40 01 Entregat SI
70 04 Lic. Obra SI
38 04 Lic. Obra SI
84 04 Lic. Obra SI
87 04 Lic. Obra SI
55 04 Lic. Obra SI

6.2. TRINITAT VELLA
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6.3. SANT ANDREU
Dotacional
Promoció
Can Fabra

Residencial

Adreça
C. Parellada, 9

Districte
Barri
OP Tipus Operador Num GG GJ LL.S LL.A COH D.S A.U LocalsParking Estat
Solar disponible
09 Sant Andreu 60 Sant Andreu SI Publ. IMHAB
46
46
1
0 03 Obra
SI
09 Sant Andreu 60 Sant Andreu SI Publ. IMHAB
Casernes de Sant Andreu Ed. C Pg. Torres i Bages, 143
152 152
0
38 05 Projecte
jul-16
09 Sant Andreu 60 Sant Andreu SI Publ. IMHAB
Porta Trinitat Vella
Ctra. de Ribes, 51-65
139 89
50
3
50 05 Projecte
jul-16
Casernes de Sant Andreu Ed. A Pg. Torres i Bages, 129
09 Sant Andreu 60 Sant Andreu SI Publ. IMHAB
08 Lic. Programa
84
84
Renfe Colorantes PAU1 FR01 C. Fernando Pessoa, 14-16 09 Sant Andreu 60 Sant Andreu NO Mixt. HOUSING 124
09 En Estudi
124
Casernes de Sant Andreu Ed. J C. Fernando Pessoa, 1-39 09 Sant Andreu 60 Sant Andreu SI Publ. IMHAB
08 Lic. Programa
60
60

6.4. LA SAGRERA

Dotacional
Promoció

Adreça

Entorn Sagrera PAU FR02 UP5

C Sagrera, 32 - 60

Districte
Barri
09 Sant Andreu La Sagrera

OP

Tipus Operador Num GG GJ

Residencial

LL.S LL.A COH D.S A.U Locals
ParkingEstat

NO Mixt. HOUSING 106

106

09 En estudi

6.5. BARÓ DE VIVER

Dotacional
Promoció

Adreça

Districte
Barri
Ferran Junoy/Ciutat d'Asunció C Ferran Junoy, 104- 108 09 Sant Andreu Baró de Viver

OP

Residencial

Tipus Operador Num GG GJ LL.S LL.A COH D.S A.U LocalsParkingEstat

SI Publ. IMHAB P+O 150

150

08 Lic. Program.
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6.6. Ampliació de la borsa d’Habitatge Social amb noves adquisicions

FINQUES SENCERES
Barri

hab.

Ocupat en
l'adquicició

La Trinitat Vella

9

La Trinitat Vella

Data
adquisició

Preu Compra

estimació cost
rehabilitació

SI

27/11/2017 695.750,00 €

189.000,00 €

1

NO

06/10/2015 42.000,00 €

29.219,42 €

La Trinitat Vella

1

SI

26/01/2016 49.470,00 €

19.647,22 €

La Trinitat Vella

1

NO

03/11/2016 66.000,00 €

18.000,00 €

La Trinitat Vella

1

NO

29/02/2016 60.000,00 €

20.837,87 €

La Trinitat Vella

1

NO

20/06/2016 100.998,83 €

La Trinitat Vella

1

NO

03/11/2016 40.000,00 €

15.000,00 €

La Trinitat Vella

1

NO

09/05/2016 105.000,00 €

20.471,47 €

La Trinitat Vella

1

SI

20/06/2016 44.655,00 €

La Trinitat Vella

1

NO

29/12/2016 60.000,00 €

18.000,00 €

La Trinitat Vella

1

NO

06/03/2017 71.280,00 €

20.000,00 €

La Trinitat Vella

1

SI

30/01/2017 37.122,94 €

7.000,00 €

La Trinitat Vella

1

NO

27/09/2017 65.000,00 €

26.000,00 €

1

NO

23/05/2017 28.609,42 €

12.000,00 €

1

NO

06/10/2015 42.000,00 €

19.310,90 €

1

NO

26/01/2016 39.700,00 €

16.876,22 €

1

SI

27/09/2017 43.151,16 €

11.000,00 €

via de compra
Exercici de
tanteig

HABITATGES "SOLTS"

Baró de Viver
El Bon Pastor
El Bon Pastor
El Bon Pastor

Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
Exercici de
tanteig
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7. PREVISIONS NOUS HABITATGES PÚBLICS
Si mirem les dades de previsions d’habitatge anteriorment exposades al punt 6 per franges
d’edat ,tenim com a resultat les següents classificacions:

7.1. Habitatge Dotacional Gent Gran (Previsió de nous habitatges)
Promoció

Adreça

CASERNES DE SANT ANDREU
Casernes de
Pg. Torres i
Sant Andreu
Bages, 143
Ed. C
ALTRES ÀMBITS
Porta Trinitat
Ctra. de Ribes,
Vella
51-65

Barri

Tipus

Hab
.

Estat

Operador

Inici

Sant Andreu

dot. gent
gran

152

Licitació d’obra
prevista al jul.-18

IMHAB

Maig-19

Sant Andreu

dot. gent
gran i
lloguer

89

Publicació
concurs del
projecte el
05/04/17

IMHAB

gen.-20

7.2. Habitatge Dotacional per a Joves
Promoció
Ferran
Junoy/Ciutat
d'Asunció
Casernes de
Sant Andreu
Edifi. J

Adreça
Ferran Junoy,
104-108

Barri
Baró de
Viver

Tipus
Dotacional gent jove

Hab.
150

Fernando
Pessoa, 1-39

Sant
Andreu

Dotacional gent jove

60

Estat
Licitació del projecte
+ obra prevista pel
feb.-18
Pendent programar
licitació

7.3. Habitatge Dotacional i persones amb diversitat funcional

S’està treballant per destinar un % d’algunes promocions d’habitatges pendents d’executar, a
persones amb diversitat funcional a fundacions i entitats, i amb l’IMDB, més enllà de la
reserva legal per a persones amb mobilitat reduïda: entre el 5% i el 10%.
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7.4. Lloguer social: El preu de lloguer no pot superar el 30% dels ingressos de les unitats
de convivència destinatàries, la diferència entre el lloguer a pagar i el preu de lloguer,
és una subvenció. Els habitatges amb lloguer social poden provenir de: a) habitatges
protegits, b) habitatges adquirits a EEFF / grans tenidors mitjançant compra/ tanteig i
retracte/ usdefruit, c) habitatges privats del programa de pisos buits (Habitat3).
 Aquesta es la situació a Sant Andreu

Adjudicats amb lloguer social, provinents del parc d'HPO de lloguer  365
1.

Provinents
d’HPO

2.

Provinents
d’EEFF/Grans
Tenidos

Adjudicats amb lloguer social, provinents dels adquirits per compra o tanteig i retracte a EEFF
(Ajuntament) 9
Adjudicats amb lloguer social, provinents dels convenis d'usdefruit amb SAREB i BuildingCenter
(Ajuntament) 10
Adjudicats a lloguer social, provinents d'altres convenis de cessió amb EEFF (Ajuntament)  4
Adjudicats a lloguer social, provinents dels adquirits mitjançant tanteig i retracte o cessió EEFF
(Generalitat)  8
Adjudicats amb lloguer social, provinents dels captats pel programa pisos buits (Habitat3)  32

3.

Provinents de
privats
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8. TAULES DE COORDINACIÓ DE SOLUCIONS HABITACIONALS
8.1. TAULA D’OCUPACIONS PERNICIOSES
La taula d’Ocupacions pernicioses va ser constituïda el 2017 i està formada per la Guardia
Urbana, Gerència de Prevenció, Serveis Jurídics del Districte, Gerència Municipal
d’Habitatge (IMHAB). L’objectiu principal es analitzar els casos on la situació es màxima
criticitat per temes delictius o perjudicials per la vida comunitària. Es procedeix a la
denuncia de situacions on hi ha contextualització delictiva. Es parteix d’una estratègia
conjunta d’actuacions per resoldre aquestes situacions sota la coordinació d’una Taula de
Ciutat.

8.2. TAULA D’HABITATGE
Son taules composades per Serveis Socials, SHIFO, Oficina d’habitatge del Districte
constituïdes al 2016 amb periodicitat quinzenal i tenen per objectiu revisar els cassos de
vulnerabilitat que patirien llançaments de grans i petits desnonaments. Desnonaments
aturats i altres que es faran efectius analitzant les dades aplicades a situacions concretes.
S’informa del servvei d’intervenció i mediació davant de situacions de pèrdua d’habitatge
i/o ocupacions al districte, tant de grans tenidors com de petits i d’habitatges en règim de
lloguer d’EF, lloguer privat, lloguer HPO, precari EF, precari privat, precari HPO, propietat
privada, inclús d’aquells dels quals no disposem informació.
Les solucions que s’ofereixen als usuaris d’aquest serveis són diverses: sotmetre’ls a
decisió de la mesa d’emergència o contingents ¡, obtenir mediació d’ajuts que puguin
optar lloguer social o recurs habitacional, informar-los o incloure´ls a la borsa de mediació
o de reallotjament o bé que el mateix serveis els facilitin una solució pròpia.

8.3. TAULA DE DISCIPLINA
La Taula de disciplina va ser constituïda al maig de 2018 i està integrada pel IMHAB,
l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu i els serveis jurídics i el Departament de Llicencies del
Districte. Es convoca amb una periodicitat bimensual.
S’informa de les actuacions realitzades en 4 àmbits:
1. Inspeccions i visites realitzades per la DSI (Direcció del Servei d’Inspecció) dintre del
programa d’habitatges buits, programa de protecció oficial o altres habitatges del
cens.
2. Programa de Habitatges Buits: es dona detall d’expedients de declaració d’utilització
anòmala en curs, d’expedients sancionadors com expedients de declaració d’utilització
anòmala d’habitatges buits en estat de multes coercitives.
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3. Altres Sancionadors: com per exemple sancionador per no inscripció al registre
d’habitatges buits o ocupats sense títol.

4. Programes d’Ordres de Conservació i Sancionadors d’acord amb el Decret Llei 1/2015,
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

Al llarg de l’any 2017 s’han preparat 11 expedients amb els informes jurídics necessaris
per a la incoació de les ordres de conservació de l’art 4 DL1/2015 a tramitar pel
Districtes (fins fi règim transitori):

Ciutat Vella

L'Eixample

SantsMontjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant
Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Nou Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

1

0

1

0

0

0

1

4

2

2

11 *
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9. LA REHABILITACIO COM UNA EINA
9.1. PLA DE BARRIS

Actualment ja s’ha realitzat el 100% (45) dels informes de valoració de la fase prèvia dels tres
barris (Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella) del Districte de Sant Andreu. Els informes de
Valoració han estat positius (finques que complien amb els requisits de la convocatòria) en 33
de les 45 finques analitzades (el 73,33%). Trobem que 5 finques tenen un major concentració
del 30% de la propietat i que 11 no arriben al 70% d’habitatge habitual i permanent.
D’aquestes 33 finques s’ha iniciat la fase d’avaluació perquè signin el Conveni d’Assessorament
per realitzat l’estudi de vulnerabilitat un total de 16 finques ja han signat (el 48,48%).
De les 16 Comunitats que han signat el Conveni d’Assessorament, s’ha realitzat els informes de
vulnerabilitat en 11 finques, de les quals 8 superen els 50 punts que fixa la Convocatòria del
Consorci de l’Habitatge de Barcelona per accedir a la fase següent. De les 4 finques que resten
s’estan realitzant els estudis de vulnerabilitat.
Actualment s’estan realitzant les reunions amb les CC.PP. per fer el retorn dels informes
l’informe de vulnerabilitat i l’estudi econòmic del cost aproximats de les obres de rehabilitació
necessàries, de les 7 reunions realitzades, set CC.PP. han manifestat està interessats en
continuar en el Programa de Rehabilitació del Pla de Barris.
Subvencions:
BARÓ DE VIVER
10
7
0
3

FASE AVALUACIÓ
Conveni d'Assessorament Signat
Informe Tancament Conveni Assessorament
INFORMES DE VULNERABILITAT relacionats
amb ascensors
Positius ascensors
Negatius

3
0

BON PASTOR

FASE AVALUACIÓ
Conveni d'Assessorament Signat
Informe Tancament Conveni
Assessorament
INFORMES DE VULNERABILITAT
Positius
Negatius

10
5
0
5
5
0
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TRINITAT VELLA

FASE AVALUACIÓ
Conveni d'Assessorament Signat
Informe Tancament Conveni
Assessorament
INFORMES DE VULNERABILITAT
Positius
Negatius

13
4
0
3
3
0

9.2. PROJECTE DE REGENERACIO DE VIA BARCINO A TRINITAT VELLA
Es tracta d’un projecte que promou l’adequació dels edificis existents i de l’espai públic de la
ciutat, fomentant l’aplicació de mesures d’estalvi energètic perquè cal adaptar els edificis als
requeriments tècnics d’habitabilitat i d’accessibilitat, per tal de millorar la qualitat de la vida
dels residents. Aquest projecte, es desenvolupa mitjançant un procés obert i participatiu on els
veïns poden opinar i col·laborar en la selecció de la proposta més adient.
El projecte de regeneració urbana amb participació ciutadana busca establir una metodologia
de treball eficaç acompanyat de l’estudi tècnic de l’estat de conservació i l’estudi legal dels
edificis on s’intervindrà, amb el propòsit de plantejar propostes de necessitats d’actuació
consensuant-les amb els propietaris per acabar articulant els instruments urbanístics
necessaris.
ANYS DE CONSTRUCCIO DEL PARC EDIFICAT
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ANÀLISI PREDICTIU DE DURABILITAT

ETAPES DE GESTIÓ OPERATIVA
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