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1. INTRODUCCIÓ
El Dret a disposar d’un habitatge digne, està reconegut a diferents instruments d’àmbit
local, autonòmic, estatal i internacional. Aquest reconeixement suposa obligacions tant
per als poders públics com per als privats.
En particular, l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 assenyala que
“les persones que no disposen de recursos suficients tenen dret a accedir a un
habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema
de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis”
El Pla d’Habitatge fa seu aquest mandat estatutari, amb l’objectiu de garantir la funció
social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’altura
de les millors pràctiques d’altres ciutats europees. Un Pla que s’enfoca en els drets
com a eix central, que ha estat participatiu i que tracta a cada districte de manera
específica atenent a les seves necessitats i mancances.
Aquest Pla assenyala 7 grans reptes. Alguns vinculats amb la dificultat per fer front al
pagament del lloguer, la necessitat d’incrementar el parc públic de lloguer o la
necessitat d’impedir usos anòmals dels habitatges.
L’estructura del Pla es defineix en 4 eixos estratègics:
•
•
•
•

Prevenció i atenció de l’emergència habitacional.
Garantir el bon ús de l’habitatge.
Ampliació de pisos assequibles.
Rehabilitació del parc existent.

Quan l’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast les eines per atendre les necessitats
habitacionals exerceix al mateix temps, les seves competències en matèria de
protecció social i per aquest motiu des de 2015 s’ha fet un pas més, integrant l’àrea
d´Habitatge a la Tinença de Drets Socials i creant taules per tractar l’emergència
habitacional i d’altres temes relacionats amb el Dret a l’habitatge.
Altres eines per garantir l’habitatge com a dret, són la detecció de pisos buits, la
construcció de noves promocions d’habitatge social i el programa de rehabilitacions,
amb especial incidència en els habitatges dintre del marc dels diferents Pla de Barris.
Destaquen també mesures com els APROP i l’aposta per la fórmula de cohabitatge, així
com també els habitatges públics que s´encarregaran a nous plans urbanístics i
operacions com les de Cobega i Sector Prim. Finalment, cal destacar també el canvi de
normativa de les MPGM que obliga a tota obra de més de 600m2 o a grans
rehabilitacions a reservar el 30% al habitatge protegit, així com el pacte ‘Cap a un
Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible’ que preveu incrementar l’habitatge
protegit fins a un 30%.
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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. SERVEI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ A LA VULNEARABILITAT HABITACIONAL
3.1.

Servei de Prevenció i Convivència en Comunitats de Veïns als Barris de
Verneda – la Pau i del Besòs – Maresme
A la Franja Besòs, es disposa de dos Serveis que intervenen en comunitats de
veïnatge sobre aspectes de convivència i civisme, una al barri del Besòs i el
Maresme que és específic en la temàtica, i una segona al barri la Verneda i la Pau
que ho compagina amb la intervenció a l’Espai Públic.
Els àmbits d’intervenció d’aquests Serveis són els següents:
•
•
•
•
•
•

Detectar comunitats de veïns i veïnes amb mancances i identificar les
problemàtiques a nivell de convivència, d’organització, d’autonomia en la presa
de decisions o de conservació, entre d’altres.
Abordar els conflictes veïnals i orientar l’acció cap a possibles processos de
resolució mitjançant la mediació.
Potenciar el desenvolupament de l’organització veïnal de les escales sota criteris
de responsabilitat: drets i deures.
Promoure i capacitar al veïnatge en la gestió comuna dels afers col·lectius, a
través de processos educatius d’acompanyament i assessorament adaptat a la
diversitat dels veïns i veïnes tot promovent la seva implicació i autonomia.
Intervenir per donar cobertura a les necessitats de les comunitats de veïnes i
veïns quan es produeixin situacions personals de vulnerabilitat social/econòmica
amb el suport d’altres serveis del territori.
Detectar i intentar pal·liar, mitjançant el tractament que se’n derivi, de situacions
irregulars vers l’habitatge: ocupacions i sobreocupacions.

El Servei de Prevenció i Convivència és supervisat des de la Secretaria Tècnica de
Prevenció i, de forma conjunta, s’estableix el Pla de Treball i les gestions a realitzar
amb altres serveis del territori com Serveis Socials; l’Oficina d’Habitatge; Servei de
Suport a les Comunitats de Veïnatge de Barcelona; Servei d’intervenció i Mediació;
Servei de Prevenció; Intervenció i Mediació en Habitatges Públics; Cossos de
Seguretat .
3.2.

Servei d’Educadors Cívics a l’Espai Públic del Districte Sant Martí.
L’equip tècnic presta un servei puntual en comunitats concretes de veïns i de
propietaris del Districte Sant Martí (exceptuant la Franja Besòs) tot i que
majoritàriament el seu objecte d’intervenció es centre en l’Espai Públic.
Aquest Servei es disposa per afavorir la convivència fent ús de la mediació per la
gestió de conflictes de tipus interpersonal.
S’activa a partir de demandes d’entitats o agents del territori, així com de possibles
queixes veïnals registrades.
El Servei d’Educadors Cívics és supervisat des de la Secretaria Tècnica de
Prevenció i, de forma conjunta s’estableix el Pla de Treball i les gestions a realitzar
amb altres serveis del territori com Serveis Socials; l’Oficina d’Habitatge; Servei de
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Suport a les Comunitats de Veïnatge de Barcelona; Servei d’intervenció i Mediació;
Servei de Prevenció; Intervenció i Mediació en Habitatges Públics; Cossos de
Seguretat .
3.3.

Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació
Amb l’objectiu d’aglutinar esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la seva
capacitat, l’Ajuntament de Barcelona, va reorganitzar els serveis d'habitatge de que
disposava dotant-se, 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).
Disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic en una societat justa, motiu pel qual
el Govern Municipal treballa amb l’objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatge
per donar resposta a les necessitats residencials de la població, tant recuperant
pisos buits en propietat, com promovent la construcció de noves promocions en
règim de lloguer públic, sense oblidar impulsar la millora del parc residencial
existent, a través d’actuacions de rehabilitació i mesures d’eficiència energètica.
Les funcions de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació son precisament
aquestes:
•
•
•

Impulsar la construcció d’habitatge públic.
Gestionar el parc d’habitatge disponible.
Promoure polítiques d’habitatge sostenible com la rehabilitació d’habitatges i
edificis.

Avui, l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació gestiona més de 7.000
habitatges a la ciutat, als quals s’han de sumar 3.000 habitatges protegits més en
construcció o en projecte. També s’ha impulsat la compra de centenars de pisos
per destinar-los a habitatge de lloguer públic i s’estan posant en marxa nous
projectes d’innovació i rehabilitació.
3.3.1. Oficina d’Habitatge: un recurs al servei de les persones amb dificultats amb
l’habitatge
L’oficina de l’Habitatge a Sant Martí 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
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L’any 2017 l’Oficina de l'Habitatge de Sant Martí ha atès una mitjana de 3.393
persones al mes, un 14% més que l’any anterior.
SERVEI OH

SANT MARTÍ

6.476
66.827
105.521
8.597
31.787
3.063

780
14.585
13.801
1.398
4.588
552

12,04%
21,83%
13,08%
16,26%
14,43%
18,02%

222.271

35.704

16,06%

BARCELONA

SANT MARTÍ

5.751
85.848
112.945
22.957
40.763
3.853

626
16.729
14.156
3.129
5.271
811

10,89%
19,49%
12,53%
13,63%
12,93%
21,05%

272.117

40.722

14,96%

Rehabilitació
Registre /Adjudicacions
Ajuts Lloguer
ANY 2016
Borsa d'Habitatges
Ús digne de l'Habitatge
Cèdules d'Habitabilitat
Total Atencions
SERVEI OH

%

BARCELONA

Rehabilitació
Registre /Adjudicacions
Ajuts Lloguer
ANY 2017
Borsa d'Habitatges
Ús digne de l'Habitatge
Cèdules d'Habitabilitat
Total Atencions

%

Serveis que es poden trobar a la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.
•

Assessoraments: La Xarxa d’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
2015

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

8.079

9.766

13.297

64,59%

SANT MARTÍ

923

1.210

1.431

55,04%

11,42% 12,39%

10,76%

Sant Martí/Barcelona
•

2016

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.

6

Districte de Sant Martí-Informe de Seguiment del Pla pel Dret de l’Habitatge
Novembre 2018

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.
L’Oficina d’Habitatge de Sant Martí aten, de mitjana anualment, una mica més
del 20 % del total de ciutadans sol·licitants d’assessorament hipotecari.
OFIDEUTE EXPEDIENTS GESTIONATS
2015

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

428

380

272

-36,45%

SANT MARTÍ

93

84

60

-35,48%

21,73% 22,11%

22,06%

Sant Martí/Barcelona
•

2016

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
2015

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

485

1.087

1.556

220,82%

SANT MARTÍ

54

145

134

148,15%

11,13% 13,34%

8,61%

Sant Martí/Barcelona
•

2016

Mesa d’Emergències Socials: Pels casos de vulnerabilitat i de pèrdua
imminent de l’habitatge, el Consorci adjudica, a través de la Mesa
d’Emergències Socials, els habitatges disponibles del Fons de Lloguer Social.
La Mesa, és l’encarregada de valorar els expedients que s’hagin instruït des de
les Oficines de l’Habitatge de Barcelona i d’adjudicar els habitatges del Fons de
lloguer social disponibles en la data de la reunió de la Mesa.
En el cas que els expedients valorats positivament per la Mesa superin els
habitatges disponibles en aquella data, se’ls anirà adjudicant un habitatge dels
que es vagin incorporant al Fons de lloguer social, fins a la celebració de la
Mesa següent.
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MESA D’EMERGÈNCIES SOCIALS
2015

•

2016

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

406

539

555

36,70%

SANT MARTÍ

66

90

102

54,55%

Sant Martí/Barcelona

16,26% 17,25%

18,38%

HABITATGES
CONCEDITS

47
71,21%

86
61
92,47% 59,80%

29,79%

Borsa de Lloguer Social: La Borsa de Lloguer Social, va néixer com a servei
per mediar entre ciutadans amb habitatges buits que volien posar-ho en lloguer i
ciutadans que per les seves circumstàncies no podien accedir al mercat lliure de
lloguer. Tanmateix, ha esdevingut, en els darrers anys un dels millors i més
potents serveis per oferir garanties de lloguer i conservació a propietaris amb
habitatges buits i solucions adaptades a les necessitats de famílies amb
recursos limitats.
SOL·LICITANTS DE BORSA DE LLOGUER SOCIAL
2015

2016

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

880

966

2.882

277,50%

SANT MARTÍ

145

138

353

143,45%

16,48% 14,29%

12,25%

Sant Martí/Barcelona

PROPIETARIS A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL
2015

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

231

413

852

268,83%

SANT MARTÍ

40

71

135

237,50%

17,32% 17,19%

15,85%

Sant Martí/Barcelona
•

2016

Ajuts al Pagament del Lloguer: Amb l’objectiu que les famílies puguin
romandre a la seva llar, fins i tot quan les circumstàncies son contraries i
al·lienes a elles, s’han anat posant en marxa diferents campanyes d’Ajuts al
Pagament del Lloguer, cadascuna depenent una administració, per intentar
cobrir el màxim de població i circumstàncies possibles.
Així mateix, s’obre una línia concreta d’ajuts al pagament del lloguer per a
situacions en que, fruit d’una mediació entre propietari i llogater, s’acorda una
rebaixa del lloguer de mínim 50 € i s’incorpora l’ajut, evitant així que hagin de
marxar de l’habitatge.
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AJUTS AL PAGAMENT I MANTENIMENT DEL LLOGUER
2015

2016

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

10.469

9.855

10.976

4,84%

SANT MARTÍ

1.355

1.314

1.461

7,82%

12,94% 13,33%

13,31%

Sant Martí/Barcelona

AJUTS PROCEDENTS DE MEDIACONS
2015

2016

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

54

291

269

398,15%

SANT MARTÍ

3

37

30

900,00%

5,56% 12,71%

11,15%

Sant Martí/Barcelona

TOTAL AJUTS ALS LLOGUER
2016

2017

BARCELONA

10.523

10.146

11.245

6,86%

SANT MARTÍ

1.358

1.351

1.491

9,79%

12,91% 13,32%

13,26%

Sant Martí/Barcelona
•

∆ 2015-2017

2015

Ajuts a la Rehabilitació: En els darrers anys s'ha avançat molt en la
rehabilitació de patologies estructurals i la instal·lació d'ascensors, però els
reptes vinculats a l'habitabilitat i la eficiència energètica obliguen a repensar la
política de rehabilitació.
Malauradament, la bombolla immobiliària i la conseqüent crisi econòmica que
estem patint, juntament amb l’afectació que te per les famílies i les seves
necessitats bàsiques i la vida de la Ciutat, en el seu conjunt, fa necessari
potenciar i repensar les accions vinculades a la rehabilitació.
Les condicions d’habitabilitat d’alguns habitatges són paupèrrimes, degut a la
impossibilitat de molts propietaris a fer front al seu manteniment, el que
comporta el deteriorament dels edificis i la pèrdua de qualitat de l’espai públic.
Cal considerar, per tant, en polítiques de rehabilitació, les façanes dels edificis i
el seu l’envoltant, els interiors d’illa i els dels habitatges, que conformen
l’escenari el carrer, així com el propi carrer en el sentit d’espai públic. L’anàlisi i
diagnosi d’aquests aspectes ha de ser la base de la planificació de la
rehabilitació.
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AJUTS A LA REHABILITACIÓ
CONVOCATÒRIA

BARCELONA

SANT MARTÍ

%

Expedients
aprovats
Convocatòria 2015

Exp.
Hab.
Pressupost
Subvenció

630
10.100
58.616.649,07 €
27.484.344,48 €

50
739
2.468.889,78 €
970.181,51 €

7,94%
7,32%
4,21%
3,53%

Expedients
aprovats
Convocatòria 2016

Exp.
Hab.
Pressupost
Subvenció

790
12.337
72.004.836,68 €
25.431.083,68 €

74
1.285
4.378.400,08 €
1.744.719,81 €

9,37%
10,42%
6,08%
6,86%

Expedients
aprovats
Convocatòria 2017

Exp.
Hab.
Pressupost
Subvenció

1.321
18.292
91.300.406,06 €
31.425.038,70 €

115
1.643
6.530.364,65 €
2.055.236,45 €

8,71%
8,98%
7,15%
6,54%

∆ 2015-2017

Exp.
Hab.
Pressupost
Subvenció

109,68%
81,11%
55,76%
14,34%

130,00%
122,33%
164,51%
111,84%

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un
habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la
normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense
perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
Les Oficines d’Habitatge gestionen totes les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
ja siguin presencials com telemàtiques, així com les presentades als serveis
territorials, que son trameses a les Oficines per a la seva tramitació.
GESTIÓ CÈDULES D'HABITABILITAT
ANY

BARCELONA

SANT MARTÍ

%

2015

Tramitades
Atorgades

15.991
15.994

2.322
2.235

14,52%
13,97%

2016

Tramitades
Atorgades

14.738
13.933

4.512
4.287

30,61%
30,77%

2017

Tramitades
Atorgades

14.925
14.018

2.564
2.527

17,18%
18,03%

∆ 2015-2017

Tramitades
Atorgades

-6,67%
-12,35%

10,42%
13,06%
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•

Registre de Sol·licitants d'HPO de BCN
INSCRIPCIONS VIGENTS
2015

BARCELONA
SANT MARTÍ

2016

abr-18

28.238 30.637 36.577 38.722
4.972

5.459

El Camp de l'Arpa del Clot
Clot
Sant Martí de Provençals
Verneda i la Pau
Parc i la Llacuna del Poblenou
Vila Olímpica del Poblenou
Poblenou
Provençals i Poblenou
Besòs i el Maresme
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

Sant Martí/Barcelona

2017

Δ 20152017
29,53%

6.443

6.765

29,59%

911
704
564
634
416
105
1.081
631
955
442

942
749
596
665
445
104
1.100
664
1.011
489

3,40%
6,39%
5,67%
4,89%
6,97%
-0,95%
1,76%
5,23%
5,86%
10,63%

17,61% 17,82% 17,61% 17,47%

Les 38.722 unitats de convivència, Barcelona, inscrites al Registre de
Sol·licitants d’HPO, a 30 d’abril de 2018, corresponen a un total de 76.604
persones, de les que 12.773 són de Sant Martí, és a dir, un 16,67% del total i
representen un 5,41% de la població empadronada al Districte.
3.3.2. La Unitat d’Exclusió Residencial (UCER)
La creació de la Unitat d’Exclusió Residencial va ser una mesura acordada pel
Govern Municipal el 30 d’octubre de 2015, presentada al Consell de l’Habitatge
Social en la seva sessió plenària de gener de 2016. La Unitat, neix per donar
resposta centralitzada a situacions anòmales de l’ús d’habitatge i impulsar les
actuacions disciplinaries corresponents, així com els procediments sancionadors de
l’Administració en matèria d’habitatge, tant per l’ús anòmal de l’habitatge, com per
l’incompliment del deure de conservació o la violació dels drets dels llogaters, per
exemple.
Amb objectiu, es dota la Unitat amb un equip amb diferents perfils professionals,
(Tècnics Socials, Juristes, Tècnics en Edificació, suport Administratiu) que pot
actuar de manera preventiva en aquestes situacions i de forma coordinada amb
altres Serveis Municipals implicats, com Serveis Socials, les Oficines d’Habitatge i
el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

3.3.3. Servei d’Intervenció i Mediació en situacions de pèrdua i/o ocupació
d’habitatges (SIPHO) al districte de Sant Martí.
11
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Una de les cares de l’exclusió residencial són els desnonaments. Evitar-los o
atendre les persones o famílies afectades, és la funció amb que es va crear el
Servei d’Intervenció i Mediació en Situacions de Pèrdua i/o Ocupació d’Habitatges
(SIPHO), integrat a la Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne
de l’Habitatge
Aquest Servei, actua des de les Oficines de l’Habitatge i té la funció d’acompanyar,
durant tot el procés, les persones afectades per un desnonament amb l’objectiu
d’intentar evitar que es faci efectiu, però també en cas que finalment es produeixi el
llançament.
Els objectius del SIPHO, són:
•

Treballar preventivament per tal d’aconseguir que el procés de desnonament no
arribi a la fase final del llançament.

•

Garantir una unitat d’actuació i resposta davant de situacions de pèrdua i/o
ocupació d’habitatge a la ciutat de Barcelona.

•

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 la propietat de l’habitatge, sigui un particular, una
Entitat Financera o d’altres actors buscant les solucions més adequades a cada
situació.

•

Acompanyament a les famílies al llarg del procés, proporcionant la informació
necessària, activant la negociació entre les parts proposant diferents possibles
solucions, en el moment de produir-se el desnonament, si es el cas, i en el
moment posterior a aquest per cercar una solució. A aquest seguiment i
acompanyament, s’afegeix un de més intensiu a nivell social i per a la
tramitacions de caràcter administratiu, en el cas de famílies que, per les seves
especials circumstàncies i vulnerabilitat així ho requereixin.

•

Participar en la coordinació dels diferents recursos de que disposa
l’Administració i que poden evitar la pèrdua d’habitatge, optimitzant l’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.

•

Identificar, presencialment i/o en col·laboració amb les entitat socials del territori
aquells habitatges que hagin estat ocupats.

Procediments de desnonaments i execucions hipotecàries (comparativa districtes)
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Expedients
Ciutat Vella
L’Eixample
Sants- Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

Expedients 2016
gestionats al 2017
146
70
135
15
26
56
104
153
117
95

373
217
389
46
53
100
276
390
256
251

519
287
524
61
79
156
380
543
373
346

193
164
203
24
45
100
195
159
139
140

37%
57%
39%
39%
57%
64%
51%
29%
37%
40%

120
94
99
18
33
43
94
102
103
94

2.351

3.268

1.362

42%

800

TOTAL
917
(1) Inclou expedients d’anys anteriors

Total gestionats
(1)
2017

Exp. Resolts
2017

Resolts

Noves
altes

2016

Tipus de resolució dels expedients gestionats (comparativa districtes)

(1) Anàlisi de les solucions definitives informades al 2017

3.4.4. Unitat de Disciplina Residencial
La Unitat de Disciplina Residencial, 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)
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DISTRICTE DE SANT MARTÍ
INSPECCIONS/VISITES
Habitatges Buits
Habitatges d'HPO
Habitatges CENS

148
189
448

TOTAL

785

18,85%
24,08%
57,07%

HABITATGES BUITS
Declaració Anòmala en curs
Sancions Declaració Anòmala

4
6

343.813,50 €

* Correspon a 3 dels 6 Sancionadors, a 114.604'50 € per sanció

ALTRES SANCIONADORS
No inscripció al Registre hab. buits o
ocupats sense títol
Expropiació forçosa
HPO

3
3
6

3.4.5. Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació (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 (actualment Institut Municipal de
l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona), l’Agència d’Habitatge de Catalunya,
Foment de la Ciutat 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 adjudicataris d’un habitatge públic o amb
protecció i fomentar la seva integració a la comunitat, per tal de contribuir en la
millora de la convivència a les comunitats d’habitatges públics o amb protecció i
prevenir-ne possibles conflictes
14
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c) Actuen com a interlocutors entre les diferents parts implicades, és a dir, els
adjudicataris, les comunitats de veïns, els propietaris o gestors dels habitatges i
els Serveis Socials.
A partir de l’octubre de 2015 s’aborden també els reptes següents
d) Ocupacions i regularitzacions. Es fa una anàlisi de la situació socio-econòmica
de la unitat de convivència, per determinar la situació d’ocupació i fer propostes
de regularització.
e) Desnonaments. Es fa una anàlisi de la situació socio-econòmica de la unitat de
convivència, del motiu i tipus de desnonament i es formulen propostes de
suspensió del procés o bé es promouen sortides negociades.
f) Abordament integral de les Comunitats de veïns/es. Es treballa de manera
proactiva per a evitar situacions de vulnerabilitat, 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.
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.
A partir del 2016, es fa una nova millora sobre el sistema d’ajuts Es fa una anàlisi
socio-econòmica de la unitat de convivència per valorar la idoneïtat de la percepció
dels ajuts al lloguer i/o altres recursos destinats a l’habitatge i s’elabora un informeproposta per a la renovació o revocació d’aquests, en funció del grau de
vulnerabilitat, del compliment de requisits i obligacions dels beneficiaris d’ajuts i el
possible ús fraudulent o inadequat dels recursos públics detectats
g) 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.
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4. PUNTS D’ASSESORAMENT ENERGÈTIC (PAE)
Aquest servei neix de la voluntat de garantir el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua, gas i electricitat a les persones i families en situació de risc d’exclusió
residencial que viuen a la ciutat de Barcelona, tal com recull la Llei 24/2015.
L'any 2015 es van implantar, com a experiència pilot, Punts d'Atenció a la Pobresa
Energètica. Un d’ells a Sant Martí. Un cop avaluada positivament l’experiència del
servei, es decideix implementar-ho a la resta de ciutat.
L'Ajuntament de Barcelona mitjançant els PAE’s, ofereix atenció personalitzada en
matèria de drets energètics, dividida en 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:
•

Detecció de possibles incompliments de la legislació vigent per part de les
companyies subministradores. Acompanyament i tramitació d’ajuts, multes, etc.

•

Orientació per la millora de la gestió i l’eficiència energètica de les llars.

•

Acompanyament i tramitació de gestions amb les companyies com:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bo social per al consum elèctric domèstic.
Canvis de potència, de comercialitzadora, eliminació dels serveis extres.
Canvis de tarifes.
Subvenció per la renovació del Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions
Elèctriques per famílies vulnerables amb informe de risc d’exclusió residencial.
Exempció de la taxa de clavegueram per famílies vulnerables amb informe de
risc d’exclusió residencial.
Bonificació de la quota de servei i consum d'aigua. Fons de solidaritat.
Sol·licitud d'ampliació del cànon de l'aigua per a usos domèstics.
Sol·licitud del cànon social de l'aigua per a usos domèstics.

2- Eix de Foment de l’ocupació i millora ocupabilitat: Requalificació professional
de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral i millorar les competències i
grau d’ocupabilitat d’aquelles 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
realitzar 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.
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•

Programa comunitari i de treball en el territori de proximitat.

8.462 llars ateses en els Punts d’Assessorament Energètic (Barcelona)
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE L’ATENCIÓ A FRONT OFFICE
PUNT D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (PAE)
2016

2017

∆ 2015-2017

BARCELONA

5.377

6.192

15,16%

SANT MARTÍ

1.052

1.586

50,76%

Sant Martí/Barcelona

19,56% 25,61%

EVOLUCIÓ ATENCIONS PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC. BARCELONA

EVOLUCIÓ ATENCIONS PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC. SANT MARTÍ
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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)

18
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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.
EXPEDIENTS DECLARACIÓ UTILITZACIÓ ANÒMALA DESOCUPACIÓ
PERMANENT

EEFF i Grans tenidors
BBVA S.A.
BBVA PROPIEDAD F I I
BBVA RMBS 2 FTA
BBVA RMBS 5 FONDO TITULIZACION DE ACTIVOS
CATALUNYA BANC SA
GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO SL
BUILDINGCENTER SAU
CAIXABANK SA
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU
SERVIHABITAT XXI, S.A.U.
BANC DE SABADELL SA
RENTESPAIS PENEDES SL
SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.
BANCO CAM SA
BANCO SANTANDER SA
IM PASTOR 3 FONDO TITULACION HIPOTECARIA
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
BANKIA SA
MADRID RMBS 3 FTA
BANCO MARE NOSTRUM SA
SDAD GEST ACT PROC REESTRUCBANCARIA SA
ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA
BANCAJA HABITAT SLU
BANKINTER, S.A.
CAJA AHORROS M PIEDAD GUIPUZKOA S SEBA
LIBERBANK SA
DEUTSCHE BANK SAE
CAJASUR INMOBILIARIA
ARRAHONA IMMO SLU
SERVIGESTIÓN CONSULTORES S.L.
PROMOTORA INMOBILIARIA CAMATSL
ALTRES
TOTAL

TOTAL GRUP
83
3
2
4
27
15
31
15
19
5
26
2
10
4
2
10
6
7
28
2
9
164
3
2
3
1
1
4
1
2
0
5
28
524

%

134 25,57%

70 13,36%

44

8,40%

23

4,39%

39

7,44%

164 31,30%

22

4,20%

28

5,34%

524
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Expedients de declaració d'utilització anòmala per desocupació permanent 2017
(comparativa de districtes)
INICIATS

INCOATS

%

Ciutat Vella
L'Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

31
74
56
6
13
44
18
107
82
93

19
4
3
1
2
5
9
40
46
48

61,29%
5,41%
5,36%
16,67%
15,38%
11,36%
50,00%
37,38%
56,10%
51,61%

TOTAL

524

177

33,78%
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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.
6.1.

Modificació del Pla General Metropolità Trinxant – Meridiana.
L’objectiu principal de la MPGM es l’ordenació dels sòls situats a l’àmbit comprés
entre els carrers Trinxant, Avda. Meridiana, Nació i Degà Bahí.
En concret es preveu:
•
•
•
•

Proporcionar nous sòls per la construcció d’habitatges de protecció possibilitant
al mateix temps el reallotjament dels ocupants legals dels habitatges afectats.
Aconseguir una nova distribució de les zones verdes per a l’obtenció d’un espai
lliure de millor qualitat.
Plantejar un canvi de model viari que permeti millorar l’estructura urbana.
Possibilitar la ubicació d’un equipament docent.

Aquest Pla ha generat:
•
•
•

2.753 m2 per habitatge
5.673 m2 per espais verds
1.100 m2 per equipament.

En aquests moments ja s’ha proporcionat l’equipament docent, s’ha obert part de
l’espai verd dotat al pla i s’ha iniciat el procés expropiatori que permetrà la
construcció dels habitatges socials i el futur vial.
6.2.

Modificació del Pla General Metropolità Prim
La Modificació té com objectiu una reordenació global del sector a l’àmbit,
proposant una ordenació permeable i un canvi de model urbà en coherència amb el
context urbà i les polítiques definides en el Pla de l’habitatge.
En concret es preveu:
•
•
•
•

Concreció de les vigents reserves de sostre d’Habitatge Concertat Català al
règim d’Habitatge Concertat, en compliment de l’actual marc normatiu català.
Manteniment dels aprofitaments i usos vigents.
Concreció d’una ordenació permeable respecte els espais lliures resultants del
cobriment del sistema ferroviari.
Manteniment del eixos viaris principals de l’ordenació: Rambla de Prim- Via
Trajana-Carrer de Santander.
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•
•

Reorganització i canvi de model dels espais de zona verda, apostant per un
model d’interior d’illa verd i permeable que ajudi a la potenciació i concreció “del
cor” del nou barri com a element generador de les relacions ciutadanes.
Reorganització dels equipaments, tot mantenint i ampliant les actuals
instal·lacions dels equipaments existents.

Aquest Pla ha generat:

6.3.

•

40.553 m2 per habitatge:
 16.186 m2 per habitatge protegit.
 2.368 m2 per habitatge dotacional.

•
•

68.868 m2 d’espais verds.
25.444 m2 per equipament.

Modificació del Pla General Metropolità Àmbit dels carrers Guipúscoa, Ca
n’Oliva i Binefar (entorns COBEGA)
La Modificació té com objectiu una reordenació global del sector a l’àmbit,
proposant una substitució de l’ordenació industrial per una nova zona residencial,
incrementant el nombre d’habitatges previstos al planejament.
En concret es preveu:
•
•
•
•
•

Assolir una alta presència d’habitatges sotmesos a diferents règims a fi de
garantir una cohesió social, tant en el propi àmbit, com amb el seu entorn.
Crear un espai compacte d’alta qualitat urbana integrat a l’entorn.
Concreció d’una dotació d’espais lliures i una modificació qualitativa dels
equipaments.
Preveure la implantació de noves activitats econòmiques que configurin aquest
àmbit com un centre urbà.
resultants del cobriment del sistema ferroviari.

Aquest Pla ha generat:
•

98.081 m2 per habitatge:
 40.879 m2 per habitatge protegit.
 750 m2 per habitatge dotacional.

•
•

16.945 m2 d’espais verds.
8.125 m2 per equipament.
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6.4.

El Parc i la Llacuna del Poblenou
PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

PROMOCIONS FINALITZADES
22@ Front consolidat Pere IV
Glòries Sud UA2, Fr 4b
Glories Fase I
Tànger

Pere IV, 43
Sancho d’Àvila, 15
Ciutat de Granada, 147
Tànger, 40

23
36
105
47 + 20

Venda
Venda Coop.
Gent Gran
Lloguer Social

Privat
Cooperativa
IMHAB
IMHAB

Lliurat
Lliurat
Lliurat
Lliurat

Cooperativa
IMHAB

En Obres
En Obres

211 + 20
PROMOCIONS EN CONSTRUCCIÓ
Glòries Sud PAU UA1, Fr 15a
Sancho d’Àvila fase II

Bolívia, 33
Pl. Dolors Piera, 6

40 Venda Coop.
68 Dret Superf.
108

PREVISIÓ NOVES PROMOCIONS
MPGM HD Ciutat de Granada Ciutat de Granada, 95

18 Lloguer Social IMHAB

Concurs

18
SOLARS DISPONIBLES
UA1 MPGM Glòries-Meridiana
Bolívia, 23
FR14
UA1 MPGM Glòries-Meridiana
Bolívia, 33
FR15B

85

Lloguer
Assequible

18 Allotjaments

Fundació

Concessió
sòl

APROP

Licitació

85 + 18
TOTAL

GLÒRIES FASE I

422 + 38

TÀNGER

SANCHO D’ÀVILA FASE II
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MPGM HD CIUTAT DE GRANADA

UA1 MPGM GLÒRIES – MERIDIANA FR14

UA1 MPMG GLÒRIES – MERIDIANA FR15B
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6.5.

Provençals de Poblenou
PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

PROMOCIONS FINALITZADES
Pere IV/Josep Pla

Pere IV, 455

83 Gent Gran, Lloguer i Dret S

IMHAB

Lliurat

IMHAB

Projecte

83
PREVISIÓ NOVES PROMOCIONS
MPGM HD Veneçuela

Veneçuela, 96

18 Gent Gran i Lloguer Asseq.
150

TOTAL

233

PERE IV / JOSEP PLA
25
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MPGM HD VENEÇUELA

6.6.

EL Besòs i el Maresme
PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

PREVISIÓ NOVES PROMOCIONS
Lluís Borrassà
Puigcerdà/Maresme

Lluís Borrassà, 23
Puigcerdà, 100

54 Lloguer Social
IMHAB
75 Gent Gran i Dret Superfície IMHAB

Projecte
Projecte

129
TOTAL

129

LLUÍS BORRASSÀ
26
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PUIGCERDÀ / MARESME

6.7.

El Poblenou
27
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PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

PREVISIÓ NOVES PROMOCIONS
Espronceda 133

Espronceda, 133

20 Co-habitatge

Sostre Cívic SCCL

Projecte

20
TOTAL

20

ESPRONCEDA, 133-135

6.8.

EL Camp de l’Arpa del Clot
28
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PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

SOLARS DISPONIBLES
MPGM Degà Bahí AA1 Ed.A2 Plaça Nova Creació

23 Afectats Urb.

Concurs

23
TOTAL

23

MPGM DEGÀ BAHÍ AA1 EDIFICI A2
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PLÀNOL DE LES PROMOCIONS D’HPO, DOTACIONALS I SOLARS

Finalitzades

En construcció

En previsió

Solars disponibles

Dades 2008-2019
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6.9.

Parc d’habitatges de lloguer protegit, social i assequible
PROCEDÈNCIA

Parc Lloguer HPO

TIPOLOGIA
Lloguer HPO i
Dotacionals

TOTAL
ACUMULAT

%

1.477 18,66%

7.916

1.477 18,66%

Lloguer Social
Lloguer Social

3.003
53

569 18,95%
6 11,32%

Lloguer Social

103

Lloguer Social
Lloguer Social
Lloguer Social

17
31
247

1 5,88%
3 9,68%
38 15,38%

3.454

626 18,12%

794

140 17,63%

794

140 17,63%

12.164

2.243 18,44%

TOTAL
Borsa de Lloguer

SANT MARTÍ

7.916

TOTAL
Parc Lloguer HPO
Compra i Tanteig EEFF
Conveni usdefruit SAREB i
BuildingCenter
Conveni cessió EEFF
Tanteig i cessió EEFF Generalitat
Programa Habitatges Buits

BARCELONA

Lloguer assequible

9

8,74%
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6.10. Ampliació de la borsa d’Habitatge Social amb noves adquisicions
Dades de districte
El districte compta amb 2.243 habitatges de lloguer per sota del preu del mercat
(2.046 són habitatges amb protecció oficial).
Un total de 626 són habitatges de lloguer social (lloguer en funció dels ingressos),
provinents de diverses fonts: 569 del parc d’habitatges protegits, 6 de l’adquisició
d’habitatges mitjançant compra o tanteig i retracte per part de l’Ajuntament, 10 de
convenis de cessió d’usdefruit d’EEFF amb l’Ajuntament, 3 dels adquirits per la
Generalitat i 38 del programa de captació de pisos buits (Hàbitat3).
A més, la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona administra 140 habitatges
cedits per privats per a destinar-los a lloguer assequible (per sota del preu de
mercat).
Els 2.243 habitatges representen el 2,31% del nombre total d'habitatges principals
del districte (97.057).
BARCELONA

Compres /
Tanteig i
retracte

Adquisició
d'habitatges per
a lloguer social

Usdefruit

Cessió
habitatges per a Hàbitat 3
lloguer social

Total d'habitatges adquirits
Habitatges ocupats en el moment de
l'adquisició
Habitatges adjudicats a lloguer social,
subrogats o regularitzats
Preu mitjà d'adquisició (€/habitatge)
Cost mitjà de reparacions
(€/habitatge)
Total d'habitatges cedits per la
SAREB i BuildingCenter
Habitatges ocupats en el moment de
la cessió
Habitatges adjudicats a lloguer social
(inclou regularitzacions)
Preu mitjà d'adquisició (€/habitatge)
Cost mitjà de reparacions
(€/habitatge)
Total d'habitatges captats pel
programa
Habitatges adjudicats a lloguer social
Total habitatges adquirits / cedits /
captats
Total habitatges ocupats
Total habitatges adjudicats a
lloguer social
Total preu mitjà d'adquisició
(€/habitatge)
Total cost mitjà de reparacions
(€/habitatge)

SANT
MARTÍ

%

346

17

4,91%

152

3

1,97%

113

6

5,31%

115.093,74 €

56.934,14 €

49,47%

47.615,34 €

15.131,49 €

31,78%

151

12

7,95%

59

5

8,47%

106

9

8,49%

9.808,11 €

9.687,50 €

98,77%

5.608,51 €

7.334,97 € 130,78%

250

s/d

247

38

15,38%

747

29

3,88%

211

8

3,79%

466

53

11,37%

124.901,85 €

66.621,64 €

53,34%

53.223,85 €

22.466,46 €

42,21%

Dades del mandat 2015-2019
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PLÀNOL DELS HABITATGES ADQUIRITS AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Adquisició d’habitatges

Adquisició d’edificis

Cessió d’usdefruit

Habitat3

33

Districte de Sant Martí-Informe de Seguiment del Pla pel Dret de l’Habitatge
Novembre 2018

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

Glories Fase I
Pere IV/Josep Pla
MPGM HD Veneçuela
Puigcerdà/Maresme

Ciutat de Granada, 147
Pere IV, 455
Veneçuela, 96
Puigcerdà, 100

7.2.

HAB.
105
83
18
75

ADREÇA

Tànger
MPGM HD Ciutat de Granada
Lluís Borrassà
UA1 MPGM Glòries-Meridiana
FR14

Tànger, 40
Ciutat de Granada, 95
Lluís Borrassà, 23
Bolívia, 23

22@ Front consolidat Pere IV
Glòries Sud UA2, Fr 4b
Glòries Sud PAU UA1, Fr 15a

Pere IV, 43
Sancho d’Àvila, 15
Bolívia, 33

Sancho d’Àvila fase II

Lliurat
Lliurat
Projecte
Projecte

TIPUS

OPERADOR

47 + 20 Lloguer Social IMHAB
18 Lloguer Social IMHAB
54 Lloguer Social IMHAB
Lloguer
85
Fundació
Assequible

HAB.

ADREÇA

TIPUS

ESTAT
Lliurat
Concurs
Projecte
Concessió
sòl

OPERADOR

23 Venda
36 Venda Coop.
40 Venda Coop.

HAB.

Pl. Dolors Piera, 6

Privat
Cooperativa
Cooperativa

ESTAT
Lliurat
Lliurat
En Obres

TIPUS

68 Dret Superf.

OPERADOR
IMHAB

ESTAT
En Obres

Habitatges per Afectats Urbanístics
PROMOCIÓ

ADREÇA

HAB.

MPGM Degà Bahí AA1 Ed.A2 Plaça Nova Creació

TIPUS

OPERADOR

ESTAT

23 Afectats Urb.

Concurs

Allotjaments
PROMOCIÓ

ADREÇA

UA1 MPGM Glòries-Meridiana FR15B

Bolívia, 33

7.7.

IMHAB
IMHAB
IMHAB
IMHAB

Habitatge en Dret de Superfície
PROMOCIÓ

7.6.

ESTAT

Habitatge en Règim de Venda o Venda Cooperativa
ADREÇA

7.5.

Gent Gran
Gent Gran, Llog. i Dret S
Gent Gran i Llog. Asseq.
Gent Gran i Dret Sup.

HAB.

PROMOCIÓ

7.4.

OPERADOR

Habitatge dedicat a Lloguer social:
PROMOCIÓ

7.3.

TIPUS

HAB.

TIPUS
18 Allotjaments

OPERADOR
APROP

ESTAT
Licitació

Co-habitatge

PROMOCIÓ
Espronceda 133

ADREÇA
Espronceda, 133

HAB.

TIPUS

20 Co-habitatge

OPERADOR
Sostre Cívic SCCL

ESTAT
Projecte
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7.8.

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 amb Protecció Oficial.
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 Martí

1. Provinent
d’HPO

Adjudicats amb lloguer social, provinents del parc d’HPO de lloguer
Ajuntament de Barcelona  569

Adjudicats amb lloguer social, provinents dels adquirits per compra
o tanteig i retracte a EEFF
Ajuntament de Barcelona  6

2. Provinents
d’EEFF / Grans
Tenidors

Adjudicats amb lloguer social, provinents dels
d’usdefruit amb SAREB i BuildingCenter
Ajuntament de Barcelona  9

convenis

Adjudicats a lloguer social, provinents d’altres convenis de cessió
amb EEFF
Ajuntament de Barcelona  1
Adjudicats a lloguer social, provinents dels adquirits mitjançant
tanteig i retracte o cessió EEFF
Generalitat de Catalunya  3

3. Provinents de
privats

Adjudicats amb lloguer social, provinents dels captats pel programa
de pisos buits (Habitat3)
Ajuntament de Barcelona  38
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8. TAULES DE COORDINACIÓ DE SOLUCIONS HABITACIONALS
8.1.

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 servei 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.

8.2.

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 Martí, els Serveis Jurídics i el Departament de
Llicències del Districte. Es convoca amb una periodicitat bimensual.
S’informa de les actuacions realitzades en 4 àmbits:
1. Inspeccions i visites realitzades per la 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.
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.
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Al llarg de l’any 2017 s’han preparat, a nivell de Barcelona, 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), dels que 2 pertanyen al
Districte de Sant Martí:
Exp.
Ciutat Vella
L'Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
TOTAL

1
0
1
0
0
0
1
4
2
2

%
9,09%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
36,36%
18,18%
18,18%

11
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9. LA REHABILITACIO COM UNA EINA
9.1.

Pla de Barris
Quan un determinat espai urbà es veu afectat per situacions adverses, motivades
per desavantatges en àmbits clau com ara l’educació, l’economia o l’habitatge,
apareix el risc d’exclusió de la seva població de les dinàmiques urbanes i socials.
Per revertir aquestes desigualtats en el territori i en concret en aquells barris on
s’ha detectat una major vulnerabilitat de la població, neix el Pla de Barris. Una
iniciativa municipal que amb la col·laboració del veïnatge dur a terme accions
àmbits com els drets socials, l’educació, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana.
En aquest darrer àmbit, les actuacions tenen per objectiu millorar els dèficits
urbanístics, la baixa qualitat de l’habitatge i la manca d’equipaments. I és en
aquest marc que actua el Programa de Rehabilitació del Pla de Barris.
Les actuacions d’aquest programa al districte de Sant Martí es concentren als
barris del Besos Maresme i La Verneda i la Pau; és on es va detectar la necessitat
de rehabilitar una part del parc d’habitatges donat l’estat dels edificis i la situació
sòcio-econòmica de la població, mitjançant el Programa de Finques d’Alta
Complexitat (FAC).
•

Dades generals

El total de les 47 finques treballades fins ara, continuen oberts 16 expedients al
programa FAC i 14 s’han traslladat al Programa d’Aluminosi tal i com es resumeix
en la taula més avall. Actualment s’està treballant en la diagnosis global de la
situació de patologies estructurals. La resta d’expedients s’han tancat per diversos
motius.
•

Fases del Programa FAC al Districte

Donat el grau de desenvolupament del programa, els diferents moments pels quals
passa un expedient es poden dividir en 3 fases, fins al moment.
1. Fase prèvia
Es tracta en primer lloc d’una on s’avaluen els requeriments previs per conèixer
per si les finques compleixen allò establert pel programa per poder-s’hi adherir.
Totes les finques encomanades per gestió ja han passat la fase prèvia i no
queden més finques per valorar-ne els requisits. De les 33 finques que s’han
avaluat 29 (87,87%) han resultat positives i 4 (12.12%) negatives. Dels
estudiats, 4 no compleixen prèviament com a mínim un dels 4 criteris de base
marcats per les convocatòries. Els criteris inicials són:




Construïts abans del 1993
No obres abans de 15 anys
60% d’habitatge habitual i permanent
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No més del 30% de la concentració de la propietat en un sol propietari
(queden descartades directament les propietat verticals)
FASE PRÈVIA
Informe
En gestió Positius Negatius
Valoració

Barri
Besòs - Maresme
Verneda - La Pau

6
27

0
0

6
23

0
4

TOTAL

33

0

29

4

2. Fase d’avaluació
És el moment on es contacte amb les comunitats per informar del programa i
per signar un conveni d’assessorament on es fa una avaluació social i tècnica
que en el cas de ser positiva, podrà donar pas a l’adhesió a la convocatòria.
Les finques que signen el conveni I són les finques que un cop fet el contacte
inicial, han volgut signar el conveni I. La signatura d’aquest conveni implica de
forma general que l’equip de rehabilitació (arquitectes, treballadors socials,
equip jurídic) han de realitzar els següents treballs:





Realització d’un informe tècnic previ indicat: l’estat de la finca, detall de les
actuacions a realitzar, els possibles costos associats aproximants, estudi de
previsió de subvenció
Informe socio-jurídic: situació de la CC.PP en termes de gestió
Informe de vulnerabilitat: seguint els criteris marcats per la convocatòria.
Puntació entre el 0 i el 100 punts.
Assessorament i acompanyament, tècnic, social, econòmic i jurídic.

En aquesta fase, dels 29 informes de valoració positius de la fase prèvia, s’ha
aconseguit que 16 signin conveni d’assessorament per continuar en del
programa (55,17%). Actualment, s’estan realitzant diferents reunions
informatives per explicar les següents fases del Programa a les CC.PP que
encara no han decidit continuar i poder signar el conveni pròximament.
FASE D'AVALUACIÓ I
Barri

En gestió Tancat Signat CI

Besòs - Maresme
Verneda - La Pau

0
0

0
11

4
12

TOTAL

0

11

16
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Els 16 convenis I (C.I) signats passen a la següent fase i es troben en els
següents moments de l’avaluació II. S’han emès informes de vulnerabilitat al
43.75% de les finques que han signat el conveni d’assessorament, 6 de les 7
(85,7%). DI
FASE D'AVALUACIÓ II
Signat
En
CPP
CPP No
En
En
CI
gestió vulnerable vulnerable gestió estudi

Barri

Reunió
CCPP

Besòs - Maresme
Verneda - La Pau

4
12

2
7

2
4

0
1

2
6

0
1

2
5

TOTAL

16

9

6

1

8

1

7

3. Fase obres
Es tracta del moment del programa en que aquelles comunitats de propietaris
que ha obtingut una valoració positiva en la fase anterior, per tant poden
inscriure’s al programa, signen el conveni d’obres que equival a la sol·licitud
d’inscripció a la convocatòria. De les finques que han signat conveni I, aquelles
que tinguin una puntuació igual o superior a 50 punts en l’informe de
vulnerabilitat, poden (si volen) signar el conveni II d’execució d’obres. En termes
generals el conveni II és l’acompanyament vers la rehabilitació. L’equip de
rehabilitació acompanya a la CC.PP en tot el procés de rehabilitació:








Realització ITE
Redacció de projectes
Sol·licitud llicencies
Assessorament sobre la situació econòmica de la CC.PP
Sol·licituds d’ajuts
Acompanyament durant les obres
Final d’obres i entrega de tota la documentació

Les 16 finques on s’ha fet reunions després de la segona fase d’avaluació, es
troben en la següent situació: 7 (43,75%) han decidit signar el conveni d’obres i
seguir endavant amb el programa i s’han presentat dos informes ITE.
FASE D'OBRES
Barri
Besòs - Maresme
Verneda - La Pau
TOTAL

Reunió
CCPP

Conveni Informe
ITE
Pressupost
Obres Negatiu presentat
Obra

5
5

4
3

0
0

0
2

0
0

10

7

0

2

0
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•

Subvencions:
BESÒS – MARESME
PLA DE BARRIS DE BESÒS - MARESME
Edifici

C/ Marsala 6
C/ Catània 10
C/ Messina 11
C/ Benevent 2
C/ Tessàlia 6
Ptge. Prim 16
C/ de Constantinoble 2
C/ Rodes, 6
C/ Trapani 5
C/ Epir 6
C/ Marsala 8
C/ Messina 7
C/ Catània 8
C/ Jaume Huguet 36
C/ Palerm 2
C/ Palerm 4
C/ Palerm 6
C/ Catània 1
C/ Catània 3
C/ Catània 5
TOTAL

Estat

Programa

OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT

Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
Aluminosi
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC

Conveni
Assessorament

7/3/2018
25/9/2018
19/9/2018
12/7/2018
13/2/2018
12/7/2018

Conveni
Obres

11/7/2018

19/9/2018
27/6/2018
19/9/2018

20
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VERNEDA – LA PAU
PLA DE BARRIS DE VERNEDA - LA PAU
Edifici

Estat

Programa

Ptge. de la Verneda 117-121
Ptge. de la Verneda 67
Ptge. de la Verneda 123-125
Ptge. Arriassa 1
Pl Cultura 8
Pl Cultura 5
C/ Àngels Garriga 2
C/ Àngels Garriga 8
C/ Conxita Badia 5
C/ Josep Estalella 3
Ptge. Arriassa 3
Ptge. Arriassa 5
Ptge. Can Oliva 1
Ptge. Can Oliva 3
Ptge. Can Oliva 4
Ptge. Can Oliva 5
Ptge. Can Oliva 6
Ps Via Trajana A11
C/ de Fèlix Martí Alpera 4
C/ de Fèlix Martí Alpera 8
C/ de l'Empordà 19
C/ de Fèlix Marti Alpera 2
C/ de l'Extremadura 19
Pl de Fernando de los Ríos 2
Pl de Fernando de los Ríos 3
Camp Arriassa esc 53-81

TANCAT
TANCAT
TANCAT
TANCAT
OBERT
TANCAT
OBERT
TANCAT
TANCAT
OBERT
TANCAT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
TANCAT
TANCAT
OBERT
TANCAT
TANCAT
TANCAT
OBERT
TANCAT
TANCAT
TANCAT
OBERT

FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC

TOTAL

Conveni
Assessorament

Conveni
Obres

26/7/2018
26/7/2018

10/7/2018
19/12/2017
17/7/2018
22/3/2018
5/4/2018
19/12/2017

26/6/2018
18/7/2017
28/6/2018

10/7/2018
18/4/2018

17/7/2018

19/12/2017

26
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MPGM TRINXANT – MERIDIANA

MPGM PRIM

MPGM RAMBLA GUIPUSCOÀ
– CA N’OLIVA – BINEFAR

PLA DE BARRIS VERNEDA – LA PAU

PLA DE BARRIS BESÒS - MARESME
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