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Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

• Les Oficines de l’Habitatge són la finestra única en matèria d’habitatge. 
  
 Rehabilitació i eficiència energètica 
 Accés a l’habitatge: protegit i social 
 Ajuts al lloguer i hipoteca | Borsa de Lloguer 
 Ús digne de l’habitatge 
 Servei SIPHO  
 
• Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h  i dijous fins 18:30h 
 
• Per ser atès per la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge:  
 

Trucar al 010 o mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001396 

 
Servei HABITATGE ET TRUCA (Nou canal d’atenció per minimitzar l’atenció presencial) 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001396
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001396
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001396
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1. Xarxa d’Oficines d’Habitatge 

Les oficines consten d’un equip tècnic especialitzat que s’encarrega 

d’oferir atenció personalitzada als usuaris. 

 

L’equip de cada oficina el formen: 

 

• Informadors/res 

• Administratiu/va 

• Tècnic/a gestor/a 

• Advocats/des 

• Tècnics/es de rehabilitació 

• Cap d’oficina 

• Gestor de cues 

 

A més, dos serveis externs: 

 

• Servei SIPHO 

• Punt d’Assessorament Energètic 
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2. Catàleg de Serveis (I) 

El Consorci de l’Habitatge, conformat per l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya, aposten a través de la Xarxa d’Oficines 

d’Habitatge per un model de gestió integral basat en quatre serveis 

bàsics: 
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3. Rehabilitació i Eficiència Energètica (I) 

La rehabilitació s’entén com un instrument imprescindible per evitar la 

degradació d’habitatges i barris, millorar les condicions de vida dels 

ciutadans que hi resideixen.  

Els ajuts a la rehabilitació disponibles són:  

 

 

• S’inclouen tasques d’informació, de tramitació i de resolució dels 

ajuts a la rehabilitació incloses en les Bases Reguladores d’Ajuts a la 

Rehabilitació.  

• Cèdules d’Habitabilitat: Informació, gestió i tramitació de les cèdules 

així com exercir la potestat inspectora per vetllar pels compliment de les 

condicions d’habitabilitat dels habitatges a la ciutat de Barcelona. 
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4. Accés a l’habitatge protegit 

El paper de la xarxa d’oficines d’habitatge en promoció de l’habitatge 

protegit i social inclou: la informació sobre les promocions d’habitatge 

protegit de venda, dret de superfície o lloguer; la informació sobre el 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i Borsa d’Habitatge de 

Barcelona.  

Així com el procediments d’inscripció dels demandants i les adjudicacions 

d’habitatge d’acord amb el Reglament del Registre aprovat en Junta 

General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

Tipologies dels habitatges de protecció oficial: 

• Habitatges destinats a la venda 

• Habitatges en dret de superfície 

• Habitatges lloguer en règim general (10 - 25 anys) i en règim especial 

(25 anys) 

• Habitatges de lloguer amb opció de compra 

• Habitatges amb serveis per a gent gran 

• Habitatges dotacionals de lloguer  
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REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT 

S'inscriuen les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció 

oficial a la ciutat de Barcelona, i que no superin el límit d’ingressos màxims 

que estableix la normativa per a cada cas.  

La inscripció al registre tindrà una vigència de un any. 

Procediments d’adjudicació: 

 

• PER SORTEIG (Convocatòria general): Extracció d’un número mitjançant 

sistema informàtic. 

 

• PER BAREM (per a contingents especials): Es puntuen les persones 

participants segons les dades amb què figuren inscrites al Registre i d’acord 

als criteris de puntuació fixats a les bases. 
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Ajuts al manteniment de l’habitatge 

Lloguer just (renovació) 

Subvencions Persones grans 

Prestacions especial urgència  

Ajuts CHB (renovació) 

Ajuts CHB subvenció BHLLB 

Ajuts CHB mediació 

Ajuts AHC/Estat 

Ajuts municipals 

Subvencions MITMA  
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Prestació per al 

pagament del deute 

de rendes del lloguer 
 

Prestació per atendre 

situacions de pèrdua 

de l'habitatge 

Prestació per al 

pagament del deute de 

rendes del lloguer 

derivat de la Covid19 

Prestació per al 

pagament del deute de 

quotes d'amortització 

hipotecària 
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Borsa de Lloguer 
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Servei de mediació entre propietaris d’habitatges buits i futurs llogaters. 

Principals avantatges per als propietaris: 

• Subvenció equivalent al 50% IBI 

• Assegurança multirisc 

• Assessorament tècnic i jurídic i servei gratuït de gestió de l’arrendament 

• Ajuts a la rehabilitació de l’interior de l’habitatge Programa rehabilitació 

• La propietat podrà sol·licitar una subvenció de 1.500 € si l’habitatge que 

tens està buit, i fins a 6.000€ en casos d’habitatges en procés judicial per 

liquidació de deute.  

• Tramitació de Cèl·lula d’Habitabilitat (CH) i el Certificat d’Eficiència 

Energètica (CEE), excepte taxes 

• Garantia de cobrament i un seguiment específic per tal que la propietat 

sempre percebi les rendes de lloguer 
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Principals avantatges per al llogater: 

• Recerca d’un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats de 

pagament. 

• Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries contemplades a la 

legislació vigent amb control del compliment del retorn. 

• Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació 

contractual 
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6. Ús digne de l’habitatge 
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Inclou informació, assessorament i mediació sobre problemàtiques 

vinculades a l’habitatge privat: 

• Assessorament legal en casos d’arrendaments o compravenda. 

 Objectius: 

• Garantir el coneixement dels drets i deures dels arrendataris 

• Assessorar en les gestions a realitzar per exercir-los 

• Detectar situacions objecte d’intervenció administrativa i/o mediació: 

assetjament immobiliari, infrahabitatges, situacions possible mediació. 

• Facilitar la gestió a persones amb dificultats socials respecte 

l’habitatge. 

• Assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute): servei de l’Agencia 

de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per assessorar a deutors hipotecaris 

sobre els seus habitatges habituals, així com intermediació hipotecària. 
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• Mediació entre propietaris i llogaters per trobar una solució satisfactòria 

per fer front als deutes presents i futurs en el pagaments de rendes. 

Davant d’una situació de possible impagament s’ofereix una sèrie 

d’acords encaminats a evitar un desnonament per manca de pagament 

mitjançant diverses estratègies com acords de reducció de renda, 

liquidació de deute, oferiment del programa de borsa de lloguer, 

coordinació d’ajuts, consentiment per rellogar, etc.) 

 

• Mediació sobre assetjament immobiliari; es detecten possibles actuacions 

coactives per part de la propietat del immoble sobre els llogaters, les OH 

inicien un procés de mediació amb la propietat per tal de determinar quin 

son els motius de la conducta. En cas afirmatiu, el cas s’analitzarà en el 

marc de la comissió entre l’Ajuntament de Barcelona i Fiscalia. 
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EMERGÈNCIES SOCIALS PER PÈRDUA D’HABITATGE 

 

Què s’entén per Emergència social per pèrdua d’habitatge? 

Trobar-se en una situació de vulnerabilitat extraordinària i excepcional, 

sobrevinguda i no imputable, que provoca que la unitat de convivència es 

trobi en situació de pèrdua imminent del seu habitatge habitual o que l’hagi 

perdut en els darrers dos mesos a la ciutat de Barcelona. 

 

Adjudicació d’habitatge per Emergències Socials 

El programa pretén garantir un reallotjament de la unitat de  convivència en 

un nou habitatge, com a darrer recurs per tal d’evitar que la família es vegi 

abocada al carrer. 

 







 
HUT Habitatge us temporal 

 
Objectiu:  

• Reallotjar famílies que actualment es troben en allotjaments per 
a una millora de condicions de vida allotjant-los en un habitatge 
amb tots els serveis per aquelles unitats de convivència que 
estan pendents d’adjudicació d’habitatge del parc públic. 

• Donar us temporal als allotjaments amb llicència turística o de 
lloguer de temporada atesa la situació del sector turístic i 
facilitar el manteniment de llocs de treball.  

 

Termini:  

•  1-3 anys. 
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Reallotgem 

 Programa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per el 
reallotjament de persones en situació d’emergència econòmica i 
social. 

Reallotgem 1  

Captació d’habitatges buits en condicions d’habitabilitat que l’Agència 
de l’Habitatge lloga directament i amb la finalitat de reallotjar els 
casos d’emergència amb resolució favorable. 

Reallotgem 2 

Ampliació programa de captació d’habitatges ocupats amb 
procediment judicial de desnonament (ocupacions, finalització 
contracte o manca de pagament de grans i petits tenidors). Casos 
d’emergència amb resolució favorable i amb data de llançament 
fixada a 30 dies. 

L’Agència de l’Habitatge formalitza un contracte de lloguer amb la 
propietat de 5 o 7 anys al preu de l'índex de referencia i es formalitza 
un contracte de cessió a la família. 
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7. Acompanyament als desnonaments 
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SERVEIS D’INTERVENCIÓ EN LA PÈRDUA D’HABITATGE I OCUPACIÓ 

(SIPHO) 

Aquests dispositius acompanyen a les persones, les assessoren i les 

informen (diagnòstic de la situació i proposta d’actuació, peticions 

d'ajornament de l'acte de llançament, activació de recursos i mediacions amb 

la propietat, entitats financeres…, acompanyament a les famílies durant l’acte 

de llançament). 

L’objectiu primer dels SIPHOs és la solució temporal adequada per cada 

família coordinant-se sempre amb els serveis públics. Actualment funciona 

amb una tècnic/a de mediació a cada Districte, ubicat a cada Oficina de 

l’Habitatge. 

Mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i 

econòmica. RDL 11/2020. (Suspensió procediments de desnonaments per fer 

front al Covid-19 fins 28/2/2022). 

 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.habitatge.barcelona 


