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PARTICIPACIÓ AL PANEL

PRIMERS OBJECTIUS DE TREBALL

71 MUNICIPIS
de més de 10.000 habitants
d'un total de 120, excloent Barcelona ciutat.

Evitar la pèrdua de
l'habitatge

MUNICIPIS AMB ALGUN TIPUS DE SUPORT

Promoció, gestió
i adjudicació
d'HPO

Dades recollides entre els mesos de juliol i
octubre de 2020.

24,7%

Mobilitzar el
parc d'habitatge
buit

Garantir la proximitat
de la informació

Generalitat de Catalunya 91,8%
Diputacions 86,3%
Consell Comarcal 47,9%

17,8%

16,4%

Govern central 15,1%
Consorci 15,1%

9,6%

Unió Europea 8,2%
Mancomunitat 5,5%

PLANIFICACIÓ
Algun tipus de pla

82,2%

TREBALLADORS/ES

ACTUACIONS REALITZADES EL DARRER ANY

Pla específic d'habitatge
35,6%

34,2%
Constitució de patrimoni

PROBLEMÀTIQUES DE MAJOR PREOCUPACIÓ

Augment del preu de l'habitatge

desocupat

Plans sectorials que
inclouen actuacions
d'habitatge

necessitats específiques

Ocupació irregular

Allotjament col·lectius amb

Pagament de lloguers
Habitatge en mans de grans tenidors

61,6%

27,4%

Sòl municipal disponible

Licitacions previstes per a

Promocions d'HPO iniciades,

cooperatives en cessió d'ús

en curs o acabades des del 2018

per HPO

27,4%
1,5

10-20.000
habitants

d'hipoteques

4,1%

públic de sol i habitatge

Habitatge

28,8%

Només el 39,7%
dels municipis
fan algun tipus
d'avaluació de les
seves polítiques
d'habitatge

Impagament

Plans generals que
inclouen actuacions
d'habitatge

protegit

Sòl i habitatge

Mitjana per municipi

57,5%

39,7%

Consultes o explotacions per a

Mediació i negociació amb grans

identificar habitatges vacants

tenidors: habitatges en cessió

65,7%

58,6%

38,4%

Adquisició d'hab. de grans tenidors:
drets de tanteig i retracte

58,6%

28,8%

Mobilització del parc
desocupat privat

48,6%

2,8

11,7

3,7

20-50.000
habitants

> 100.000
habitants

Catalunya

ORGANITZACIÓ

El 94,5% dels municipis tenen
Regidoria amb competències
delegades en matèria d'Habitatge.
El 97,3% de municipis disposen d'un
organisme específic i/o d'un altre
organisme de gestió.
PRESSUPOST

Servei Intermediació en

Orientació

Deutes d'Habitatge. SIDH

bàsica

Mediació amb entitats
per evitar desnonaments

Allotjament per a
persones desnonades

Procedència dels recursos econòmics destinats a l'habitatge

63,2%
Ajuntament

28,1%

61,6%

Habitatges mpals. destinats
a allotjar de forma temporal
persones en risc d'exclusió

52,1%

Òrgans de coordinació
habitatge + serveis socials

52,1%

Habitatges cedits per l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya

43,8%

Acords amb entitats del
3r sector que allotgen
persones en risc d'exclusió

Altres
administracions

7,1%%
1,6%

Ingressos de la
pròpia activitat

Altres fonts de
finançament
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Actuacions realitzades en matèria d'habitatge pels ajuntaments catalans des de l'inici del confinament
(Panel de Polítiques Públiques 2020)
L'esclat de la pandèmia de la COVID19 ha fet
aflorar vells i nous reptes que afecten múltiples
esferes de la vida. Els governs locals s'han hagut
d'adaptar a aquestes condicions potenciant tots els
recursos disponibles per atendre situacions
marcades per la incertesa i la complexitat. Moltes
de les actuacions han donat una resposta àgil i
eficient a aquests desafiaments.

ACTUACIONS

Aquesta infografia recull algunes de les
actuacions impulsades pels Ajuntaments

Actuacions prioritàries fixades pels municipis per aquest any vinculades a l'àmbit de l'habitatge.

40%

catalans en temes d'habitatge des de l'inici
del període de confinament per la
pandèmia de la COVID19 durant l'any
2020.

20%

20%

20%
VALORACIÓ DE LA CAPACITAT D'ATENCIÓ

PLANIFICACIÓ
Gairebé la totalitat d'ajuntaments compta amb un pla de
contingència o de xoc on s'ha inclòs alguna actuació
vinculada a les polítiques d'habitatge.

Sí
90,3%

No
9,2%

CANVIS A LA PLANTILLA DE PERSONAL

Augment del parc
públic d'habitatges

Millora de la gestió del
servei i l'atenció a la
ciutadania

Gestió de les ajudes
Covid i atenció a
l'emergència

VIRTUAL SEGONS ELS TRÀMITS ATESOS

Ajuts al lloguer

Tràmits habituals

Actuacions específiques implementades pels municipis durant la pandèmia.

El 25%

73,1%

49,3%

38,8%

34,3%

Mediació

Reallotjament de
persones vulnerables

Allotjament de
persones sense sostre

PRESSUPOST
Més de la meitat dels ajuntaments ha realitzat o té
previst realitzar modificacions als pressupostos
destinats a l'habitatge.

60,3%

La gran majoria d'ajuntaments han realitzat
totes les actuacions previstes per l'any 2020.

No
12,5%

Sí
87,5%

Pel que fa a les demandes en matèria
d'habitatge, la meitat dels ajuntaments n'ha
pogut atendre la majoria durant el confinament.

El 100%

35,2%

El 75%

35,2%
16,9%

El 50%

12,7

Proporció d'informació general donada

52,1%

El 100%

32,4%

Totes

9,9%

Consultes / assessorament en programes o
serveis específics atesos

El 25%
Ha disminuït
2,9%

28,2%

El 50%

Prestacions i
ajudes al lloguer

Ha augmentat
31,4%

32,4%

El 75%

El nombre de treballadors...

S'ha mantingut
65,7%

29,6%

El 100%

29,6%

El 75%

54,9%

La majoria
Les més urgents

12,7%

El 50%
El 25%

12,7%
5,6%
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