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1. PRESENTA CIÓ. 

El Pla de I'Habitatge de Barcelona 2004-201 O estableix com un deis seus eixos 
programatics la rehabilitació del pare d'habitatges i, com a un deis mecanismes 
per a la seva realització, la mobilització d'habitatges buits a través d'un 
programa de mediació i concertació entre propietaris i llogaters. 

En aquesta proposta es planteja una actuació que incideix directament en dos 
deis 1 O programes d'actuació del PI a de I'Habitatge: la mobilització del pare 
d'habitatge buit (programa d'actuació n° 2) i el foment de l'oferta d'habitatge de 
lloguer (programa d'actuació n° 7). 

A partir d'aquesta voluntat, s'ha treballat per a fer realitat aquest programa en 
base a dos elements específics. 

En primer lloc, el nou marc legislatiu: el Decret 454/2004, de 14 de desembre 
de 2004, de Desplegament del Pla pel Dret a I'Habitatge que, d'entre altres 
aspectes, estableix un marc de regulació i un programa d'ajuts específics que 
inclou la constitució d'una Xarxa Catalana de Mediació per al Lloguer Social, 
que ofereix unes condicions especifiques d'ajuts per aquells propietaris que 
posin el seu habitatge a disposició de la Xarxa per destinar-lo a lloguer, i que 
estableix uns ajuts al pagament del lloguer adregats a arrendataris amb 
dificultats. 

En segon lloc, l'experiéncia de I'Ajuntament en la gestió del Pla de Suport per 
I'Accés a I'Habitatge, el programa de intermediació d'accés a l'habitatge de 
lloguer del mercat privat, finan<;at per la regidoria de Benestar Social i gestionat 
pel Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona (PMHB), destinat a 
persones amb uns ingressos mínims que, perles seves característiques socials 
tenen dificultats per accedir directament al mercat. Així mateix, el PAM aprovat 
per aquest mandat té com un deis seus objectius refor<;ar i potenciar el Pla de 
Suport per I'Accés a I'Habitatge. 

Fruit d'aquestes voluntats i situacions, en el marc del Consorci de I'Habitatge 
de Barcelona, el passat dia 30 de maig de 2005, es va acordar la constitució de 
la Borsa de Barcelona i d'encarregar la seva gestió al PMHB. 

Aquests procés s'ha de concretar amb la signatura d'un conveni entre el 
PMHB, com entitat gestora de la Borsa de Barcelona, i ADIGSA, com a entitat 
gestora de la Xarxa, que concreta els ajuts i integra la Borsa de Barcelona en el 
conjunt de la Xarxa Catalana de Mediació. 

El present document te com a finalitat concretar els antecedents, els continguts 
i les característiques d'aquest procés que es posa en marxa a partir d'aquest 
mes de juliol. 
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2. EL NOU MARC LEGISLATIU. 

Més enlla de que en aquest moment estan en procés de redacció i debat els 
respectius Plans d'Habitatge de la Generalitat i de I'Estat, tal com ja s'ha 
comentat, el nou marc legislatiu l'ha concretat la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la publicació del 
Decret 454/2004, de 14 de desembre de 2004, de Desplegament del Pla pel 
Dret a I'Habitatge. 

Aquest Decret, en els seus capítols 6 i 7 concreta unes mesures específiques 
pera estimular el mercat de lloguer tant des del punt de vista de d'estímuls i 
garanties pels propietaris com d'ajuts als llogaters. 

Aquestes mesures es poden resumir en els tres aspectes següents: 

a) Programa de cessió d'habitatges desocupats per destinar-los a 
lloguer. 

La Direcció General d'Habitatge, a través d'ADIGSA, i els ens gestors de les 
borses de lloguer social, posa en marxa un programa específic de mobilització 
d'habitatges lliures desocupats mitjan~ant conveni de cessió per part deis 
propietaris. 

Ofereix els següents avantatges: 

1. Si l'habitatge necessita reformes, 6.000 € de subvenció a canvi de cedir
los a la Borsa per destinar-los a lloguer. 

2. L'Administració s'ocupa de la gestió del cobrament de les rendes, de 
l'administració de l'habitatge i del retorn de l'habitatge passat el termini 
de cessió en correcte estat de conservació. 

b) La constitució d'una Xarxa Catalana de Mediació peral lloguer social. 

La Xarxa Catalana de Mediació per al lloguer social te com a finalitat la 
estimulació, coordinació i sistematització de les diferents borses d'habitatge de 
lloguer amb la participació deis diferents agents públics. 

Ofereix els ajuts següents: 

1. Concedeix a la Borsa per al lloguer social una quantia de 450 euros per 
habitatge llogat sempre que l'import de l'arrendament no superi els 630 
euros mensuals. 
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2. Posa a disposició de la Borsa d'habitatge per al lloguer social 
assegurances multirisc de la llar i de caució per als habitatges 
contractats. 

La pertinen<;a a la Xarxa, així mateix, garanteix alhora la tramitació deis ajuts 
que s'ofereixen als arrendataris (i que s'expliquen en l'apartat següent) ja que 
aquestes línies d'ajuts vénen condicionadas a que els beneficiaris hagin 
formalitzat el contracte de lloguer a través d'alguna de les borses que formen 
part de la Xarxa de mediació per a lloguer social, o que hagin estat supervisats 
per aquesta, i que I'Ajuntament corresponent hagi signat el conveni de 
coHaboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la creació 
de la borsa. 

e) Ajuts al pagament del lloguer. 

Ela ajuts als arrendataris per al pagament de lloguer van adre<;ats a 
arrendataris amb dificultat, que tinguin uns ingressos de la unitat convivencia! 
ponderats inferiors a 2 vegades I'IPREM i que es trobin en els coHectius 
següents: 

a) Persones de més de 65 anys titulars de contracte de lloguer amb 
prórroga for<;osa; 

b) Arrendataris d'habitatges administrats per la Generalitat, 
administracions o empreses d'ambit local o entitats sense anim 
de lucre; 

e) Titulars d'un contracte de lloguer obtingut a través de la Xarxa de 
mediació per al lloguer social, que es trobin en condicions 
especials: 

- famílies monoparentals 

- dones que es trobin o surtin d'una situació de violencia 

- persones amb risc d'exclusió social 

persones immigrades amb menys de cinc anys de 
residencia a Catalunya 

- persones de més de 65 anys 

- persones afectades per assetjament immobiliari 

- persones en situació d'atur 

- persones amb incapacitat superior al 33% declarada per 1' 
ICASS 

d) Joves de fins a 35 anys d'edat amb ingressos anyals mínims de 
6.500 euros que hagin signat conveni a través de les Borses 
joves d'habitatge, la Xarxa de mediació peral lloguer social o les 
entitats coHaboradores. 
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3. L'EXPERIENCIA DEL PLA DE SUPORT D' ACCÉS A L'HABITATGE. 

El PAM aprovat pera aquest mandat, té com a un deis seus objectius reforgar i 
potenciar el Pla de Suport a I'Accés a l'habitatge. Es tracta del programa 
d'intermediació d'accés a l'habitatge de lloguer del mercat privat, finangat per 
Benestar Social i gestionat pel PMHB, per a persones amb uns ingressos 
mínims que, per les seves característiques socials, tenen dificultats per a 
accedir directament al mercat. 

Les prestacions del PLA són les següents: 

• Servei específic d'intermediació, assessorament, i suport tecnic per a 
facilitar l'accés a un habitatge de lloguer del mercat privat. 

• Oferiment al propietari d'un aval per la durada total de contracte (5 
anys ), que cobreix el risc d'impagament de la renda. 

• Pagament de les despeses inicials de contractació: renda del primer 
més, import del dipósit de la fianga, honoraris de !'administrador. 

• Pagament de l'import deis arranjaments inicials necessaris per a 
adequar l'habitatge als mínims d'habitabilitat exigits per la normativa 
vigent. 

• Equipament basic deis habitatges, només en els casos en que sigui 
estrictament necessari. 

L'actual Conveni signat entre el PMHB i Serveis Personals de I'Ajuntament, 
estara vigent fins al desembre de 2005, amb un pressupost anyal de 580.000 
euros. 

Des del comengament del Programa (1999) fins a desembre del 2004 s'han 
contractat un total de 725 habitatges de lloguer. 
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4. LA PROPOSTA DE NOVA BORSA D'HABITATGE DE LLOGUER 
SOCIAL DE BARCELONA. 

a) Constitució de la Borsa. 

La constitució de la Borsa Municipal, permet, dones, la canalització deis ajuts 
de la Generalitat de manera general entre els coHectius amb dret als mateixos 
i no únicament entre aquelles persones ateses pels Serveis Socials de la ciutat 
i queja són beneficiaries del actual Pla de Suport. 

Per tant, s'ha considerat que la manera més rapida i efica<; de constitució de la 
Borsa de Barcelona, és el redisseny del Pla de Suport actual, que disposa de 
experiencia i de dotació económica i personal, ampliant-lo i complementant-lo 
en lo necessari per tal d'atendre la demanda potencial de la ciutat. 

En aquesta línia, el PMHB va elaborar una proposta de creació de la Borsa 
d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona, amb la quantificació deis recursos 
humans i material necessaris per al seu funcionament. 

Aquest funcionament permetra unificar els serveis següents: 

La gestió del Pla de Suport per I'Accés a I'Habitatge de Benestar Social. 
La Borsa d'habitatges de lloguer social de Barcelona, amb la captació 
deis habitatges del pare de lloguer privat. 
La tramitació deis ajuts al lloguer per a coHectius que ofereix el Decret 
454/2004 de Desplegament del Pla pel Dret a I'Habitatge. 

En base a aquest document marc, I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, a través del Consorci de I'Habitatge de Barcelona, han pres un 
acord en data 30 de maig de 2005, de constituir la Borsa d'Habitatge de 
Lloguer Social de Barcelona, la qual s'ha d'integrar en la Xarxa de Mediació per 
allloguer Social de Catalunya. (S'incorpora l'acord del Consorci com a annex 11 
d'aquest document). 

En el mateix acord, la gestió de la Borsa es va encarregar al Patronal Municipal 
de I'Habitatge de Barcelona , donada la seva experiencia en la gestió del Pla de 
Suport per I'Accés a I'Habitatge. 

D'acord amb aixó, l'objectiu global de la posta en marxa de la Borsa 
d'Habitatge Social de Barcelona és millorar l'accés a un habitatge de 
lloguer social a la ciutat de Barcelona mitjan~ant l'ampliació de l'oferta del 
mercat de lloguer a base d'augmentar les garanties i les prestacions tant 
pels propietaris com pels arrendataris. Tot aixó, fomentant !'entrada en el 
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mercat de lloguer del pare d'habitatges buits de la ciutat que en aquests 
moments es troben en desús degut a les seves deficiimcies o bé a les 
reticencias deis propietaris a llogar-los sense unes garanties solides. 

Aquest objectiu genéric es concreta amb els següents objectius basics: 

Primer. 
Continuar i potenciar el Pla de Suport d'Accés a I'Habitatge amb l'objectiu 
d'assolir per a finals del 2006 la incorporació de 200 habitatges més al 
programa. 

Segon. 
Ampliar el mercat de lloguer social amb l'incorporació per al 2006 d'uns 150 
habitatges més que formarien part de la Borsa d'Habitatge Social de Barcelona. 

Tercer. 
Canalitzar els ajuts al lloguer per a tots els ciutadans de Barcelona que estiguin 
en régim de lloguer i que tinguin dret als esmentats ajuts. 

b) Prestacions de la Borsa. 

Aquest plantejament permet, dones, que amb prudencia i mitjans acotats, la 
nova Borsa de Barcelona doni cabuda als tres aspectes resultants del explicat 
fins ara: 

• En primer lloc, la continu'itat i la ampliació del actual Pla de Suport per a 
unitats convivencials amb uns ingressos inferiors a 2,2 vegades I'IPREM 
d'acord ambles previsions del PAM i ambla valoració positiva que es fa 
deis resultats d'aquests primers anys de funcionament. 

• En segon lloc, possibilitar i garantir que les persones o unitats 
convivencials que tinguin uns ingressos inferiors a 2'7 vegades I'IPREM, 
disposin d'un servei de mediació públic per a trobar un habitatge de 
lloguer moderat en el mercat privat. 

• 1, en tercer lloc, que aquelles unitats convivencials que ja viuen en un 
habitatge de lloguer i que disposin d'uns ingressos inferiors a 2 vegades 
I'IPREM, puguin sol·licitar els ajuts al pagament dellloguer que ofereix la 
Direcció General d'Habitatge 

Al final del document, s'incorpora com a annex 1 un breu resum d'aquests tres 
tipus de circumstancies i les seves característiques. 

8 



e) Funcionament de la Borsa. 

D'acord amb les premisses deis punts anteriors, es posa dones en marxa la 
Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona. Aquesta Borsa es 
gestionara i coordinara des del PMHB i utilitzara la xarxa de les oficines 
d'habitatge existents a Barcelona i la web coma fonts d'informació i atenció a 
tot el seu contingut. 

En aquest marc, els serveis genérics de la Borsa es poden resumir en els punts 
següents: 

• Servei d'informació sobre el programa Borsa de Mediació del Lloguer 
Social i altres mesures de foment de l'habitatge social contemplades al 
Decret 454/2004 de la Generalitat de Catalunya i al Pla Municipal 
d'Habitatge sobre els ajuts específics tant als propietaris per a la 
rehabilitació deis habitatges com als llogaters 

• Servei de mediació en el pare d'habitatges privat. Captació d'Habitatges. 
• Coordinació, signatura i gestió de contractes i tractament de la 

documentació. 
• Gestió de les assegurances de caució i multirisc que aporti la 

Generalitat. 
• Seguiment de la relació contractual entre propietari i llogater i de l'ús i 

gaudi de l'habitatge. 
• Tramitació de les sol·licituds d'ajudes i crédits recollits en el Decret 

454/2004. 
• Informes técnics sobre l'estat deis habitatges, control del compliment de 

la normativa d'habitabilitat i de les obres d'adequació que es puguin 
realitzar. 

• Coordinació amb Serveis Socials de I'Ajuntament. 
• Avaluació del compliment deis requisits del programa deis usuaris. 
• Negociació de possibles acords de cessió d'habitatges per la Borsa. 

Per al funcionament integral de la Borsa i per tal de facilitar la informació i 
l'atenció al ciutada així com per a optimitzar recursos, !'oficina de la Borsa ha 
d'actuar en coordinació amb les Oficines d'Habitatge de I'Ajuntament, de 
manera que funcioni com una veritable xarxa en el territori. 
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ANNEX l. 

RESUM DE LES PRESTACIONS 1 REQUISISTS DELS USUARIS DELS 
DIFERENTS SERVEIS DE LA BORSA. 

El Quadre resum que s'adjunta resumeix les diferents tasques de la Borsa 
d'Habitatge en relació a les tres tasques específiques: 

• PLA DE SUPORT PER L'ACCÉS A L'HABITATGE 
• BORSA D'HABITATGE DE LLOGUER 

• AJUTS AL LLOGUER 

Així mateix aquest quadre diferencia els tres programes en funció de: 

• Usuaris. 
• lngressos. 
• Requisits. 
• Prestacions. 
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USUARIS 

PLA DE SUPPORT PER L'ACCÉS A L'HABITATGE 

Persones o unitats familiars. amb ingressos mínims que, per les seves 
característiques socials tenen dificultats pera accedir directament al mercat. 

BORSA HABITATGE DE LLOGUER 

Persones o unitots de convivencia que es trobín en condícions 
especiols: 

• Fommes monoporenlols, 
• Dones que es traben o surten d'una siluoció de violencia, 
• Persones en risc d' exclusió social. 
• Persones inmigradas amb menys de cinc onys de residencio 
a Calalunya. 

• Persones de més de 65 anys, persones afectadas per 
assetjament inmoblllari. 

• Persones en situació d'otur. 
• Persones omb íncopocital superior al 33% dectarodes com o 
lals per I'ICAS$. 

• Altres siluacions que anologues que es considerin amb risc 
d'exclusíó o criterl deis ooeradors de ta Xarxo. 

INGRESSOS 

AJUTS AL LLOGUER 

Els beneficiaris tant del 
Pla de Suport com de 
la Borsa d'Habitatge 
que compleixin els 
requisits. 

PLA DE SUPPO RT PER L'ACCÉS A L'HABITATGE 

lnferiors a 2 '2 vegades I'IPREM 

BORSA HABITATGE DE LLO GUER AJUTS AL LLO GUER 

lnferiors o: lnferiors a: 

2 '7 vegades I' IPREM. 2 vegades I'IPREM 
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REQUISITS 

PLA DE SUPPORT PER L'ACCÉS A L'HABITATGE 

• Capacitat de Pagament, avaluada préviament pels serveis socials. 
• Adequació del pis a la composició de la unitat convivencia!. 
• Que el preu del Jloguer no suposi més del 45% deis ingressos mensuals 

BORSA HABITATGE DE LLOGUER 

• Poder demostrar ingressos regulars encara 
que provinguin de rendes d iferents a les 
de treball. 

• No tenir cap habitatge en propietat cap 
deis membres de la unitat arrendataria. 

• Acceptar les condicions de seguiment de 
les entitats gestores pel que fa a l'ús i 
gaudi de l'habitatge i el pagament de les 
rendes. 

PRESTACIONS 

AJUTS AL LLOGUER 

El preu del Jloguer esta 
llimitat a un maxim de 9 
euros m2 i, en qualsevol 
cas, no podra superar els 
630 mensuals 

PLA DE SUPPORT PER l'ACCÉS A l'HABITATGE 

• Servei específic d'intermediació. 
• Pagament de les despeses inicials de contractació. 
• Polissa de Caució (aval) perla durada total del contracte !5 anys). 
• Asseguran9a multirisc hogar . 
• Pagament deis arranjaments necessaris a l'habitatge pera assolir els 

mínims d'habitabilitat. 
• Equipament basic de l'habitatge. 

BORSA HABITATGE DE LLOGUER 

• Servei d'lntermediació amb els 
propietaris. 

• Assessorament tecnic i jurídic. 
• Pólissa d'asseguran~a de caució 

contra els risc d'impagament del 
lloguer amb una durada de dos 
anys. 
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AJUTS ALLLOGUER 

• Subvenció de la quantía de la 
diferencia entre el lloguer just i el 
lloguer d'equilibri , amb un import 
móxim de 2.880 - anyals (240 
mensuals). 

• Elllogater haura d'abonar una renda 
mínima de 90 LVmes 



ANNEX 11. 

ACORD adoptat pe/ Consell de Govern del Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona, reunit en sessíó del día 30 de maig de 2005, per a la creació de 
la Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona 

Ates que, d'acord amb l'article 6 deis Estatuts, el Consorci de I'Habitatge de 
Barcelona té entre les seves funcions la de promoure una política d'habitatges 
de lloguer pera joves opera altres col·lectius amb requeriments específics. 

Ates que el Pla d'Habitatge de Barcelona 2004-201 O, formulat per I'Ajuntament, 
compta amb un programa de mobilització de l'habitatge buit per a la disposició 
d'habitatges en lloguer assequible el qual preveu, entre d'altres mesures, la 
creació d'una borsa d'habitatge de lloguer assequible. 

Ates que el Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla pel 
dret a l'habitatge 2004-2007, refor~a el sistema d'ajuts públics per a l'accés a 
l'habitatge en regim de lloguer, establint un sistema de mediació per al lloguer 
social entre els demandants potencials i els propietaris deis habitatges, que 
s'anomena Xarxa de Mediació per allloguer social, regulat en el capítol sete del 
Decret esmentat. 

Ates que l'exposat demostra !'existencia d'una voluntat compartida entre 
I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per endegar les 
polítiques de lloguer social i de mobilització del pare d'habitatges de lloguer 
desocupats. 

Ates que ambdues Administracions Públiques conformen el Consorci de 
I'Habitatge de Barcelona, previst a la Carta Municipal de Barcelona, les 
finalitats estatutaries del qual justifiquen sobradament la conveniencia de 
designar aquest ens com a órgan gestor de la Borsa d'Habitatge de Lloguer 
Social de Barcelona, en consonancia amb l'article 39 del Decret 454/2004, el 
qual defineix les borses de lloguer social municipals com a part integrant de la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer social, i estableix les formes de gestió 
d'aquestes. 

Ates que el Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona, organisme 
autónom de I'Ajuntament de Barcelona, gestiona el Pla de suport a l'accés a 
l'habitatge, el qual té un funcionament similar al sistema de mediació per al 
lloguer social establert en el capítol sete del reiterat Decret 454/2004, de 14 de 
desembre. 

Ates que el Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona ha elaborat una 
proposta de creació del la Borsa d'habitatge de Lloguer Social de Barcelona, en 
la qual consten valorats els recursos necessaris per al funcionament de la 
mateixa. 
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Vist l'article 9 deis Estatuts del Consorci de I'Habitatge de Barcelona, quant a la 
competencia del Consell de Govern pera l'adopció d'aquests acords. 
En ús de les facultats conferidas per l'article 8.5 deis Estatuts, es propasa al 
Consell de Govern l'adopció d'aquests, 

A COROS 

PRIMER.- Constituir la Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona, la 
qual s'integrara en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social establerta en el 
capítol seté del Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla 
pel dret a l'habitatge 2004-2007. 

SEGON.- Encomanar al Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona la 
gestió de la borsa indicada a l'apartat anterior, amb totes les atribucions i 
obligacions previstes en el Decret 454/2004 per a les entitats gestores de 
borses de lloguer social, que funcionara separada del Pla de Suport per a 
l'accés a l'habitatge que en l'actualitat gestiona aquest organisme. 

TERCER.- Xifrar el pressupost inicial de funcionament de la Borsa d'Habitatge 
de Lloguer social de Barcelona fins el 31 de desembre de 2006 en 532.332 
euros (exercici de 2005, 335.332 euros, 2006, 197.000 euros) del qual el 60% 
sera d'aportació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, i el 40% restant de I'Ajuntament de Barcelona. 

QUART.- Establir una Comissió de Seguiment de la Borsa d'Habitatge de 
Lloguer Social de Barcelona, que es reunira coma mínim una vegada cada dos 
mesos, i que estara constitu"lda per: 

• El/la Director/a General d'Habitatge de la Generalitat. 
• El/la Conseller/a Delegat/a d'ADIGSA. 
• El/la Gerent del Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona. 
• El/la Conseller Delegat de BAGURSA. 
• El/la Director/a de la Borsa, nomenatlda pel Patronat Municipal de 

I'Habitatge de Barcelona. 

CINQUE.- Establir que, amb periodicitat maxima cada sis mesos, el Patronat 
Municipal de I'Habitatge de Barcelona haura de presentar una memoria de 
gestió, la qual, després de ser aprovada per la Comissió de Seguiment, haura 
de ser tramesa al Consell de Govern del Consorci. 

SISE.- Traslladar aquests acords a les respectivas Administracions que 
conformen el Consorci de I'Habitatge de Barcelona per tal que prenguin les 
mesures adients per tal de fer-los efectius. 

14 


