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PRESENTACIÓ 

 

Aquesta Mesura de Govern té per objecte concretar les accions i compromisos 
en matèria de polítiques socials d’habitatge i inclusió residencial derivades tant 
del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, com del Pla Municipal per a la 
Inclusió Social i del conjunt de programes que el despleguen, principalment, 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i el Programa d’Acció Social contra la 
Pobresa.  

Les propostes que conformen aquesta Mesura de Govern són expressió de la 
transversalitat entre les polítiques d’acció social contra l’exclusió i les polítiques 
d’habitatge orientades als col·lectius socialment vulnerables. Conformen, per 
tant, l’espai compartit dels programes i recursos per a la inclusió residencial 
a la ciutat de Barcelona.   

La Mesura de Govern repassa, en primer lloc, els elements més rellevants del 
marc normatiu de referència. I desenvolupa, tot seguit, la part propositiva, on es 
concreten les principals línies d’actuació compartides entre Habitatge i Acció 
Social i Ciutadania: 

- habitatges d’inclusió social 
- contingents de reserva i criteris d’accés dels col·lectius vulnerables 
- allotjaments col·lectius per a persones en risc d’exclusió social 
- altres programes i recursos d’inclusió residencial:  
  emergències, ajuts econòmics, borsa de lloguer, gent gran, i arranjaments. 
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I.  ANTECEDENTS I MARC DE REFERÈNCIA 

 

1. Habitatges d’Inclusió 

La Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge defineix l’habitatge d’inclusió, en el seu 
article 3g, com “aquell gestionat per les administracions públiques o per entitats 
sense afany de lucre, destinat a atendre persones que requereixen una atenció 
especial, i cedit en règim de lloguer o bé sota altres formes d’ocupació”. El Pla 
d’Habitatge de Barcelona (2008-2016) recull al seu apartat B.5 d’actuacions, 
referit a “l’atenció a necessitats socials d’habitatge i allotjaments temporals”, les 
previsions pel que fa a habitatges d’inclusió. Previsions que queden 
incorporades també al Programa Específic d’habitatges per a col·lectius 
socialment vulnerables 

L’existència, d’una banda, d’un programa municipal d’habitatges d’inclusió en el 
marc de l’àrea d’acció social i ciutadania i, d’altra banda, d’un important nombre 
d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial, i que disposen o gestionen 
pisos per atendre persones sense sostre o d’alta vulnerabilitat, amb un nombre 
significatiu d’habitatges i persones ateses, plantegen les bases per tal de crear 
la  Xarxa Única d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona, configurada per l’ampliació 
del programa municipal i pel conjunt d’entitats. 

2. Contingents especials de reserva d’habitatge i col·lectius vulnerables 

La Llei del Dret a l’Habitatge (art.99) contempla els contingents especials de 
reserva d’habitatge i els col·lectius socialment vulnerables que hi són vinculats, 
tot i especificant les persones amb mobilitat reduïda (art. 99.1), les persones 
vulnerables en risc d’exclusió social (art. 99.2) i les dones víctimes de violència 
de gènere (art. 99.5). La Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, en el seu article 35, relatiu a l’accés prioritari als habitatges 
de promoció pública, fixa literalment que en les reserves obligatòries de les 
promocions públiques, el Govern ha de vetllar per a garantir l’accés a l’habitatge 
de totes les dones que es troben en situació de violència masclista 

Tot i desenvolupant aquest marc legal, el Consorci de l’Habitatge va  elaborar i 
aprovar el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial de Barcelona. L’article 26 del Reglament recull que a les promocions 
d’iniciativa pública s’hauran de tenir en compte els diferents nivells de renda, 
així com les circumstàncies personals i socials de la unitat de convivència. 
L’article 29 estableix el procés d’adjudicació, tot i especificant els elements 
propis dels contingents especials de reserva d’habitatge.  
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Les dades del Registre mostren que gairebé el 40% de les persones inscrites 
tenen ingressos inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, elevant-se fins a un 70% els 
sol·licitants amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM. A més, el 63% dels 
inscrits són persones que viuen soles. 

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 vincula el concepte de contingents 
especials de reserva d’habitatge a aquells col·lectius que conformen unitats de 
convivència amb ingressos inferiors a 2,5  vegades l’IPREM, o que necessiten 
atencions especials per algun tipus de vulnerabilitat socioeconòmica amb risc 
de conduir a l’exclusió social. 

El mateix Pla d’Habitatge estableix cinc programes específics transversals per a 
col·lectius amb dificultat d’emancipació, recursos econòmics limitats o en risc 
d’exclusió: 

• Col·lectiu de persones grans 
• Col·lectiu de persones amb discapacitat 
• Dones víctimes de violència masclista  
• Col·lectiu de persones socialment vulnerables. 
• Col·lectiu de joves 

3. La Modificació del Pla General Metropolità d’habitatges dotacionals 

El 22 de desembre de 2008 es va aprovar definitivament la “Modificació del Pla 
General Metropolità per a la incorporació de sòls públics al sistema d’habitatges 
dotacionals””. Aquesta modificació incorpora, d’una banda, nous sòls per 
aquest tipus d’habitatges. D’altra banda, modifica la Normativa genèrica de la 
clau HD/7, preveient la possibilitat de canvi de l’ús dotacional preexistent a un 
altre ús dotacional dels previstos a l’article 212 de les Normes Urbanístiques 
del PGM, entre els que s’inclouen els col·lectius altament vulnerables. 

Aquesta modificació permet diversificar el destí dels habitatges dotacionals al 
conjunt dels contingents especials: tant en els nous edificis com en els ja 
existents, a mesura que es vagin produint vacants. 

4. Allotjaments col·lectius protegits 

El Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012 
estableix una nova categoria: els allotjaments col·lectius protegits, com a un 
dels recursos del Pla per tal d’atendre les necessitats d’inclusió residencial de 
diversos perfils socials específics. L’article 40 del Decret 13/2010 defineix els 
allotjaments col·lectius protegits com “les construccions d'ús residencial 
col·lectiu o d'allotjament comunitari temporal, que tenen com a finalitat donar 
allotjament a col·lectius amb necessitats socials especials de caràcter transitori, 
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i amb necessitats de serveis de suport o tutela.” Una de les tipologies existents, 
segons el mateix article, són els “allotjaments per a col·lectius vulnerables”. 

Un cop aprovat el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit 
de Barcelona s’ha posat en funcionament la Mesa d’Habitatges d’Emergències 
Socials, en tant que òrgan encarregat de l’adjudicació d’habitatges en aquelles 
situacions d’emergència descrites pel propi reglament. Els treballs de la Mesa 
han posat de manifest, a banda de l’increment de les situacions d’emergència, 
el fet que sovint l’adjudicació d’un habitatge definitiu no és el tractament més 
idoni per determinades situacions lligades a processos d’exclusió social i 
relacional greus. Poder disposar d’un nou recurs social d’habitatge, transitori i 
amb suport, seria doncs positiu. I és aquí on entra en joc la proposta de nous 
allotjaments col·lectius per persones d’alta vulnerabilitat. 

  

 

II.  PROPOSTES DE LA MESURA DE GOVERN  

 

1.  HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL 

Introducció 

El Pla Municipal per a la Inclusió Social (PMIS) 2005-2010, estableix en la seva 
línia estratègica quarta “el desenvolupament d’un programa d’habitatges per a 
la inclusió social com a recurs bàsic d’autonomia en els itineraris personals 
d’inserció social”. La Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge defineix l’habitatge 
d’inclusió, en el seu article 3g, com “aquell gestionat per les administracions 
públiques o per entitats sense afany de lucre, destinat a atendre persones que 
requereixen una atenció especial, i cedit en règim de lloguer o bé sota altres 
formes d’ocupació”. 

En el marc del desplegament del PMIS, el Programa Municipal d’Atenció a 
Persones Sense Sostre (2006) defineix el Servei d’Habitatges d’Inclusió com 
aquell orientat a proveir “habitatges d’acolliment temporal, amb suport 
socioeducatiu, per tal de completar el procés d’inserció social d’una persona o 
família vulnerable amb el màxim d’autonomia i en un entorn el més normalitzat 
possible”. El Pla d’Habitatge de Barcelona (2008-2016) recull al seu apartat B.5 
d’actuacions, referit a “l’atenció a necessitats socials d’habitatge i allotjaments 
temporals”, les previsions pel que fa a habitatges d’inclusió. Previsions que 
queden també incorporades al Programa Específic d’habitatges per a 
col·lectius socialment vulnerables. Finalment, el Programa d’Acció Social contra 
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la Pobresa (2009) connecta les polítiques d’habitatge amb les d’acció contra la 
pobresa, per mitjà de programes concrets d’inclusió residencial adreçats a 
col·lectius en risc o situació d’exclusió. En concret, estableix, a la seva acció 
prioritària 5.B, el doble objectiu “d’increment del nombre d’habitatges d’inclusió, 
i d’articulació d’una xarxa única configurada pel programa municipal i pels 
habitatges gestionats a Barcelona per entitats socials”.  

D’acord al marc normatiu referit, els habitatges d’inclusió es poden definir com: 

habitatges i equipaments residencials de naturalesa temporal i transitòria, 
normalment compartits, gestionats per administracions públiques o per entitats 
sense afany de lucre, i que en règim de lloguer o sota altres formes d'ocupació 
es posen al servei de l’atenció a persones i famílies en risc d’exclusió social; 
compten amb suport socioeducatiu per tal d’impulsar i acompanyar itineraris 
de plena inclusió social d’aquestes persones i famílies. 

Així doncs, les tres característiques bàsica d’un habitatge d’inclusió són:  

• recurs residencial compartit  i transitori 
• gestió pública o associativa 
• suport socioeducatiu de les persones residents 

 

1.1. El Programa Municipal d’Habitatges d’Inclusió 

El programa municipal d’habitatges d’inclusió neix l’any 2005, arrel del PMIS, 
quan es posen en marxa els 8 primers. Des de llavors, el programa s’ha anat 
enfortint sostingudament. El 2009 s’assoleix la xifra de 25 pisos. Entre 2007 i 
2009 es generen 48 noves places i el nombre d’estades augmenta en 3.835.     

Al llarg d’aquests anys, el habitatges d’inclusió municipals han estat el recurs 
transitori final dels itineraris cap a l’autonomia de les persones que prèviament 
han estat allotjades en els centres d’acollida. La majoria de persones i famílies 
han estat allotjades durant un període comprès entre el 6 i els 12 mesos, i totes 
elles han culminat trajectòries cap a la inclusió laboral i residencial. 

 2007 2008 2009 

- Habitatges 16 23 25 

- Places 72 114 120 
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Objectius 2010-2011 

Els plans i programes municipals d’acció social i d’habitatge actualment vigents 
coincideixen a marcar l’objectiu de 50 habitatges municipals destinats a 
habitatges d’inclusió social el 2011, tot i doblant la xifra actual. Atès l’increment 
de les necessitats d’habitatge vinculades a prevenir i atendre riscos d’exclusió, 
en una situació de crisi amb impactes profunds, l’Ajuntament pren la decisió 
d’ampliar, recalendaritzar i diversificar l’esmentat objectiu.  

En concret, l’Ajuntament incorporarà 26 nous habitatges d’inclusió al llarg 
de l’any 2010: 21 d’aquests habitatges seran cedits a entitats socials que els 
gestionaran; els 5 restants seran gestionats per mitjà d’un contracte de serveis. 

 Habitatges Entitat Perfil del col·lectiu 

12 
5 
2 
1 
1 

   - Fundació Mambré 
   - Assoc. Prohabitatge 
   - FAVB 
   - ACISI 
   - ACCEM 

   - persones i famílies vulnerables 
   - persones i famílies vulnerables 
   - dones i joves en risc d’exclusió 
   - joves d’origen immigrant 
   - joves d’origen immigrant 

5 Contracte de serveis - persones/famílies en situació d’exclusió 

26 nous habitatges d’inclusió el 2010  
per diversos perfils de vulnerabilitat social 

1.2.  La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, amb el suport de 
la Fundació Un Sol Mon (Caixa Catalunya), van posar en marxa l’any 2005 una 
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya formada en exclusiva per entitats 
gestores de pisos adreçats a l’atenció de col·lectius vulnerables. Un grup força 
important d’entitats amb habitatges a Barcelona s’incorporaren a la Xarxa.  

D’altra banda, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, nascut l’any 2006, 
desplega la seva activitat, entre d’altres formats, a través de Xarxes Temàtiques 
d’Acció, formades per l’Ajuntament i Entitats vinculades a cada temàtica. En 
l’actualitat l’Acord Ciutadà està integrat per unes 430 entitats i 7 Xarxes d’Acció 
en les que participen al voltant de 200 entitats.  

Sobre aquestes bases, el Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 i el 
Programa d’Acció Social contra la Pobresa (2009)  estableixen com a objectiu 
concret la creació d’una Xarxa Única d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona 
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configurada per l’Ajuntament (programa municipal) i per les Entitats gestores 
d’habitatges, com a espai i garantia d’un model compartit.  

L’Ajuntament, des de l’impuls conjunt d’Habitatge i Acció Social, decideix 
la constitució formal de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona 
(XHIB), concebuda com a Xarxa Única de recursos d’inclusió residencial, 
i per tant com a espai que garanteixi la complicitat, la complementarietat i 
l’acció conjunta entre l’Ajuntament i els agents socials de l’habitatge a la 
ciutat.  

La XHIB s’articularà per mitjà de: a) la xarxa d’entitats socials, integrada per 
aquelles entitats sense ànim de lucre que són propietàries o llogateres de pisos 
assignats a l’allotjament i inserció social de persones en risc d’exclusió; b) el 
programa municipal d’habitatges d’inclusió, format pel conjunt de pisos que 
l’Ajuntament assigna als itineraris d’inclusió de persones vulnerables, ja siguin 
de gestió per contracte o bé de gestió acordada (per conveni o concertada) 
amb entitats socials no lucratives.  

A. Composició de la XHIB 

Formaran part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) aquelles 
administracions i entitats sense afany de lucre que siguin propietàries i/o 
gestores d’habitatges destinats a col·lectius en situació de risc d’exclusió social 
que garanteixin un seguiment socioeducatiu dels seus residents per afavorir la 
seva futura autonomia en un entorn normalitzat. 

B. Entitats socials i habitatges d’inclusió. Estat actual. 

Avui hi ha a Barcelona a l’entorn de 50 entitats socials que gestionen un 
conjunt d’uns 245 habitatges d’inclusió. El lloguer és la forma de tinença 
habitual (65%), seguit de la propietat (21%) i diferents formes de cessió (14%). 

Els col·lectius beneficiaris poden ser famílies vulnerables, joves extutelats o en 
risc d’exclusió, dones víctimes de violència masclista, i persones fràgils en algun 
d’aquests supòsits: sense llar, procedents de centres penitenciaris, sol·licitants 
d’asil o refugi, treballadores sexuals, persones amb problemes sociosanitaris o 
amb qualsevol tipus de discapacitat, i persones grans soles.   

Els habitatges d’inclusió han de garantir el seguiment socioeducatiu dels 
col·lectius beneficiaris. El model de seguiment pot tenir una intensitat variable:  

- Habitatges assistits: compten amb presència constant de professionals 
- Habitatges amb suport: presència intermitent, per tal de potenciar l’autonomia 
- Habitatges supervisats: seguiment menor, la situació és propera a l’autonomia  
  però amb límits econòmics o legals severs que dificulten la sortida 
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C. Objectius de la XHIB 

- Disposar d’un coneixement sistematitzat i en detall del conjunt de recursos 
residencials per a la inclusió social a Barcelona. 

- Acordar entre tots els agents les diferents tipologies d’habitatge en funció del 
suport socioeducatiu, la temporalitat, i la composició de les unitats familiars 

- Definir i elaborar el catàleg de serveis de la xarxa d’habitatges d’Inclusió 

- Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos 
d’inclusió, i garantir un millor acompanyament de les persones en risc 

- Acordar criteris de caràcter general per tal de facilitar la coordinació i el 
tractament compartit amb altres solucions residencials i altres programes 
públics i socials vinculats a cobrir la necessitats d’habitatge. 

- Visibilitzar i difondre el conjunt d’accions d’inclusió residencial a Barcelona 

D. Itineraris d’inclusió residencial.  

La XHIB no s’ha d’entendre com un recurs aïllat, ans al contrari, s’ha d’inserir 
en itineraris d’inclusió residencial de caràcter integral, amb capacitat tant de 
satisfer tant les necessitats d’allotjament de les persones en situació d’exclusió 
més intensa, com d’operar de palanca d’autonomia en relació a aquelles altres 
a punt de culminar els seus trajectes d’inclusió. En conseqüència, cal establir : 
a) els serveis que poden derivar persones a la XHIB (portes d’entrada) i b) els 
recursos cap a l’autonomia (portes de sortida). 

Serveis que poden derivar: 

- la xarxa municipal de serveis socials bàsics 
- els equips del SIS (servei d’inserció social que atén persones sense llar) 
- els centres residencials d’atenció a persones sense sostre 
- la taula d’habitatges d’emergència social 

Recursos de sortida: 

Els recursos de sortida són els previstos en els contingents de reserva 
d’habitatges per a persones vulnerables i altres habitatges o equipaments: 

-     fons públic d’habitatge de lloguer social 
-     habitatge dotacional públic 
-     borsa de lloguer social 
-     habitatge amb programa d’ajut social al pagament del lloguer  
-     equipaments residencials i llars-residències 
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2. Contingents especials i accés dels col·lectius vulnerables. 

La Junta General del Consorci de l’Habitatge del passat 13 d’abril va aprovar la 
definició dels contingents especials d’habitatges per destinar a persones 
socialment vulnerables que no poden accedir al parc d’habitatge públic general 
per motius econòmics. També va aprovar els criteris de baremació i el règim 
econòmic per l’adjudicació d’aquests habitatges.  

Els contingents especials de reserva d’habitatges queden vinculats a persones i 
col·lectius vulnerables, en risc d’exclusió social, a partir dels criteris d’accés de 
cadascun d’ells, tal i com s’especifica a continuació: 

• Dones víctimes de violència masclista 

Dones que es troben en situació de violència de gènere, o que en superen una, 
en l’àmbit de la parella, familiar, o comunitari, inclòs el tràfic i l’explotació sexual, 
i que es trobin en circumstàncies de precarietat econòmica a causa d’aquesta 
violència, o bé necessitin d’un habitatge com a recurs d’inclusió. Els ingressos 
d’aquestes persones o unitats de convivència han d’estar compresos entre 
0,3743 i 2,3392 vegades l’IRSC. 

• Persones en risc d’exclusió per vulnerabilitat econòmica 

Persones o unitats de convivència que acreditin la residència continuada a 
Barcelona, amb Ingressos iguals o superiors a 0,3743 vegades l’IRSC i inferiors 
o iguals a 2,3392 vegades l’IRSC. 

• Persones amb discapacitat 

La persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha de tenir 
algun grau de discapacitat igual o superior al 33%, ha d’acreditar la residència 
continuada per mitjà de l’empadronament a Barcelona, i amb ingressos entre 
0,3743 i 2,3392 vegades l’IRSC. 

En el cas de persones o unitats de convivència amb mobilitat reduïda, el límit 
màxim d’ingressos quedarà fixat per la tipologia d’habitatge protegit que 
correspongui. 

• Gent gran 

Unitats de convivència en que totes les persones han de tenir més de 65 anys 
(a excepció de fills amb discapacitat a càrrec), amb una composició màxima de 
dues persones (quan hi ha fills discapacitats a càrrec, on la unitat podrà ser de 
fins a tres membres), amb residència continuada al municipi, i ingressos 
inferiors o iguals a 2,3392 vegades l’IRSC en funció del número de membres. 
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Totes les persones que constin a la petició han de gaudir d’unes condicions 
personals que garanteixin poder dur una vida autònoma. Restaran excloses les 
persones que presentin una puntuació superior a 14 en l’escala d’activitats 
bàsiques de la vida diària o una puntuació inferior a 8 en l’escala d’avaluació 
cognitiva. 

• Gent jove 

Persones o unitats de convivència d’1, 2 o 3 membres, amb edat entre 18 i 35 
anys, amb ingressos iguals o superiors a 1,4035 vegades l’IRSC i inferiors o 
iguals a 2,3392 vegades l’IRSC. 

Criteris d’adjudicació 

Atenent els diferents nivells de renda i les circumstàncies de la persona o la 
unitat de convivència, s’estableix que els mecanismes d’adjudicació seran el 
barem de puntuació o el sorteig.   

a) Mecanisme d’adjudicació per baremació 

El mecanisme d’adjudicació per baremació s’aplicarà als col·lectius següents: 

• dones víctimes de violència masclista. 
• persones econòmicament vulnerables amb ingressos iguals o superiors a 

0,3743 vegades l’IRSC i inferiors o iguals a 1,4035 vegades l’IRSC. 
• persones amb discapacitat i renda inferior o igual a 2,339 vegades l’IRSC 
• persones grans amb ingressos inferiors o iguals a 2,3392 vegades l’IRSC. 

El sistema de baremació pot contemplar el fraccionament en trams de renda de 
les persones sol·licitants per garantir la mixticitat econòmica i diversificar, així, 
les possibilitats d’accés a l’habitatge de les unitats de convivència a cada tram 
econòmic. 

b) Mecanisme d’adjudicació per sorteig 

El mecanisme d’adjudicació per sorteig s’aplicarà als col·lectius següents: 

• gent jove amb rendes iguals o superiors a 1,4035 vegades l’IRSC i inferiors 
o iguals a 2,3392 vegades l’IRSC. 

• persones econòmicament vulnerables amb ingressos superiors a 1,4035 
vegades l’IRSC i inferiors o iguals a 2,3392 vegades l’IRSC. 

• persones amb mobilitat reduïda i renda superior a 2,3392 vegades l’IRSC. 

Criteris de baremació 

S’ha dissenyat una estructura comuna de criteris de baremació per aplicar als 
diversos contingents que es concreta en tres grans blocs: 
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a) Circumstàncies econòmiques. Es ponderen els ingressos de la unitat de 
convivència en relació al nombre de membres de la unitat.  

b) Circumstàncies personals i familiars. S’estableixen criteris per a prioritzar 
determinades situacions de la unitat de convivència: el nombre de persones 
a càrrec, el grau de discapacitat, unitats monoparentals, edat del sol.licitant... 

c) Necessitat d’habitatge.  S’estableixen criteris per tal de prioritzar situacions 
concretes de les que se’n deriva la necessitat d’un altre habitatge. En 
aquest bloc es té en compte la situació actual de la unitat de convivència en 
relació a les condicions en les que viuen. 

Règim econòmic dels habitatges 

Es garantiran les subvencions necessàries per tal que el pagament de la renda 
de lloguer d’aquests habitatges no superi, en cap cas, el 30% dels ingressos 
bruts de l’adjudicatari. Per establir la renda efectiva a pagar pels adjudicataris 
es tindrà en compte els seus ingressos, d’acord amb el següent quadre: 

– Ingressos entre 0,3743 i 0,9356 vegades l’IRSC: 20% dels ingressos bruts. 
– Ingressos entre 0,9356 i 1,8713 vegades l’IRSC: 30% dels ingressos bruts. 

El diferencial entre la quota real del lloguer de l’habitatge i la quota mensual 
efectiva a abonar pels arrendataris serà coberta a través d’una subvenció de 
les Administracions Públiques.  

Tipologies d’habitatges 

Els instruments d’actuació per a quests segments de renda són els següents: 

- Fons Públic d’Habitatge de Lloguer Social 
- Habitatge dotacional públic 
- Altres tipus: habitatge protegit de lloguer, règim especial o general a 25 anys 

Reserves per contingents 

La Junta General del Consorci de l’Habitatge del passat 13 d’abril va acordar la 
reserva de 140 habitatges, entre habitatges de lloguer i habitatges dotacionals 
públics, distribuïts de la manera següent: 

• 100 habitatges per al col·lectiu en risc d’exclusió per vulnerabilitat 
econòmica 

• 30 habitatges per al col·lectiu de persones amb discapacitat  
• 10 habitatges per al col·lectiu de dones víctimes de violència masclista 

L’Ajuntament, a través de l’Acció Social i Ciutadania, destinarà el 2010 una 
partida dotada amb 400.000 euros, per tal de subvencionar els lloguers dels 
habitatges corresponents a persones en risc d’exclusió en funció de la seva 
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situació de vulnerabilitat econòmica. 

3.  Allotjaments col·lectius per a persones en risc d’exclusió 

Es proposa posar en marxa la tipologia dels “allotjaments col·lectius per a 
persones en risc d’exclusió”, de fort arrelament i tradició en les polítiques 
franceses d’inclusió residencial, sota el nom “d’hotels socials”. Són dotacions 
integrades per un nombre determinat d’habitacions individuals o de 2 persones 
amb bany privatiu, i amb espais comuns (sala d’estar, cuina, bugaderia, etc.)  

Aquests equipaments es destinen a l’allotjament transitori de persones en risc 
d’exclusió i en règim de lloguer subvencionat. Es gestionaran bé directament 
per l’Ajuntament  o bé a través d’entitats socials o fundacions. En tots dos 
casos es duran  a terme programes de suport i seguiment socioeducatiu de les 
persones allotjades. 

La construcció d’aquests allotjaments es pot acollir a les subvencions previstes 
pel Decret 13/2010; i al finançament previst per a les actuacions de lloguer de 
règim especial a 25 anys, prèvia la signatura d’un conveni entre la Generalitat 
de Catalunya, el Ministerio de la Vivienda i l’Ajuntament. 

Una de les formes d’accés als allotjaments col·lectius podrà ser a través de la 
Mesa d’Adjudicació d’Habitatges d’Emergències Socials, la qual es troba 
regulada al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
de Barcelona, que avaluarà els casos que es proposin a través de la valoració 
dels serveis socials i d’habitatge, en funció de les necessitats i condicions del 
sol·licitant. 

Nou conveni i primera actuació 

La primera actuació on està previst ubicar un allotjament col·lectiu protegit 
és la situada al barri de Fort Pienc . Es tracta d’un sòl on es construiran uns 40 
habitatges dotacionals. A banda d’aquests, es destinaran dues plantes de 
l’edifici a allotjament col·lectiu per a persones en risc d’exclusió, amb una 
capacitat de 30 places, i amb menjador, cuina i bugaderia comunes. 

El passat 3 de juny es va signar el conveni amb el Ministerio de Vivienda i amb 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per tal de 
concretar els ajuts assignats als allotjaments de la promoció de Fort Pienc. 

4. Altres programes d’habitatge per a col·lectius vulnerables 
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Més enllà de les 3 línies d’acció principals que concreta aquesta Mesura de 
Govern, Barcelona desenvolupa 5 programes addicionals estretament vinculats 
a la inclusió residencial de persones en situació de vulnerabilitat social.  

4.1. La Mesa d’Habitatges d’Emergència Social 

El 24 de febrer de 2009 es va constituir la Mesa de Valoració per a l’adjudicació 
d’habitatges per emergències socials de Barcelona. Des de llavors i fins avui, la 
Mesa ha adjudicat 153 habitatges del fons de lloguer social. 

Habitatges d’Emergència Social 

Habitatges adjudicats 2009 75 

Habitatges adjudicats gener-juny 2010 78 

Total Adjudicats 2009-2010 153 

4.2. Prestacions i ajuts de caràcter social per al pagament del lloguer 

En aquest àmbit cal distingir entre: a) els ajuts econòmics no permanents 
vinculats al lloguer que són competència i s’assignen des dels serveis socials 
de l’Ajuntament; b) el programa de prestacions permanents finançat pel Govern 
de la Generalitat; i c) el programa de la renda bàsica d’emancipació finançat pel 
govern de l’estat. 

a) Els ajuts econòmics dels serveis socials municipals per habitatge 

Al llarg del 2009, aquests ajuts van arribar a la xifra de 1.768.442 euros. 
Enguany, la previsió és un augment del 40,9%, fins a 2.492.442 euros. 

Tipus d’ajuts municipals al lloguer Quantitat prevista 2010 (euros) 

   -Xarxa de Serveis Socials Bàsics 1.211.027 

   -Programa d’habitatges de gent gran 620.000 

   -Programa de persones vulnerables 400.000 

   -Resta de serveis socials de ciutat 

   (Saier; SIS; urgències i emergències...) 
261.415 

Total 2.492.442 

b) El programa de prestacions permanents per al pagament del lloguer 
(Generalitat de Catalunya) 
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Programa adreçat a persones en risc d’exclusió social amb ingressos inferiors a 
2,35 vegades l’IRSC i amb capacitat contractual (import màxim 240 €/mes). 
L’any 2009 la quantia del Programa a Barcelona va implicar un increment del 
36,4% respecte el 2008. 

Import del Programa a Barcelona 2008 2009 

Import anual del Programa 9.021.840,53 € 12.312.242,95 € 

Import anual mitjà de la Prestació 2.148,57 € 2.353,26 € 

 
 

Expedients aprovats 2008 2009 

Majors de 65 anys 759 939 

Parc públic 404 414 

Xarxa mediació 2.266 2.938 

Joves 770 941 

Total 4.199 5.232 

c) El programa de la Renda Bàsica d’Emancipació (Govern de l’Estat) 

El programa de la Renda Bàsica d’Emancipació, al llarg del 2009, va arribar a 
la xifra dels 12.667 expedients aprovats a Barcelona. Així doncs, l’any 2009 es 
van assignar a la nostra ciutat un total de 17.899 prestacions socials per al 
pagament del lloguer.  

4.3. Borses d’habitatge de lloguer 

 Nous contractes 
2008 

Nous contractes 
2009 

Contractes 
vigents (2009) 

Lloguer social 116 131 324 

Lloguer jove 229 166 634 

Cessió habitatges 185 215 400 

Dels contractes fets el 2009, s’han atorgat subvencions pel condicionament 
dels habitatges per valor de 428.711 €. També s’ha subvencionat l’IBI de 262 
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habitatges que ho han sol·licitat, per valor de 36.000 €. Les prestacions socials 
complementaries per l’accés a l’habitatge han estat de 70.727 €. 

4.4. Habitatges amb serveis per a Gent Gran 

El programa municipal d’habitatges amb serveis per a gent gran amb 
autonomia funcional i pocs recursos econòmics disposa actualment de 925 
habitatges. La previsió per al període 2010-2011 és de superar els 1.200 
habitatges en servei. 

Habitatges dotacionals amb serveis per a gent gran 

En servei 925 

En obres 283 

En projecte 313 

TOTAL 1.521 

4.5. Programa social d’arranjaments d’habitatges 

Programa dels Servis Socials Bàsics vinculat a la cartera de serveis de l’atenció 
domiciliària, adreçat  a l’adequació de les condicions bàsiques d’habitabilitat de 
les llars de persones grans amb dèficits d’autonomia funcional o social, o de 
persones amb discapacitat, amb recursos econòmics insuficients. 

Arranjament d’habitatges 

Habitatges atesos anualment  275 

Inversió mitja anual 345.000 € 
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Síntesi de programes i recursos 

 
A finals de 2010, l’Ajuntament disposarà de 5.108 habitatges en diferents 
programes d’habitatge social i inclusió residencial. Al llarg del 2011, s’estableix 
el compromís d’incorporar-ne 1.180 més. Entre el 2008 i el 2016, els plans 
d’habitatge i d’acció contra la pobresa fixen un increment a l’entorn dels 6.700.  
 

  
Situació 

2010 

 
Previsions 

increment al  
2011 

 
Compromisos 
d’increments 
PHB i PACP 

2016  

 

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
 

296* 
 

24** 
 

120** 

Contingents de reserva 
 

Nous programes 
Persones amb discapacitat 
Persones socialment vulnerables 
Dones víctimes violència masclista 
 

Programes preexistents 
Gent Gran 
Joves 

 
 
 

62 
100 
12 

 
 

925 
2.202 

 
 
 

85 
50 
8 
 
 

283 
200 

 
 
 

510 
150 

56-86 
 
 

2.000 
1.000 

 
 

Allotjaments col·lectius 
 

------ 
 

30 
 

120*** 

 

Emergències socials 
 

153 
 

100 
 

400-500 

 

Borsa d’habitatge de lloguer 
 

1.358 
 

400 
 

2.400 

 
*     S’inclouen els 245 habitatges de les entitats i els 51 del Programa Municipal  
**    Previsió d’increment dels habitatges del Programa Municipal, no s’inclouen els que podrien aportar les  
       entitats socials. 
***  Aquesta xifra representa un nou objectiu, no previst al PHB ni al PACP 
 

 


