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Introducció

El present Estudi Local d'Habitatge té com a naturalesa fer una radiografia de l’estat de

l’habitatge en aquest moment del poble de Sant Climent Sescebes

Es  tracta  de  fer  un  estudi  real  del  parc  edificat  existent  en  general  partint  de  la

documentació i bases de dades existents, tot comparant-les amb la realitat d'acord amb treball

de camp fet pel propi autor de l'estudi.

Així s'utilitzen les bases de dades que disposen les diferents administracions com també

de persones que hi treballen i/o estan vinculades al dia a dia del poble. Es fa esment, a la part

final en el capítol d'agraïments.

Es va fer presentació pública indicant les intencions del present estudi i els avantatges de

tindre una eina de gran utilitat en l'àmbit de l'habitatge. 

Es va fer arribar una enquesta als assistents fent difusió a tot el municipi.  En total s'han

enquestat 72 habitatges de forma directe segons es detalla més endavant, com a part d'un

procés de participació ciutadana.

Altres  informacions  per  extreure  dades  provenen  d'organismes  públics  (Idescat,  INE;

Ajuntament de Sant Climent Sescebes,...)  del  padró municipal  d'habitants, del  registre de

comptadors de la companyia d'aigües, del padró de l'IBI, webs d'immobiliàries,...així com de la

pròpia investigació de camp, i consulta amb gent implicada del poble.

A destacar el suport del personal, tècnics i regidors del consistori pel seu coneixement directe

del poble. La seva informació i col·laboració ha estat de gran utilitat.

Compta amb el suport de la Diputació de Girona que subvenciona i dona assessorament en

la concreció del estudi.

Aquest estudi analitza tant el centre urbà, com altres nuclis de població  més petits de

caire residencial com son Vilartolí i Ullastre.

Una singularitat de Sant Climent es la presencia del Cuartel Militar del Ministerio de Defensa,

que representa un 75 % de la superfície del municipi.

 



ENQUESTA SOBRE PARC   D’HABITATGES EXISTENTS

Per determinar l'estat actual del parc d'habitatges s'ha fet una enquesta segons model

que es mostra en documentació annexa.

S'han rebut 72 enquestes i s'han visitat 66 habitatges. 

Aquells  que ho han sol·licitat  han rebut visita  per  conèixer  de primera mà la  situació  del

habitatge enquestat. 

Les dades indicades han estat:

– Adreça complerta de l'habitatge.

– Tipus de l'habitatge: unifamiliar, 2ª residència, ús turístic, obra nova o reforma, propietat

o lloguer,...

– Peces de l'habitatge: nombre d'habitacions, sala, cuina, banys, garatge,...

– Nombre de residents: sexe, edat

– Tipus  d'instal·lacions:  AACC,  calefacció,  plaques  solars,  íd.  fotovoltaiques,  biomassa,

geotèrmia...

– Accessibilitat: nombre de plantes, ascensor,...

– Vigència de cèdula d'habitabilitat, ITE, i certificat eficiència energètica. 

Durant  la  visita  s'ha  comprovat  l'estat  de  manteniment  del  habitatge  i  condicions

d'habitabilitat, accessibilitat i manteniment, 

El  tracte directe amb els inquilins ha facilitat una informació molt útil per conèixer tant la

realitat existent del parc d'habitatges, com de les condicions i necessitats futures desitjades

tant  particulars com generala del poble.

S'han donat consells específics per cada habitatge visitat de les mesures adients per millorar-

lo i fer un manteniment més eficient.

Cal constatar les següents dades a considerar a les conclusions d'aquest estudi.

Habitatges unifamiliars entre mitgeres en casc antic amb condicions d'habitabilitat més

precàries..

Habitatges amb antiguitat superior als 50 anys que no han fet manteniment adequat, ja

sigui per la situació econòmica o per desinterès dels propietaris. 

Habitatges amb mancances d'accessibilitat donada l'edat avançada dels seus ocupants.

Requereixen mitjans per salvar desnivells ja sigui tipus salva-escales, ascensors o per millorar

la seva utilitat. Molts tenen banyera que  dificulta  la higiene diària per persones amb mobilitat

reduïda.



Habitatges  amb  mancances  de  manteniment:  presenten  petits  problemes  estructurals

( fissures, façana en mal estat, petits assentaments dels fonaments,...)

Habitatges amb mancances en aïllament tèrmic: Coberta sense aïllament, humitats per pont

tèrmic, i obertures amb poc manteniment que tenen generalment vidre senzill o sense gomes

que milloren la seva estanquitat.

Habitatges buits

Es considera que un habitatge és buit o en desús "quan no hi ha persones empadronades ni hi

ha despesa d'aigua corrent en un període mínim d'un any.

Es  considera  que un habitatge  es  segona residència  quan el  propietari  en disposa  d'altra

habitatge on es troba empadronat, i l'utilitza de manera discontinua, ja sigui caps de setmana

o període de vacances.

 Els  habitatges  buits,  en  mal  estat  o  ruïnós  òbviament  no  formen  part  dels  habitatges

enquestats.



ESTUDI LOCAL D’HABITATGE: Anàlisis

1.1 ESTRUCTURA RESIDENCIAL

El terme municipal de Sant Climent té una extensió de 24,37km2  

Aquest estudi analitza tant el centre urbà, com altres nuclis de població  més petits de

caire residencial situats a les afores com son Vilartolí i Ullastre.

Una singularitat de Sant Climent es la presencia del Quartell Militar del Ministerio de Defensa,

que representa un 75 % de la superfície del municipi. No es coneix ni s'ha valorat la estructura

residencial de la Base Militar. 

Tal com indiquen les Normes Subsidiaries de Planejament de Sant Climent Sescebes es

poden diferenciar varies zones amb tipologies urbanes diferenciades, tal com es comprova en

plànol adjunt en apartat annexes.

- Tipus de trames urbanes i tipologies     d’edificació.

-Casc Antic  ( clau 1) 

Espai dintre antiga muralla amb edificacions construïdes abans 1900 al voltant de l'església,

amb els carrers Major i Pont com eixos nord-sud i limitat per riera Anyet i còrrec de la Pixanera

a oest i per carrer Nou i Espolla a banda est. 

Es tracta dels habitatges més antics del municipi amb amplades estretes de façana (menor de

6 metres habitualment), entre mitgeres i de planta baixa i un o dos plantes més. Normalment

amb coberta inclinada  de teula àrab. La seva antiguitat es superior als 100 anys, si bé la

majoria han estat reformats i/o rehabilitats.

Els carrers del casc antic son estrets, ben conservats però no hi han espais públics amplis.

Molts habitatges no disposen d'aparcament ja sigui per impediment de l'estretor del carrer o

per impossibilitat constructiva.

-Edificació en illa tancada ( clau 2)

 Creixement urbà, “tipus eixample” majorment cap a 1960 en endavant enllaçats pel carrer

Espolla. Construccions ja fetes amb murs ceràmics, bigues de ciment i coberta tan pot ser

plana com inclinada.

-Edificació en filera ( clau 3) 

Zona projectada no desenvolupada situada al costat nord del poble.

Edificació en sector de Raval ( clau 4 )

Barris situats en el perímetre com son el Barri del Vic, dels Fogons, Ullastre i Vilartolí. Els dos

primers estan integrats ja a la trama urbana i els dos últims es troben  a més d'un quilòmetre

de distància. Varietat de tipologia constructiva segons l'antiguitat del habitatge. 



Edificació aïllada (clau 5)

Urbanitzacions més recents situades al costat est de la carretera de Figueres- Espolla

Habitatges  fets  amb  tècniques  constructives  modernes  i  amb  millors  condicions

d'habitabilitat.  Disposen  de  bon  aparcament  i  jardí  privat.  Carrers  amples  i  zones  verdes

pròximes.

A destacar que per Normes els habitatges han de ser unifamiliars i cap zona permet la creació

de blocs d'habitatges i no hi ha previsió d'habitatges de protecció oficial.

El Nucli Urbà compta amb 240 habitatges aproximadament, configurat pel casc antic, la 

zona d'Eixample i barris del perímetre com Fogons i Vic.

El nucli de Vilartolí, situat a 2 km cap al nord, consta  de 23 habitatges de tipus rústic força 

antics, formats pers murs de pedra, voltes o forjats de bigues de fusta amb coberta inclinada 

de teula àrab. Son edificacions aïllades amb patis limitats pers murs.

Segons Padró d'habitants hi han 31 persones empadronades en 10 domicilis.

Hi han 6 habitatges que s'utilitzen com segona residència amb gent que no consta al padró, i 7

desocupats (alguns en venda).

Hi ha 8 possibles“habitatges”, edificacions en mal estat o ruïnós, es a dir, que requereixen 

obres per recuperar les condicions d'habitabilitat per tornar a ser un habitatge pròpiament dit.

El barri d'Ullastre, situat a 1 km del nucli cap a l'oest, consta  de 3 habitatges de tipus rústic 

força antics, formats pers murs de pedra, voltes o forjats de bigues de fusta amb coberta 

inclinada de teula àrab. Son edificacions aïllades. Hi ha un reconegut restaurant vinculat a un 

habitatge. 

Segons Padró d'habitants hi han 5 persones empadronades en 3 domicilis.

Es troben en bon estat de manteniment.

1.2 PARC D’HABITATGES EXISTENT

• El parc d’habitatges es de 270 unitats aproximadament , dels quals 204 són principals 

(75%).

Majoritàriament son de propietat. A l'enquesta( 72 habitatges visitats) s'han trobat uns 15 

habitatges de lloguer, es a dir un 20 % dels habitatges ocupats. Per això es suposa que hi han 

uns 50 habitatges de lloguer.



De segona residència, no es percep adequadament amb l'enquesta i revisant sobretot els 

consums d'aigua es detecten uns 40 habitatges d'aquest tipus. Presenten un consum estacional, 

no regular i els seus ocupants no estan empadronats a Sant Climent Sescebes.

També es detecten així uns 62 habitatges buits. Un 23 % del total.

Dintre dels  habitatges buits trobem , uns 14 habitatges en molt mal estat o estat ruïnós. Cal 

apuntar que 8 d'aquests es troben al barri de Vilartolí que es troba a les afores a uns 2 km del 

nucli urbà.

L'Ajuntament té iniciats 6 expedient de declaració de ruïna.

• Per calcular l’ocupació mitja dels habitaves principals, considerem els 534 habitants del 

poble pròpiament dit (excloent els  104 domiciliats al a base militar) i els habitatges que son

domicili habitual, 204, i surt una ràtio de  3,82 habitants  per  habitatge.

• La gran majoria dels habitatges principals tenen una superfície superior als 100 m2

distribuïts en varies plantes, donada la normativa vigent.

• De petits, menors de 50- 60 metres quadrats potser només hi han uns 10- 15 a tot

el municipi concentrats en un edifici de caire plurifamiliar situat al carrer Nou, 1.

 En relació a la antiguitat del parc d’habitatges principals cal esmentar que als darrers 20 

anys,  només s'han fet uns 23 habitatges nous. Actualment no hi cap projecte d'habitatges 

nous.

 Els serveis tècnics en el registre d'obres amb llicència tenen constància d'uns 50 

habitatges reformats o rehabilitats en els darrers 30 anys.

 Només hi ha a tot el municipi un edifici plurifamiliar, segons una interpretació laxa 

de la normativa que manté la densitat d'habitatges igual que els habitatges unifamiliars 

que l'envolten.

 Hi han 2 habitatges d'ús turístic i 3 establiments de turisme.



A Sant Climent Sescebes, hi ha un d’habitatge en propietat de l’Ajuntament que actualment 

està buit, i un altre de grans dimensions que pertany al Bisbat de Girona.



1.3 POBLACIÓ

Segons indica la memòria de les NNSS de planejament de Sant Climent:

Desenvolupament Històric de la població.

En el segle XIV la vila de Sant Climent era fortificada I tenia agregats els territoris de Vilartolí I 

Ullastre.

En el curs del s. XVIII el poble es comença a eixamplar fora muralles, i de 159 habitants el 1718 

passa a 447 el 1787, mercès a l'expansió de la vinya.

En el s. XIX segueix l'expansió I l'any 1860 s'arriba als 855 habitants, però la plaga de la fil·loxera 

la fa minvar a començament del s. XX, 800 habitants.

En els anys 50, la creació del centre d'instrucció per a reclutes provocà un important increment de 

la població de fet ( 729 habitants en el 1960, 915 en el 1970)

L'any 1979 la població de dret eren 499 I els militars, 300.

ANY HABITANTS

1718 159

1787 447

1860 855

1900 790

1930 673

1960 729

1981 490

1986 461

1992 410



 Població actual

A desembre 2016  Sant Climent Sescebes consta 641 habitants: 
375 homes i 266 dones.

Població segons l’origen

 Segons dades d'Idescat:

  Per  lloc  de  naixement  trobem 398  habitants  nascuts  a  Catalunya,  133  a  la  resta

d'Espanya i 110 a l'estranger.

 Per nacionalitat, 561 tenen nacionalitat espanyola i 80 estrangera.

 A destacar que 107 habitants formen part de la Base Militar, amb domicili al mateix

cuartel, segons dades del padró d'habitants. Distorsionen la interpretació correcta de la situació

real  del  municipi,  doncs  majorment  son soldats  que  tenen una  gran  mobilitat  geogràfica.

També s'han detectat que varis familiars viuen al nucli urbà en habitatges de lloguer.

 Son 102 homes i 5 dones entre 20 i 40 anys majoritàriament. No es tenen en compte

per avaluar les necessitats futures.





 Es comprova en el perfil d'edats on destaca l'asimetria en el tram d'edat de persones que

poden estar vinculades amb la Base militar.

Evolució de la població

 Si bé al 2016 s'han donat 3 naixements i 3 defuncions cal preveure un creixement positiu, 

constant i homogeni en els propers anys.

Aquest creixement serà fruit de nous residents vinguts de ciutat i de les noves famílies que es 

crearan pel jovent que arriba a edat adulta.

POBLACIO 2016 SANT CLIMENT S. ALT EMPORDÀ CATALUNYA

Edat 0-14 anys 79 23044 1180054

Edat 15-64 anys 432 92224 4963265

Edat 65-84 anys 109 20980 1158651

Edat > 85 anys 21 3870 220626

Index envelliment 160,7 92,7 85,5

Index sobre 
envelliment

16,1 15,6 16

Index dependència 
juvenil

23,8 25 23,8

 Aquest paràmetres indicatius de la població han de servir com a referents per veure l'evolució de 

la població de Sant Climent.



Destaca respecte a la comarca i a la resta de Catalunya una xifra alta de persones d'edat 

avançada.

Index envelliment: (Persones majors 65 anys/ menors 15anys)x100 

Index sobreenvelliment: (Persones majors 85 anys/ majors 15anys)x100 

Index de dependència juvenil: (Persones menors 15 anys/ pers. 16 a 64 anys)x100 

En un període de 15 anys es preveu arribar als 900 habitants,  aquest  increment  de

més de 250 habitants, suposa un total de 120-150 nous habitatges si prenem en consideració

una ràtio dos persones per habitatge. 

Hi  han un total  de 69 joves  d'edat  entre  16 -  30 anys  encara  no independitzats  que

conviuen amb els seus pares o tutors. 15 ja ho han fet. 

Hi han 79 persones menors de 16 anys.

A destacar que 46 domicilis els formen persones majors de 65 anys. 24 persones viuen sols.

Trobem 21 persones majors de 85 anys.

En el cas del municipi de Sant Climent Sescebes, cal preveure un creixement poblacional

continuu gràcies a  la  seva bona localització  dins  l’estructura  de la  comarca,  la  proximitat   a

Figueres i la seva immillorable situació de domini de vistes sobre l’Empordà faciliten aquesta previsió

1.4 DEMANDA D'HABITATGE

No s'ha pogut  determinar  l'existència  d'una demanda important  d'habitatge nou  o  de

segona ocupació.

A  destacar  els  comentaris  de  varis  joves  del  poble  indicant  la  dificultat  de  trobar  un

habitatge  de  lloguer,  i  encara  més  amb  unes  condicions  adaptades  a  les  seves  possibilitats

econòmiques i necessitats.

 

A les oficines de l'Ajuntament hi ha un lloc on es poden fer ofertes i demandes d'habitatges

de lloguer. Hi ha forces demandes no cobertes i quasi bé cap oferta de lloguer.

1.5 OFERTA D'HABITATGE 

Després de consultar les ofertes de webs, ( Habitaclia, idealista, fotocasa,...) i consultes 

personals fetes al poble cal constatar que:

Com s'ha dit abans no hi ha oferta d'habitatge de lloguer. Només s'ha trobat en els últims 

mesos una oferta de lloguer per part d'una immobiliària.



Respecte a la venda d'habitatge s'han trobat, en els darrers 6 mesos, 17 habitatges en el

mercat immobiliari. Tots ells son de segona mà. 

Dels 17 habitatges, 9 es troben buits ( potser algun més doncs hi ha gent empadronada que 

ja no deu viure). 

 No es registra gaire moviments de vendes donada la situació econòmica actual.

Aquests habitatges en venda es troben a diferents zones del poble, tant al casc antic com a 

l'eixample. Tant en bon estat de conservació com d'altres que requereixen millores posteriors.

A destacar que els preus es poden considerar alts en relació a altres ofertes del mercat.

No hi ha cap promoció immobiliària en marxa, ni des de l'Ajuntament hi ha coneixement de 

llicències de construcció d'habitatges nous.

1.6 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

En aquest estudi es fa anàlisi del planejament vigent i del potencial d'habitatges que es poden

crear en el seu desenvolupament en els propers anys.

Sant Climent disposa de Normes Subsidiaries de Planejament de l'any 1998.

S'han fet modificacions puntuals que  no afecten en termes d'habitatges. 

S'ha  analitzat  per  zones  per  preveure  el  possible  nombre  d'habitatges  a  construir  si  les

necessitats ho requereixen.

Casc Antic. Clau 1

En aquesta zona  hi han 2 solars buits, que juntament en la rehabilitació dels 8 habitatges  en

estat ruïnós poden donar lloc a uns 10 habitatges nous.

Zona d'edificació en illa tancada. Clau 2. ( Eixample)

Per  la  seva  extensió  més gran  i  per  una  densitat  d'habitatges  menor  que  el  casc  antic

aprofitant els solars buits ( uns 30 aprox.), habitatges en mal estat que requereixen obres

(  uns  6  edificis)  i  magatzems  o  altes  edificacions  dedicades  a  altres  usos  que  podrien

convertir-se en habitatge residencial ( unes 10-12 finques).

En total a la zona eixample poden crear-se uns 50-60 habitatges. Cal indicar que alguna finca

segons la seva mida pot permetre la creació de varis habitatges.

Zona d'edificació en filera. Clau 3.

Quan es  desenvolupi poden crear-se d'acord als paràmetres urbanístics uns 36 habitatges 

nous en filera



Zona d'edificació en raval. Clau 4. Barris 

Es concreta la proposta pels diferents barris:

Barri del Vic: 

Presenta una gran parcel·la amb front al camí de Vilartolí que podria crear uns 6 habitatges

nous.

Barri dels Fogons:

Podrien crear-se uns 2 habitatges nous.

Veïnat de Vilartolí.

Presenta varis edificacions en estat  ruïnós o en mal  estat que poden donar lloc  a uns 8

habitatges nous o rehabilitats.

Veïnat d'Ullastre:

Aquest  lloc ja  trobem els habitatges en bon estat  i  pel  seu caire rústic no permet ni  es

recomana la creació de nous habitatges.

En total , a la zona de barris perimetrals o afores poden crear-se uns 16 habitatges.

Zona d'edificació aïllada. ( noves urbanitzacions)

A les unitats d'actuació previstes i amb les urbanitzacions ja executades al costat est de la

carretera de Figueres – Espolla podem preveure uns 78 habitatges unifamiliars nous.

El potencial de creixement urbanístic de Sant Climent Sescebes pel seu futur és

d'uns 210 habitatges.



2. ESTUDI LOCAL D’HABITATGE: Diagnosi

2.1 Problemàtica d'accés a l'habitatge

 Hi ha varis temes a explicar i comentar sobre aquesta problemàtica.

  Els problemes derivats d'un mercat reduït d'habitatges existents en bones condicions nua

preu assequible per la majoria de la gent.

Dins l'oferta actual  es troben habitatges que per les  seves dimensions,  característiques i

tipologia constructiva no s'adeqüen a les necessitats de la gent que vol viure a Sant Climent

Sescebes.

 Els habitatges que requereixen obres, sobretot una gran rehabilitació suposen una despesa

important per recuperar les condicions d'habitabilitat.

Els habitatges nous, per tindre un preu raonable, depenen del preu del solar i 

 Hi ha una manca d'habitatges de mides més assenyades per la demanda possible. Sobretot

per habitatges d'uns 70-90 metres quadrats amb dos o tres habitacions.

Tampoc hi ha oferta d'habitatges de mides menors d'entre 50- 60 metres útils, per gent gran,

que visqui sola o en parella adaptada a les seves necessitats, sobretot en accessibilitat al

habitatge. 

 Encara  menys  hi  han  habitatges  amb el  seu  interior  adaptat  per  a  gent  gran  o  altres

persones amb mobilitat reduïda ( PMR).

2.2 Problemàtica i necessitats en matèria de rehabilitació

Aquest àmbit es on cal fer una tasca més important. 

El nombre d'habitatges en mal estat per manca de manteniment adequat es probablement

una de les prioritats futures del municipi.

La dependència econòmica del municipi durant molts anys de la Base Militar ha deixat forces

immobles pensats  com a hostals  que avui  dia  no reuneixen els  requisits  de funcionalitat

exigits  per  les  normatives  vigents.  Prendre  mesures  per  fomentar  la  seva  reutilització  o

conversió en habitatges nous es un tema que requereix estudi més detallat.

2.3 Coherència entre planejament i necessitats d'habitatge 

En l'apartat de població s'ha comentat que el previsible augment de població de Sant Climent

Sescebes en els propers 20-25 anys  pot ser d'uns 250 nous habitants.

El potencial de creixement urbanístic ja pot fer front a aquest increment però podem trobar-

nos que la oferta residencial existent no quadri amb els desitjos i necessitats.



La  tipologia  i  característiques  dels  habitatges  que  es  poden  construir  d'acord  amb  el

planejament no s'adapta als nous requeriments de la societat.

Els habitatges nous que es poden projectar no son assequibles per tots els sectors de la

població, particularment els joves o gent amb capacitat adquisitiva més limitada.

El planejament i la empenta del mercat immobiliari deixen fora als grups més desfavorits del

seu dret d'accés a un habitatge digne.

2.4 Coherència  entre  recursos  i  instruments  municipals  i  necessitats

d'habitatge 

Com es  tracta  d'un  municipi  petit  ni  disposa  ni  té  obligació  de  tindre  una  oficina  local

d'habitatge.

Els temes estan derivats cap el Consell Comarcal, Diputació de Girona i la Generalitat de

Catalunya.

Tampoc disposa de recursos econòmics, donat el seu limitat pressupost municipal, per fer

front a les necessitats d'habitatges.

Depèn així d'accions promogudes per les administracions de rang superior abans esmentades.



3. ESTUDI LOCAL D’HABITATGE: OBJECTIUS

Es proposen aquest objectius generals d'acord amb la realitat de Sant Climent Sescebes:

- Fer efectiu l'accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats , en 

uns condicions econòmiques proporcionals als ingressos de la llar.

– Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com la utilització adequada, 

garantint la qualitat i adequació a les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat 

ambiental i social.

–  

– Preveure una oferta d'habitatges dotacionals per als col·lectius amb necessitats 

especifiques en matèria d'habitatge, com habitatges en lloguer temporal per emancipació dels

joves.

– Preveure  les mesures suficients per a la rehabilitació i adequació a la normativa dels 

habitatges i edificis d'habitatges existents que ho necessitin, dins de les possibilitats i 

polítiques de les administracions públiques i amb una participació proporcional dels 

propietaris. Els objectius per al període de 6 anys pròxims seran:

–

– Actuació sobre 14 habitatges amb necessitats de rehabilitació estructural o en estat 

ruïnós.

– Actuació sobre 20 habitatges amb necessitats de mesures de millores d'habitabilitat i 

accessibilitat.

– Actuació sobre 30 habitatges amb necessitats de rehabilitació de façana i envolvent de 

l'edifici

–

Preveure les mesures suficients  per a optimitzar la utilització del parc d'habitatges existent i 

eliminar les situacions d'utilització anòmala. Els objectius seran:

– Actuació sobre  62 habitatges desocupats de manera permanent per tal de posar-los en 

oferta.



4. ESTUDI LOCAL D’HABITATGE: Conclusions

Les estratègies de l'Estudi Local d'Habitatge hauran de contemplar aspectes com ara:

Possibles  canvis  en  el  planejament  urbanístic,  tant  de  les  seves  determinacions

d'ordenació com de la gestió i programació, per tal d'adequar-lo a la problemàtica d'habitatge

detectada.

 Cal  renovar  les  Normes  Subsidiaries  per  un  nou  Pla  d'ordenació  urbana  municipal,

actualitzar el planejament a les noves lleis i necessitats del poble.

Han de regular la possibilitat de fer habitatges plurifamiliars i permetre fer habitatge de

protecció pública. 

Regular  activitats molestes i usos no adequats d'establiments situats dins el nucli urbà.

Permetre   en el  planejament  modificacions  dels  paràmetres  urbanístics  per  instal·lar

ascensors o altres elements indispensables per persones amb mobilitat reduïda.

 

Donar utilitat als habitatges que son propietat de l'Ajuntament i del Bisbat, posar-los

a l'abast  de  sectors  de població  amb dificultats  d'accés  al  habitatge.  Podrien posar-se a

lloguer temporal  per afavorir  l'emancipació  dels joves del  poble  o necessitats  dotacionals

d'urgència.

Com son dos habitatges de grans dimensions es pot estudiar la possibilitat de fer-ne varis de

mida més pràctica.

Impulsar  la  concreció  del  sector,  al  costat  carretera  de  Mollet,  on  es  vol  implantar  un

equipament privat per fer  una  residència per a gent gran,  es a dir  afavorir  la creació

d'edificacions pensades i adaptades a les seves necessitats.

Mesures per fomentar la rehabilitació i recuperació dels habitatges en mal estat.

Implementar les ITE ( inspeccions tècniques d'edificis) als edificis amb antiguitat superior

als 45 anys tal com marca la llei. Obrir expedient als edificis en mal estat o ruïnós per evitar

accidents i facilitar al seva incorporació al parc d'habitatges. 

Actualment hi ha 6 expedients oberts, cal fer seguiment dels altres i prendre accions per

recuperar la seva utilitat.

Implementar els CEE, certificats d'eficiència energètica, per conèixer i poder valorar el cost

i necessitats de prendre mesures de millora d'estalvi energètic dels habitatges.

ICAEN ( Institut Català de l'Energia) ofereix servei d'assessorament i ajudes dins d'aquest

àmbit.



Oferir servei d'habitatge d'informació dels recursos que ofereixen les administracions.

L'Ajuntament no disposa de recursos però si que pot indicar quins son els programes i

polítiques d'ajut del Consell Comarcal, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.

Es presenta un llistat d'adreces d'interès per informació general de la població.

Seria  bo  crear  una  Taula  informativa de  reunió  periòdica  (  un  cop  a  l'any)  per

contrastar les novetats en matèria d'habitatge i fer seguiment de les actuacions, així com

assabentament d'informacions d'interès. 

Hauria d'estar formada per representants de l'Ajuntament ( polítics i tècnics), Serveis

Socials i representants en matèria d'habitatge del Consell i de la Diputació.

Així es poden coordinar les subvencions programades d'acord amb les necessitats del poble.

Es  important  la  coordinació  i  actuació  conjunta  de  les  administracions

implicades en tema d'habitatge i requeriments assistencials de la població.



ACTUACIONS I PROGRAMES

Es detallen les actuacions que es poden dur a terme d'acord amb la diagnosi, i objectius de 

l'estudi local d'habitatge:

_ Promoure l'actualització de planejament donat que les Normes Subsidiaries son de l'any 

1998 i haurien de revisar la seva idoneïtat, per permetre la creació d'habitatges que 

responguin a les necessitats de la població.

Campanya informativa i explicativa sobre diferents temes abans comentats.

Poden oferir-se xerrades informatives de caire trimestrals com per exemple:

Com fer un bon manteniment dels habitatges i edificis d'habitatges?

Què és l'ITE? La cèdula d'habitabilitat ? Obligacions dels propietaris d'habitatges

Què és el certificat d'eficiència energètica?

Programes i ajudes dels organismes públics en tema d'habitatge.

Incentivar la rehabilitació d'habitatges sobre en casc antic mitjançant bonificacions en les 

ordenances fiscals, com poden ser reducció de l'impost de construccions ICIO.

Aquestes bonificacions es poden fer extensibles a altres mesures per recuperar o millorar 

l'habitabilitat dels habitatges com:

Millora del paisatge urbà mitjançant ajudes a la rehabilitació de façanes, o pintada de les 

mateixes.  Campanya amb ajudes en forma de material subvencionat per pintar façanes.

Campanya per fer canvi de vidres senzills per vidre doble en forma d'actuació conjunta per 

tindre descomptes amb industrials.

Campanya per canviar les banyeres per plat de dutxa sobretot a persones grans.

Millora de l'habitabilitat dels habitatges, en especial amb gent gran i persones de mobilitat 

reduïda (PMR). Informar sobre serveis gratuïts que ofereix MIFAS.

Promoure habitatge de lloguer evitant l'augment dels habitatges buits. 

Donar a conèixer els avantatges de la borsa de lloguer social gestionada pel Consell Comarcal

de l'Alt Empordà.



SERVEIS D'ASSESSORAMENT DEL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ

•Els serveis que actualment s’ofereixen des de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) són els 

següents:

•Cèdules d’Habitabilitat per acreditar el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat 

exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació), com d’habitatge 

usat (cèdula d’habitatge usat).

•Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial al qual s’han d’inscriure 

totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial.

•Programa Mediació per al Lloguer Social, en el qual el propietari disposa d’una 

assegurança de defensa jurídica i per cobrir desperfectes de l’habitatge de forma gratuïta i 

el llogater pot optar a l’habitatge a un preu per sota del mercat lliure.

•Tramitació i gestió dels Ajuts Permanents per al pagament del lloguer, renovació 

de l’ajut per a antics perceptors de la prestació.

•Gestió de la Renda Bàsica d’Emancipació, prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 

anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. Recordem que des del 

gener del 2012, la convocatòria és tancada i només es gestionen els canvis i les incidències 

dels expedients vigents.

•Tramitació de documentació per sol·licitar l’Ofideute, servei d’informació i assessorament 

adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris.

•Tramitació de documentació per Ajuts Personalitzats d’Especial d’Urgència 

(lloguer/hipoteca), un ajut a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del 

préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats.

•

•Contacte

•http://www.altemporda.org/portal/oficina-dhabitatge

c/ Nou,  48.   17600 Figueres

Tel. 972503088 (ext.126) 



•SERVEIS D'ASSESSORAMENT SIRIUS – MIFAS

•

El Sirius Mifas Girona és un Centre per a l’Autonomia Personal que ofereix, 

gratuïtament, informació i assessorament per a l'autonomia personal i l'accessibilitat de 

l'entorn, que depèn de la .Generalitat de Catalunya

S'adreça a les persones amb discapacitat, gent gran i els seus familiars i/o curadors. També a les 
entitats del tercer sector, col·lectius professionals i estudiants relacionats amb el camp de la 
discapacitat.

Tipus d'assessorament:
•Accessibilitat a l'entorn: assessorament per a lasupressió de les barreres d'accés i 
de l'interior de l'habitatge i informació sobre la normativa d'accessibilitat.

•Productes de suport: assessorament sobre mobiliari i l’adequació de l’entorn, productes 
per a la higiene, vestit, alimentació, transferències i mobilitat.

Disposem d'una exposició permanent amb productes de suport, solucions d’entorns accessibles, productes per a la
comunicació i l'accés a l'ordinador i tecnologia dirigida a la discapacitat.

SIRIUS MIFAS
Carrer Empúries, 31 baixos
17005 Girona
T. 972 41 40 41 | sirius.girona@mifas.cat
Horari: dimarts de 9h a 17:30h | dimecres de 15h a 18h
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