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1. Presentació  

Un any més us presentem la memòria del Servei d’Habitatge de la Diputació, que és una eina 
de coneixement, anàlisi, apropament i seguiment de les actuacions realitzades des del Servei 
al llarg de tot l’any 2020 mitjançant la creació i la recollida d’informació de les actuacions 
realitzades des d’aquí.  

Aquest instrument de suport i informació facilita planificar actuacions de forma més 
estratègica i eficient i activar tots els recursos disponibles per donar suport als ajuntaments 
per garantir el dret a l’habitatge digne, adequat i sostenible.  

Podeu trobar tota la informació actualitzada al web de la Diputació de Girona. 

 

 

http://www.ddgi.cat/web/nivell/230/s-0/habitatge
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2. Resum executiu 

 

Aquesta memòria correspon a les activitats del Servei d’Habitatge durant l’any 2020. 
S’estructura en quatre blocs segons l’ordenació actual dels recursos que ofereix el Servei i les 
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dades treballades són les generades pel mateix Servei. 

 

A grans trets, cal esmentar que el pressupost inicial va ser de 2.108.300 €, amb 409.163,71 € 
més de projectes de finançament afectat, i es va ampliar en 212.518,54 €. El total gestionat 
pel Servei ha estat de 2.279,982,25 €. 

Les tasques han estat desenvolupades per l’equip humà següent:  

 

3. Informació de context 

La referència metodològica i el marc normatiu principal és la Llei del dret a l’habitatge, la qual 
té com a referència metodològica principal el desplegament del Pla per al Dret a l’Habitatge, 
que defineix les gestions i els tràmits que es poden realitzar en l’àmbit de l’habitatge des del 
món local. 

• Atenció a l'usuari 

• Xarxa de tècnics

• Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona

Bloc 1

Assessorament
general

• S.1. Servei d'assessorament específic en habitatge

• S.2. Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

• S.3. Programa de formació en habitatge

• S.4. Recull de normativa, modelització i documents rellevants 

Bloc 2

Pla de Serveis

• Estudis, plans, programes i projectes

• Gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal

• Inversions en habitatges destinats a polítiques socials

• Adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials

• Compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica  

Bloc 3

Línies de subvenció

• Eix 1. Auditories en llars vulnerables

• Eix 2. Coneixement del parc

• Eix 3. Salut, gent gran i infància

• Eix 4. Programes per a la ciutadania

• Eix 5. Educació 

Bloc 4

Programa d'Estalvi Energètic i
Pobresa Energètica

Àrea d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i 

Cooperació Local

Diputat delegat d'Habitatge

Quim Ayats 

Tècnica d'habitatge

Anna Pla

Tècnic d'administració 
general

Eduard Pallarès

Auxiliar administrativa

Marina Verdaguer

Becàries de suport 
Francesca Rodríguez i 

Teresa Rocabert

Cap del Servei 
d'Assistència i 

Cooperació

Josep Garriga
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També cal mencionar que es disposa del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, que ha de 
constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques 
d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, aprovada 
provisionalment l’any 2019 i que actualment encara resta a l’espera de l’aprovació definitiva.  

El Servei d’Habitatge forma part de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona i té 
per objectiu impulsar i donar suport a tots els municipis de les comarques gironines en el 
desenvolupament de les polítiques d’habitatge. Aquestes són el conjunt de normatives, 
instruments tècnics i actuacions per mitjà del qual les administracions públiques intervenen 
sobre el sistema d’habitatge per tal de garantir el dret a un habitatge digne i adequat. 

Els objectius principals del Servei són els següents: 

 Impulsar, fomentar i incentivar la planificació de les polítiques d’habitatge en 
l’àmbit local. 

 Donar suport a les polítiques socials d’habitatge per respondre a les necessitats de 
la població més vulnerable. 

 Promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i 
comarcals en l’àmbit de l’habitatge. 

 Facilitar la informació de la normativa vigent per als ajuntaments.  
 Articular la prestació del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
 Fomentar el treball en xarxa de les diferents administracions. 

Les actuacions principals d’aquest Servei han estat fonamentalment: 

 

Algunes de les actuacions d’aquest any s’han vist afectades per l’impacte de la pandèmia de 
la COVID-19 i ha calgut adaptar les actuacions del Servei. El cas del Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa Energètica és el més evident, ja que el programa va dirigit directament a la 
ciutadania i es va adaptar en la seva totalitat de presencial a telemàtic. 
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A causa de les afectacions de la població vulnerable i de l’increment de les dificultats de 
manteniment de l’habitatge, des del Servei es van encarregar dos estudis per tal de poder 
millorar les polítiques destinades als ens locals. 

En primer lloc, a l’octubre es va encarregar l’estudi sobre l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit 
de l’habitatge a la demarcació de Girona. En previsió de les afectacions de la pandèmia, es va 
definir una metodologia d’estudi i es va contractar l’Observatori DESC per tal de poder 
conèixer les possibles afectacions, proposar actuacions i preveure els reptes als quals ens 
enfrontarem l’any 2021. 

I, en segon lloc, també a l’octubre es va encarregar l’estudi sobre la morositat en l’habitatge 
públic, per tal de poder donar eines als ajuntaments per reduir l’impacte econòmic que suposa 
el suport en el manteniment de l’habitatge per a col·lectius especialment vulnerables. 

4. Informació sobre les actuacions del Servei d’Habitatge  

4.1. Bloc 1. Assessorament general 

 
L’assessorament està dirigit a treballadors, laborals i funcionaris, equips de govern dels ens 
locals i supralocals, i a les entitats i col·legis professionals en matèries relacionades amb les 
polítiques d’habitatge. 

L’any 2020 s’ha consolidat la utilització de la plataforma Jira —dissenyada i implementada per 
l’Àrea de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona— de gestió de consultes i incidències, a 
través de la qual s’han rebut la major part de consultes d’assessorament general en l’àmbit de 
l’habitatge. 

Tot i això, ha fet falta seguir amb el funcionament anterior, ja que molts assessoraments han 
entrat via correu electrònic o telèfon en espera de consolidar el funcionament de la 
plataforma. 

Objectius 

 Promoure la instauració de la gestió de polítiques d’habitatge segons les necessitats 
detectades. 

 Potenciar la coordinació entre les diferents administracions. 
 Facilitar la informació en matèria d’habitatge per als municipis. 
 Promoure la planificació de les polítiques locals en habitatge.  
 Resoldre dubtes de gestió de les polítiques d’habitatge en l’àmbit local. 
 Donar suport en l’anàlisi de les possibilitats de gestió d’habitatge i derivació cap als 

òrgans competents de l’Administració. 

• Atenció a l'usuari

• Xarxa de tècnics

• Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona

Bloc 1

Assessorament general
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 Enviar documentació i enllaços d’interès.  
 

 Consultes telefòniques  

Durant l’any 2020 s’han comptabilitzat 519 comunicacions en registres telefònics. 

 

 Assessoraments generals (Jira) 

 
 

 
 Xarxa d’Habitatge de Girona 

És un espai en l’eina Google Sites que permet als treballadors de l’Administració de les 

Servei d’intermediació 8 % Programa d’estalvi i pobresa 
energètica 10 %

Formació 12 %

Ocupacions irregulars
3 %

Subvencions
59%

Altres 8 %

Temàtiques principals de les atencions 
telefòniques

Servei d’intermediació Programa d’estalvi i pobresa energètica

Formació Ocupacions irregulars

Subvencions Altres

HPO 12 %

Habitatge cooperatiu 12 %

COVID-19 17 %

Coordinació de 
projectes 18 %

Gestió del parc 
públic 18 %

Gestions de serveis 
locals 23 %

Sol·licituds rebudes a través de la plataforma Jira

Informació sobre HPO

Informació sobre habitatge cooperatiu

Informació en relació amb les afectacions de la COVID-19

Consultes sobre coordinació de projectes

Gestió del parc públic

Gestions de serveis locals
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comarques gironines en l’àmbit de l’habitatge: 

 Accedir a la informació de manera ràpida i àgil. 
 Resoldre dubtes del treball del dia a dia. 
 Informar sobre jornades o actes organitzats pels ajuntaments o altres administracions. 
 Organitzar trobades per resoldre dubtes. 
 

 
 

 Col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

Les relacions de col·laboració amb la Diputació de Barcelona es van iniciar amb la signatura del 
primer conveni el 30 de juny del 2016, i el 6 de juny de 2017 se’n va signar la renovació i 
ampliació, amb vigència de quatre anys, és a dir, fins al 6 de juny de 2021, i prorrogable quatre 
anys més.  

Aquest conveni estableix les relacions de col·laboració d’ambdues diputacions en els àmbits 
dels serveis d’intermediació i formació, entre d’altres, i permet millorar l’assessorament 
gràcies a l’accés directe a la seva documentació i compartir la informació que generen. 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016

2017

2018

2019

2020

Evolució dels usuaris donats d'alta

Membres
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4.2. Bloc 2. Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge 

 
 

 
El Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge va ser aprovat pel Ple de la Diputació el 
17 de desembre de 2019 i publicat al BOP número 246, de 27 de desembre de 2019. 

El Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona 
una sèrie de serveis en el marc de les polítiques d’habitatge, en coordinació i col·laboració amb 
altres administracions. 

A continuació, es resumeixen els 55 serveis prestats relacionats amb els diferents àmbits: 

• S.1. Servei d'assessorament específic en habitatge

• S.2. Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

• S.3. Programa de formació en habitatge

• S.4. Recull de normativa, modelització i documents rellevants 

Bloc 2

Pla de Serveis

S2 (27) 49 %

S2 (8) 15 %

S3 (6) 11 %

S4 (14) 25 %

Nombre d'actuacions

 S1 Servei d'assessorament específic en habitatge

S2 Servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

S3 Programa de formació en habitatge

S4 Recull de normativa, modelització i documents rellevants
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Al llarg del 2020, la prestació dels serveis s’ha finalitzat amb una consecució del 87 %, que 
correspon a: 

 

A la finalització de la prestació s’ha lliurat un informe a cada ens local amb la informació 
detallada de la prestació i s’ha enviat una enquesta de valoració, els resultats de la qual es 
resumeixen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancats (11)
42 %

Anul·lats (3)
12 %

En curs (4)
15 %

SIH (8)
31 %

Ens sol·licitants: 23 ajuntaments i 3 consells comarcals

Tancats Anul·lats En curs SIH

4,5 4,52 4,54 4,56 4,58 4,6 4,62 4,64 4,66 4,68 4,7

Resultat obtingut

Seguiment i reunions de la prestació

Procediment de concessió

Procediment de sol·licitud

Global

Valoració de la prestació

Enquesta realitzada als ens locals a la finalització de la prestació del servei
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S.1. Servei d’assessorament específic en habitatge 
 

 

Pel que fa a cada àmbit d’assessorament específic: 

 S.1.1. Plans locals d’habitatge (PLH) 
◦ S’han generat i facilitat fins a un total de 12 documents relacionats amb els 

PLH, des de la licitació fins a la redacció final. 
 
 S.1.2. Habitatge buit 

◦ S’han generat i facilitat un total de 12 documents per a les diferents 
propostes de mobilització (modificació de les ordenances fiscals de l’IBI, 
programa de cessió, modelatge per a l’estudi d’habitatge buit, etc.). 

◦ S’ha realitzat una formació específica per als ajuntaments en el marc de la 
prestació a la qual van assistir 10 persones de 8 ens locals diferents. 

 
 S.1.3. Ocupacions irregulars 

◦ L’any 2017 es va impulsar un grup de treball per poder donar eines i 
instruments als ens locals per reflexionar sobre les actuacions locals davant 
les ocupacions irregulars i per facilitar-los el document «Actuacions davant 
l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local», elaborat per la 
Diputació de Girona amb la col·laboració d’un grup de treball integrat per 
ajuntaments i altres institucions. Aquest document es troba a disposició del 
públic en general al web de la Diputació de Girona i s’utilitza com a material 
del Pla de Serveis en Matèria d’Habitatge. 

◦ S’han actualitzat el document d’actuacions locals i els documents 
estandarditzats relacionats. 

◦ Durant el 2020 s’han realitzat dues reunions del grup de treball i s’ha 
contractat  un especialista en aquest àmbit, Pablo Feu, per tal de fer una 
revisió jurídica de la versió 3 del document.  
 

 
 



 

 

 

13 

 

 S.1.4. Habitatge d’ús turístic (HUT) 
◦ S’han generat i facilitat un total de 7 documents per a la regulació de 

l’habitatge d’ús turístic en la protecció de l’habitatge principal. 
◦ S’ha realitzat una formació específica per als ajuntaments en el marc de la 

prestació a la qual van assistir 4 persones de 4 ens locals diferents. 
◦ S’ha cartografiat i generat la informació georeferenciada dels HUT a través 

del SITMUN a 3 ajuntaments. 

S.2. Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
 

 
El servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge (SIH) ofereix assessorament a les persones 
que presentin un risc de perdre el seu habitatge principal i que siguin de col·lectius vulnerables. 
El servei s’ofereix als ens locals de la demarcació que tenen un servei d’habitatge, que poden 
oferir un suport quant a l’atenció a la ciutadania i que compleixen amb els requisits del Servei 
d’Habitatge de la Diputació de Girona. També cal que justifiquin la necessitat de poder tenir 
aquest servei per necessitats socials contrastades. 

Els SIH compten amb el suport dels convenis amb Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya (renovat l’any 2019) i amb els col·legis d’advocats de 
Girona i Figueres - Alt Empordà (renovat l’any 2018).  

El servei es presta a través de la contractació de 7 lletrats/ades que assessoren els 8 diferents 
punts de servei i fan propostes per evitar la pèrdua de l’habitatge principal. Les despeses de 
contractació dels lletrats ha estat de 121.877,83 € l’any 2020. 

Tot seguit es detalla la informació dels usuaris atesos, l’àmbit territorial dels serveis d’àmbit 
comarcal i la resolució dels casos al llarg del 2020. 

El nombre d’expedients gestionats pels serveis durant l’any 2020, ja siguin nous o provinents 
de l’anualitat anterior, són els següents: 
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A continuació és detallen els percentatges d’expedients d’Ofideute tancats i oberts i el 
percentatge d’expedients d’intermediació local  tancats i oberts durant l’any 2020: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

48

11

236

81

26

69

28

Selva Blanes Vidreres

Alt Empordà Banyoles - Pla de l'Estany Gironès

Salt La Bisbal

84 %

16 %

Ofideute

Oberts Tancats

69 %

31 %

Intermediació local

Oberts Tancats
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L’àmbit territorial dels serveis d’àmbit comarcal és el següent: 

 

 

 

Al desembre del 2020 es va enviar una enquesta de valoració dels serveis d’intermediació en 
l’àmbit de l’habitatge, de la qual s’extreuen les dades següents: 

25 %

25 %25 %

12 %

13 %

La Selva

Santa Coloma de Farners

Sils

Tossa de Mar

Caldes de Malavella

Maçanet de la Selva

89 %

5 %
3 %1 %

1 % 1 %

Pla de l'Estany - Banyoles 

Banyoles Cornellà de Terri Porqueres

Camòs Crespià Fontcoberta

46 %

34 %

8 %

4 %

4 %
4 %

Gironès

Cassà de la Selva Llagostera

Celrà Fornells de la Selva

Sant Julià de Ramis Sarrià de Ter

57 %

11 %

10 %
4 %

3 %

3 % 2 %
1 %

1 %

8 %

Alt Empordà

Figueres Castellò d'Empúries

Roses La Jonquera

Llança L'Escala

Vilafant Sant Pere Pescador

Cabanes Altres
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S.3. Programa de formació en habitatge 
 

 

Amb aquestes actuacions es vol respondre a les necessitats formatives del cos tècnic i del 
col·lectiu de treballadors de l’Administració diversificant el ventall de les temàtiques de les 
polítiques d’habitatge perquè puguin tenir informació actualitzada dels canvis normatius i de 
les novetats en actuacions i projectes. 

L’any 2020 s’ha comptat amb l’assistència de 346 persones i, tot i que s’havia programat la 
formació presencial, degut a la pandèmia de la COVID-19, a partir del 16 març del 2020 tota la 
formació es va fer en línia i es van enregistrar algunes de les sessions.  

La despesa en formació del Servei ha estat de 13.300 €. 

A continuació, es detallen les activitats que s’han dut a terme: 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Servei per part dels usuaris

Suport de la Diputació

Horaris de les lletrades i lletrats

Utilitat del servei

Servei ofert a les persones

Valoració dels serveis d'intermediació

Dades de l'enquesta de valoració enviada al desembre del 2020
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Taller sobre habitatge buit  21 de febrer - presencial 

L’objectiu del taller és conèixer, des d’un punt 
de vista tècnic, la regulació actual de l’habitatge 
buit i compartir diferents experiències perquè 
puguin servir com a exemple per impulsar 
actuacions d’àmbit local. En aquest sentit, es 
vol fomentar la mobilització de l’habitatge buit 
i donar eines als ens locals perquè procurin 
garantir l’accés a un habitatge digne i evitar el 
mal ús de l’habitatge. 

 

35 alumnes 

 

 

Valoració 
global: 
4,56 sobre 5 

 

«La industrialització dels processos 
constructius per a una arquitectura sostenible i 

social» 

18 i 25 de març i 1 d’abril de 2020 

Aquestes jornades se centren en l’aplicació de 
sistemes industrialitzats per respondre a les 
noves demandes de la societat: amb 
l’optimització dels processos constructius 
s’incideix en la millora de la sostenibilitat global 
(ambiental, econòmica i social). 

 

21 alumnes 

 
 

* 

 

«L’habitatge social» (mòdul 2 del Postgrau en 
polítiques d’habitatge) 

15, 22 i 29 d’abril i 6, 13, 20 i 27 de 
maig 

L’objectiu és aprofundir en el concepte 
d’habitatge social amb un enfocament 
pluridisciplinari que engloba els aspectes 
urbans, arquitectònics, jurídics, socials, 
econòmics i teòrics que el caracteritzen. 
Aquesta especialització en matèria d’habitatge 
social implica examinar des d’una perspectiva 
històrica els conceptes d’habitatge protegit, 
d’habitatge destinat a polítiques socials i 
d’habitatge assequible. 

 

24 alumnes 

 
 

* 

 

Jornada sobre l’habitatge cooperatiu 20 d’abril 

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a 
conèixer el model d’habitatge cooperatiu de 
cessió d’ús i aprofundir en diferents projectes 

 

42 alumnes 
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executats o en construcció per tal de donar 
eines per poder reproduir el model a diferents 
municipis de la demarcació de Girona. 
 

 

 

Valoració 
global: 
4,5 sobre 5 

 

Curs sobre la gestió de l’habitatge  

«La llei d’arrendaments urbans. Els contractes 
de lloguer i els lloguers socials» 

6 i 9 d’abril  

L’objectiu és fer un repàs a les actualitzacions 
de la llei d’arrendaments urbans i posar en 
relleu les mesures urgents aplicades pels 
diferents governs per fer front a les 
problemàtiques d’habitatge ocasionades per la 
pandèmia. 

 

45 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,58 sobre 5 

«La cessió d’habitatges a l’Administració» 1a edició: 5 de maig  
2a edició: 25 de setembre 

L’objectiu és conèixer com es pot articular la 
cessió d’habitatges a l’Administració, tant des 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
com per part de les persones físiques o 
jurídiques privades, així com les necessitats de 
gestió (econòmica i jurídica) que requereix per 
part de l’ajuntament. 

 

1a edició:  
36 alumnes  
2a edició:  
27 alumnes 

 

Valoració 
global: 
4,45 sobre 5 

 

Jornada sobre les novetats de la normativa 
d’eficiència energètica a l’edificació 

17 de juny 

L’objectiu és analitzar el document del CTE-HE 
en matèria d’energia, que inclou els aspectes de 
l’edifici de consum quasi nul, així com les 
modificacions sobre el procés de certificació 
que es preveu que es facin en els propers 
mesos. 

 

22 alumnes 

 
 

* 

 

«Els ajuts directes i l’emergència d’habitatge» 
(mòdul 3 del Postgrau en polítiques 
d’habitatge) 

7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11 i 18 
de novembre 

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a 
conèixer el model d’habitatge cooperatiu de 
cessió d’ús i aprofundir en diferents projectes 

 

19 alumnes 
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executats o en construcció per tal de donar 
eines per poder reproduir el model a diferents 
municipis de la demarcació de Girona. 
 

 

Valoració 
global: 
3,8 sobre 5 

 

«L’habitatge protegit i les bases d’adjudicació d’habitatges» 

L’objectiu principal és conèixer les actuacions que són objecte de protecció en 
l’àmbit de l’habitatge, els ajuts a què poden optar els ajuntaments per a la promoció 
d’habitatges de protecció oficial (HPO) i les polítiques de planificació que hi tenen 
relació i que es poden dur a terme.  

«L’habitatge protegit» 19 d’octubre  

L’objectiu principal és donar a conèixer el marc 
legal per generar habitatge protegit. 

 

32 alumnes 

 

Valoració 
global: 
3,9 sobre 5 

«Bases d’adjudicació d’habitatges» 14 de desembre 

L’objectiu principal és oferir les eines per 
redactar les bases d’adjudicació dels HPO o dels 
habitatges destinats a les polítiques públiques. 
 

 

25 alumnes 

 

Valoració 
global:  
4,3 sobre 5 

 

«Actuacions per pal·liar la pobresa energètica» 27 de novembre 

L’objectiu és conèixer les eines de què es 
disposa per abordar el problema de la pobresa 
energètica i valorar l’impacte de les actuacions 
locals.  

 

18 alumnes 

 

 

Valoració 
global: 
4,5 sobre 5 

* D’algunes jornades no es disposa de dades de la valoració dels assistents i per això no es 
detallen en aquesta memòria. 
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S.4. Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 
l’habitatge 
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4.3. Bloc 3. Subvencions del Servei d’Habitatge 

 

Aquest 2020 s’han gestionat 1.468.918,54 € en subvencions de concurrència competitiva i 
134.300 € en subvencions nominatives, que s’exposen tot seguit:   

Detall 
Pressupost 

inicial 
Ampliació Crèdit 

final 

 Cinc línies de subvencions de concurrència competitiva 

Subvencions per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge 

200.000 € 100.000 € 300.000 € 

Subvencions a ajuntaments i consells comarcals 
per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge 
en l’àmbit comarcal 

100.000 €  100.000 € 

Subvencions als ajuntaments per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials 

300.000 € 150.000 € 450.000 € 

Subvencions per als ajuntaments per a 
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques 
socials 

450.000 € 112.518,54 € 562.518,54 € 

Subvencions per als ajuntaments i consells 
comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica  

50.900 € 5.500 € 56.400 € 

 Tres subvencions de caràcter nominatiu 

Subvenció a l’Ajuntament de Salt per al 
finançament del projecte de suport a les 
comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de 
l’habitatge 

 

50.000,00 € 

Subvenció al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - 
Demarcació de Girona per a la coorganització del 
Programa de Formació 

 
9.300,00 € 

• Estudis, plans, programes i projectes

• Gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal

• Inversions en habitatges destinats a polítiques socials

• Adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials

• Compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica  

Bloc 3

Línies de

subvenció
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Subvenció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 

 
75.000,00 € 

 

A continuació, s’exposen les dades més rellevants de les cinc línies de subvencions de 
concurrència competitiva del Servei d’Habitatge.  

 

 

Resum de la tramitació administrativa 

Aprovació de les bases Sessió plenària de 19 de novembre de 2019 

Publicació de les bases al BOP BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2019 

Aprovació de la convocatòria Junta de Govern de 17 de desembre de 2019 

Termini per presentar sol·licituds Del 2 de gener al 14 de febrer de 2020 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 

 
Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

 44 sol·licituds presentades (un 19,91 % del total de municipis de la demarcació). 
 43 ajuntaments subvencionats (s’han concedit el 97,73 % de les sol·licituds 

presentades). 
 1 sol·licitud desestimada. 
 Import màxim concedit: 10.000 € / Import mínim concedit: 1.000 €. 
 2 renúncies. 
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Cal destacar que, de les actuacions sol·licitades, un 37,21 % corresponen a estudis d’habitatge 
buit (16 actuacions) i un 14 % corresponen a la redacció de plans locals d’habitatge (6 PLH). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificació (14) 33 %

Polítiques socials (12) 37 %

Urbanisme (1) 2 %

Serveis intermediació
(6) 14 %

Construcció d'habitatges 
(5) 12 % Gestió i millora dels serveis (1) 2 %

Tipologia de l’àmbit principal 

Planificació

Polítiques socials

Urbanisme

Serveis intermediació

Construcció d'habitatges (obra nova o rehabilitació)

Gestió i millora dels serveis

97.488,18 € (20 beneficiaris)

190.000,00 € (34 beneficiaris)

141.184,56 € (24 beneficiaris)

190.000,00 € (26 beneficiaris)

300.000,00 € (43 beneficiaris)

0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 € 350.000,00 €

2016

2017

2018

2019

2020

Evolució de les concessions des del 2016

Import concedit
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Resum de la tramitació administrativa 

Aprovació de les bases Sessió plenària de 19 de novembre de 2019 

Publicació de les bases al BOP BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2019 

Aprovació de la convocatòria Junta de Govern de 17 de desembre de 2019 

Termini per presentar sol·licituds Del 2 de gener al 14 de febrer de 2020 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern de 16 de juny de 2020 

Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

 8 sol·licituds presentades (un 100 % del total de destinataris). 
 8 ajuntaments i consells comarcals subvencionats (s’han concedit el 100 % de les 

sol·licituds presentades). 
 Import màxim concedit: 18.000 € / Import mínim concedit: 1.000 €. 

 

70.480,00 € (7 beneficiaris)

87.720,00 € (8 beneficiaris)

73.070,00 € (7 beneficiaris)

92.470,00 € (8 beneficiaris)

0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00 € 90.000,00 €100.000,00 €

2017

2018

2019

2020

Evolució de les concessions des del 2017

Import concedit
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Resum de la tramitació administrativa 

Aprovació de les bases Sessió plenària de 19 de novembre de 2019 

Publicació de les bases al BOP BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2019 

Aprovació de la convocatòria Junta de Govern de 17 de desembre de 2019 

Termini per presentar sol·licituds Del 2 de gener al 14 de febrer de 2020 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 

 

Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

 28 sol·licituds presentades (un 12,67 % del total de municipis de la demarcació). 
 25 ajuntaments subvencionats (s’han concedit el 89,29 % de les sol·licituds 

presentades). 
 48 habitatges rehabilitats. 
 3 sol·licituds desestimades. 
 Import màxim concedit: 15.000 € per als habitatges de propietat municipal i 8.000 €. 

per als habitatges cedits / Import mínim concedit: 2.500 €. 
 4 renúncies. 
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Instal·lacions (50) 25 %

Cambres humides
(44) 22 %

Aïllament
(11) 5 %

Tancaments (50) 25 %

Acabats (46) 23 %

Nombre d’actuacions per grups

Instal·lacions Cambres humides Aïllament Tancaments Acabats

260.978,41 € (18 beneficiaris)

192.102,96 €(13 beneficiaris)

450.000,00 € (25 beneficiaris)

0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €150.000,00 €200.000,00 €250.000,00 €300.000,00 €350.000,00 €400.000,00 €450.000,00 €500.000,00 €

2018

2019

2020

Evolució de les concessions des del 2018

Import concedit
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Resum de la tramitació administrativa 

Aprovació de les bases Sessió plenària de 19 de novembre de 2019 

Publicació de les bases al BOP BOP núm. 226, de 26 de novembre de 2019 

Aprovació de la convocatòria 17 de desembre de 2019 

Termini per presentar sol·licituds Del 2 de gener al 14 de febrer de 2020 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 

 

Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

 12 sol·licituds presentades (un 5,43 % del total de municipis de la demarcació). 
 10 ajuntaments subvencionats (s’han concedit el 83,33 % de les sol·licituds 

presentades). 
 2 sol·licituds desestimades. 
 Import màxim concedit: 30.000 € per habitatge adquirit, amb un màxim de tres 

habitatges per ajuntament / Import mínim concedit: 10.000 € per cada habitatge 
adquirit. 

 5 renúncies. 
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366.554,90 € (7 beneficiaris)

562.518,54 € (10 beneficiaris)

€- €100.000,00 €200.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €600.000,00 

2019

2020

Evolució de les concessions des del 2019

Import concedit
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Resum de la tramitació administrativa 

Aprovació de les bases Sessió plenària de 16 de juny de 2020 

Publicació de les bases al BOP BOP núm. 119, de 22 de juny de 2020 

Aprovació de la convocatòria Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 

Termini per presentar sol·licituds Del 31 de juliol de 2020 al 14 d’agost de 
2020 

Resolució de la convocatòria Junta de Govern de 6 d’octubre de 2020 

 
Dades rellevants de la convocatòria de 2020 

 8 sol·licituds presentades (un 44,44 % del total de destinataris). 
 8 ajuntaments i consells comarcals subvencionats (s’han concedit el 100 % de les 

sol·licituds presentades). 
 Import màxim concedit: 10.000 € / Import mínim concedit: 1.500 €. 
 236 aparells subvencionats. 
 1 renúncia. 
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Subvencions nominatives 
L’any 2020, seguint en la mateixa línia que els anys anteriors, el Servei d’Habitatge de la 
Diputació de Girona va concedir dues subvencions directes de caràcter nominatiu: 

a.  Subvenció directa nominativa a l’Ajuntament de Salt 

L’any 2020 es va atorgar a l’Ajuntament de Salt una subvenció directa de caràcter nominatiu, 
per import de 50.000 €, amb l’objectiu d’atendre les despeses del personal contractat amb 
dedicació exclusiva en el projecte de suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de 
l’habitatge al municipi de Salt. 

L’atorgament d’aquesta subvenció directa respon al fet que la població de Salt té unes 
característiques especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, l’alta densitat en 
l’ocupació dels habitatges i l’elevat índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el 
funcionament de l’oficina i les tasques desenvolupades fan que s’hi hagin de destinar molts 
més recursos econòmics que en altres municipis de la demarcació.  

b. Subvenció directa nominativa al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació de 
Girona  

L’any 2020 es van subvencionar amb 9.300 € un curs, una jornada i dos mòduls del Postgrau 
en polítiques d’habitatge coorganitzats per la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i inclosos dins el programa de formació del Servei d’Habitatge de la Diputació de 
Girona.  

c. Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per als habitatges de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció Social 

L’any 2020 es va atorgar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) una subvenció de 75.000 
€, a raó de 401,07 € per habitatge del total de 187 habitatges gestionats per entitats de la 
demarcació de Girona.   

Neveres (14) 10 %

Deshumidificadors
41 %

Radiadors
45 %

Altres sistemes de 
climatització (5) 2 %

Calderes (5) 2 % Altres (1) 0 %

Tipologia d’aparells o electrodomèstics subvencionats

Neveres Deshumidificadors Radiadors Altres sistemes de climatització Calderes Altres
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La raó d’aquest conveni rau en el fet que la finalitat de l’ajuda sol·licitada no té encaix en cap 
de les convocatòries generals de subvencions i, consegüentment, s’ha considerat oportú 
elaborar i aprovar un conveni de col·laboració específic per donar suport a les entitats del 
tercer sector de la demarcació de Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social i que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social.  

4.4. Bloc 4. Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 

 
El programa es va oferir al 2018 als municipis de més de 20.000 habitants i la resta de municipis 
es van englobar a través dels consells comarcals amb l’objectiu de donar cobertura a tota la 
demarcació per treballar conjuntament i transversalment la problemàtica de la despesa 
energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona, fent especial èmfasi en les llars 
de persones vulnerables per poder abordar i avaluar la pobresa energètica. 

El programa té les actuacions en curs següents:  

 

 

 

17 centres 
coordinadors 

8 comarques 

1 agrupació de 
municipis 

7 municipis de més 
de 20.000 habitants 

2 municipis de 
menys de 20.000 

habitants 

 
 
 

• Eix 1. Auditories en llars vulnerables

• Eix 2. Coneixement del parc

• Eix 3. Salut, gent gran i infància

• Eix 4. Programes per a la ciutadania

• Eix 5. Educació 

Bloc 4

Programa d'Estalvi Energètic i
Pobresa Energètica
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Dades rellevants sobre el programa al llarg del 2020 

 4 eixos en funcionament (80 % del programa). 
 487 auditories energètiques en llars vulnerables derivades. 
 9 actuacions de: «Anem al mercat».  
 19 actuacions de: «Parlem-ne al carrer».  
 2 plataformes en funcionament. 
 Cobertura dels 8 consells comarcals i de 7 dels municipis de més de 20.000 habitants. 

El programa està estructurat en els eixos següents: 

 EIX 1 - Auditories: es realitzen auditories energètiques en llars vulnerables derivades a 
través dels centres coordinadors per tal de poder incidir directament en la rebaixa de 
la despesa energètica fent actuacions directes amb la instal·lació de petit material i 
articulant la possibilitat de posar electrodomèstics més eficients a les llars que 
presenten més afectació. 
L’empresa encarregada de desenvolupar aquestes actuacions s’ha designat mitjançant 
la licitació pública de 5 lots i és El Risell. 
Durant l’any s’han realitzat un total de 367 auditories, amb un grau d’assoliment del 
39,4 %, tenint en compte que la licitació encara està en curs. 

 EIX 2 - Coneixement del parc: la pandèmia ha provocat que no es poguessin dur a 
terme les inspeccions per part dels ens locals a les llars, que es realitzaran en el marc 
d’una licitació en el pressupost de 2021. Amb les dades recollides es podrà fer una 
diagnosi de les llars que pateixen pobresa energètica, dimensionar les actuacions 
futures que es podran dur a terme i planificar accions directes en llars vulnerables.  

 EIX 3 - Salut: a causa de la pandèmia s’ha hagut de transformar el programa en no 
presencial i s’ha creat una plataforma per als professionals sanitaris per poder oferir la 
formació i la informació de com detectar persones que pateixen una situació de 
pobresa energètica que els afecta la salut, i derivar-les a accions d’auditoria i actuació 
a les seves llars.  
N’han estat informats el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tots els 
centres d’atenció primària de la demarcació de Girona. 

 EIX 4 - Ciutadania: aquest eix consisteix en diferents actuacions per fomentar la 
participació de la ciutadania en el coneixement de la despesa energètica generada per 
l’habitatge, millorar els hàbits de consum per disminuir la despesa i detectar casos de 
pobresa energètica invisible. S’han pogut realitzar algunes de les actuacions als 
mercats però, a causa de la pandèmia, hi ha hagut restriccions i anul·lacions. Pel que 
fa a les actuacions complementàries, s’han adaptat a unes sessions en directe a través 
de YouTube que tindran lloc durant el primer trimestre del 2021. I, finalment, les 
actuacions de «Parlem-ne al carrer» també s’han hagut de transformar en no 
presencials a través de la creació de grups de WhatsApp per oferir la formació i 
informació en línia.  

 EIX 5 - Educació: també a causa de la pandèmia s’ha hagut de transformar el programa 
en no presencial i s’ha creat una plataforma per al personal dels centres educatius 
públics i concertats per complir amb la mateixa finalitat: donar eines i material 
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pedagògic als centres educatius i al professorat per poder conèixer millor l’energia i 
aprendre a estalviar-ne o a fer-ne un consum eficient. 
N’han estat informats el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i tots 
els centres de recursos pedagògics de la demarcació de Girona. 

5. Despeses del Servei d’Habitatge l’any 2020 

Aplicació Descripció Pressupost 
inicial 

Obligacions 
reconegudes a 

31/12/2020 

210/1521/46200 
Ajuts a ajunt. estudis, 

plans, programes i proj. 
Habitatge 

200.000,00 € 64.743,66 € 

210/1521/46500 

 

210/1521/46202 

Ajuts a c. comarcals 
polítiques socials àmbit 

com. Habitatge 

Ajuts a ajunt. polítiques 
socials àmbit comarcal 

Habitatge 

100.000,00 € 41.490,00 € 

210/1521/76200 
Ajuts a ajunt. per 

inversió polítiques 
socials Habitatge 

300.000,00 € 9.555,80 € 

210/1521/76201 
Ajuts a ajuntaments per 

inversió adquisició 
habitatge 

450.000,00 € 30.000,00 € 

210/1521/76202 

 

210/1521/76500 

Ajuts a ajunt. per 
inversió prog. estalvi i 

pobresa energèt. 

Ajuts a c.comarcals 
prog. estalvi i pobresa 

energ. 

60.000,00 € 0,00 €* 

210/1521/46201 
A l'Ajuntament de Salt - 
Habitatge Comunitats 

50.000,00 € 0,00 €* 

210/1521/48100 Al Col·legi Arquitectes 
Catalunya de Girona - 

9.300,00 € 0,00 €* 
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Prog.Formació 

210/1521/45100 
A l'Agència d'Habitatge 

de Catalunya - 
Habitatge social 

75.000,00 € 75.000,00 € 

210/1521/22706 
Estudis i treballs tècnics 

Habitatge (Serveis 
intermediació) 

134.703,83 € 50.673,59 € 

210/1521/22706 
Estudis i treballs tècnics 

Habitatge  
93.314,34 € 15.730,00 € 

210/1521/22606 
Reunions, conferències 

i cursos Habitatge 
4.000,00 € 3.831,51 € 

210/1521/22706 
Estudis i treballs tècnics 

Habitatge (Programa 
Pobresa Energètica) 

371.981,83 € 49.839,33  € 

210/2310/22706 
Estudis i treballs tècnics 

Habitatge (PFA) 
269.468,10 € 0,00 € 

210/1521/22199 
Subministrament altre 
material prog. pobresa 

energètica 
235.000,00 € 53.018,74 € 

210/2310/22199 
Subministrament altre 
material prog. pobresa 

energètica (PFA) 
128.108,79 € 0,00 € 

210/1521/22112 

 

Material il·luminació i 
elèctric prog. pobresa 

energètica 
25.000,00 € 0,00 € 

210/2310/22112 
Material il·luminació i 
elèctric prog. pobresa 

energètica (PFA) 
11.586,82 € 0,00 € 

 
Obligacions 

reconegudes Servei 
d’Habitatge 

 393.882,63 € 

* El pagament es pot realitzar a partir del 31 de desembre de 2020. 


