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1.  Introducció 
 

Aquesta memòria és el resum de l’activitat realitzada al Departament d’Habitatge 

durant l’any 2017. Les actuacions presentades en aquesta memòria són les que ha dut 

a terme la tècnica d’Habitatge amb el suport d’un auxiliar administratiu i d’una becària.  

2.  Departament d’Habitatge  
 

El Departament d’Habitatge té com a objectiu impulsar i donar suport a tots els 

municipis de les comarques gironines en el desenvolupament de les polítiques 

d’habitatge, que són les polítiques públiques impulsades per garantir el dret a un 

habitatge digne. 

Les actuacions d’aquest Departament han estat fonamentalment de prestació de 

serveis, d’assessorament, de formació i de planificació de campanyes per a 

ajuntaments i consells comarcals, i aquest 2017 s’han consolidat i ampliat els serveis 

d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge a alguns ens locals i l’articulació del futur 

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. Totes aquestes actuacions es 

coordinen amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, concretament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

2.1. Referència metodològica i marc normatiu  
 

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, en què la 

Generalitat de Catalunya, com a administració competent, defineix les gestions i 

tràmits que es poden realitzar en l’àmbit de l’habitatge des del món local. 

 

El Pacte Nacional de l’Habitatge va deixar de ser vigent l’any 2016 i, atès que l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya no ha programat cap reunió per parlar sobre la qüestió, 

s’entén que no se’n prolongarà la vigència. 
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També cal mencionar que actualment existeixen marcs de caràcter superior com els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. 

2.2.  Objectius del Departament d’Habitatge 
 
 Impulsar, fomentar i incentivar la planificació de les polítiques d’habitatge 

en l’àmbit municipal. 

 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. 

 Facilitar la informació de la normativa en procés de desenvolupament als 

ajuntaments.  

 Fomentar el treball en xarxa de les diferents administracions. 

 Impulsar la prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge. 

 Donar suport als municipis en la captació de l’habitatge vacant provinent 

d’entitats financeres i grans tenidors. 

 Donar suport en la redacció de documents i modelatge d’estudis.  

2.3. Actuacions principals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Representació dels quatre àmbits majoritaris de treball del Departament d’Habitatge. 
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2.3.1. Assessorament tècnic i informació 
general en matèria d’habitatge per a personal 
tècnic i càrrecs electes 
 

 Definició 

Assessorament a treballadors laborals i funcionaris, càrrecs electes dels ens locals i 

supralocals, a la ciutadania i als col·legis professionals en matèria relacionada amb les 

polítiques d’habitatge. 

 

 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.  

 

 Actuacions 

 Informació general en matèria d’habitatge i elaboració de documentació 

d’interès.  

 Anàlisi de les possibilitats de gestió d’habitatge i derivació cap als òrgans 

competents de l’Administració. 

 Informació sobre la normativa vigent en matèria d’habitatge. 

 Assessorament general en l’àmbit de l’habitatge, enfocat principalment a: 

o la planificació de les necessitats d’habitatge; 

o l’aprovació de plans locals, i  

o altres propostes formatives de la província. 

 

A banda de l’assessorament directe, via presencial, telemàtica o telefònica amb 

ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona, es manté contacte 

permanent a través de la Xarxa d’Habitatge de Girona.  
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En les darreres memòries fèiem referència al recull de premsa i al Google Group.  

Ambdues eines han quedat absorbides per la Xarxa d’Habitatge de Girona, que permet 

el contacte directe i actualitzat en diferents àmbits. 

 
o Grup de treball en la Xarxa d’Habitatge de Girona 

 
El 2016 es va crear un espai que permet als treballadors de l’Administració de les 

comarques gironines en l’àmbit de l’habitatge, mitjançant l’eina google sites, la 

realització de les tasques següents: 

 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. 

 

En data 31 de desembre de 2017 el grup tenia 42 membres, dels quals hi ha serveis 

municipals i comarcals d’habitatge de les comarques gironines, 4 més que l’any 

anterior.  

o Grup de treball en la Xarxa del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge 
 

Aquest any 2017 s’ha creat una plataforma amb l’objectiu de millorar la comunicació i 

la relació entre les persones que treballen als serveis d’intermediació en l’àmbit de 

l’habitatge de la Diputació de Girona, on han pogut fer consultes, compartir 

documents, consultar informació, sol·licitar formació i plantejar altres necessitats 

relacionades amb els serveis.  

A 31 de desembre de 2017 aquest grup estava format per 15 membres dels diferents 

serveis d’intermediació, entre advocats i personal al Servei d’Atenció a la Ciutadania.  

  

Assessoraments telefònics i per correu electrònic  

 
Els assessoraments i consultes realitzats aquest 2017 al servei són principalment per 

via correu electrònic i/o telefònica. A més a més, aquest any s’ha fet ús de la 
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plataforma d’automatització Mailchimp, que permet compartir campanyes enfocades 

principalment a activitats formatives mitjançant correu electrònic i fer-les arribar a 

tècnics d’ajuntaments i a altres usuaris interessats en l’àmbit de l’habitatge. 

Durant l’any 2017 s’han comptabilitzat 837 comunicacions en registres 

electrònics/telefònics, tant rebuts com efectuats. 

Cal destacar que, a causa de les noves línies d’actuació del Departament, s’ha generat 

un increment en el nombre d’assessoraments i, consegüentment, s’han dut a terme un 

total de 414 registres electrònics/telefònics, 423 més que l’any anterior. Els temes 

principals de les comunicacions han estat els següents: 

 Qüestions relacionades amb el programa de formació. 

 Possibles subvencions per part de la Diputació en l’àmbit de l’habitatge. 

 Gestió de projectes municipals. 

 Actuacions sobre mobilització d’habitatge buit. 

 Promoció i activació de l’habitatge protegit sobretot pel que fa a cooperatives. 

 Assessorament sobre la possibilitat de crear habitatges de protecció oficial.  

 Actualització de plans locals d’habitatge. 

 Coordinació amb altres administracions. 

 Obtenció de dades estadístiques i altres bases de dades. 

 Consultes sobre normatives relacionades amb l’habitatge. 

 Sol·licitud del document «Actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles 

des d’una perspectiva local».  

 Coordinació dels serveis d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge de la 

demarcació. 

 Informació sobre el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 

 

Figura 1: Dades dels registres de trucades segons el tipus d’organismes i institucions. 
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Figura 2: Representació gràfica del nombre i la procedència d’assessoraments i consultes. 

 

Figura 3: Representació de l’estat de les consultes dutes a terme. 

 

Figura 4: Tipus de registre dels assessoraments i consultes realitzades. 

 

o Web d’habitatge  
 
Dins la pàgina web de la Diputació de Girona, hi ha un espai web 

(www.ddgi.cat/habitatge) que es gestiona directament des del Departament a través 

de l’eina gestora de portals Liferay.  

En aquest espai apareix informació general del Departament d’Habitatge, el programa 

de formació d’enguany i els d’anys anteriors; a més a més, hi ha els plans locals 

d’habitatge subvencionats i coordinats pel Departament i des d’aquí es poden fer les 

inscripcions als cursos que organitza.  

 

http://www.ddgi.cat/habitatge
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Altres col·laboracions: 

 Conveni amb la Diputació de Barcelona  

El 2016 es van iniciar els tràmits d’ampliació i renovació del conveni que inicialment 

havia de signar-se el 30 de juny de 2009. El conveni es va signar el 6 de juliol de 2017.  

Aquest conveni estableix les relacions de col·laboració d’ambdues diputacions sobretot 

en els àmbits dels serveis d’intermediació i la formació, entre d’altres. 

 

2.3.2. Formació en matèria d’habitatge 
 

 Definició 
 

Les actuacions formatives són organitzades segons la capacitat pressupostària del 

servei i segons les necessitats expressades pels usuaris del programa de formació. 

Amb aquestes actuacions es vol donar resposta a les necessitats formatives dels tècnics 

i treballadors de l’Administració. Així doncs, s’intenten diversificar les temàtiques i estar 

sempre al dia dels canvis normatius i les novetats en actuacions i projectes. 

L’any 2017 s’articula amb el desè programa de formació que s’organitza des del 

Departament d’Habitatge. En els cursos i jornades per a arquitectes i arquitectes 

tècnics s’ha comptat amb el COAC, amb el qual, a través d’un contracte menor amb un 

import de 8.525,00 €, es van organitzar dos cursos tècnics i dues jornades. 

De cada sessió de les jornades d’habitatge es dona un certificat d’assistència emès per 

la Diputació de Girona a través del Departament d’Habitatge, i en les jornades i cursos 

del COAC els certificats s’emeten des del Col·legi d’Arquitectes.  

 

 Objectius 
 

Facilitar als treballadors públics, als càrrecs electes dels ajuntaments i a les persones 

que treballen en associacions sense ànim de lucre relacionades amb l’habitatge la 

informació necessària i un espai d’intercanvi d’experiències per millorar l’eficàcia dels 

serveis d’habitatge del municipi i fomentar la posada en comú d’experiències dels 

diferents serveis d’habitatge, potenciar la coordinació entre les diferents 

administracions, facilitar la informació als municipis a través de la formació i impulsar 



 

 

 

10 

 

el treball en xarxa. 

La formació permet conèixer experiències que s’han portat a terme a diferents 

municipis, tenir informació contrastada per professionals de les diferents temàtiques i 

disposar d’una xarxa de suport i de coneixences fetes al llarg de totes les jornades. 

 

 Actuacions 
 
Les jornades s’han programat segons les necessitats dels serveis, han estat 

consensuades amb la Generalitat de Catalunya i s’organitzen normalment en sessions 

de 5 hores de durada. Les jornades realitzades l’any 2017 han estat les següents: 

 Jornades sobre les polítiques relacionades amb la problemàtica de l’ocupació 

irregular (20 i 21 de març). 

 Jornada de treball sobre sancions per habitatges buits (5 de maig). 

 Trobada de tècnics d’Habitatge de la demarcació de Girona (17 de novembre). 

 Sessió de debat sobre ocupacions irregulars (11 de desembre). 

 

Els cursos i jornades organitzats amb la demarcació de Girona del COAC han estat els 

següents: 

 Curs per a arquitectes municipals de petits municipis (19, 24 i 31 de maig, 7, 14, 

21 i 28 de juny, 20 i 27 de setembre, i 4, 11, 18 i 25 d’octubre). 

 Curs de Revit bàsic (9, 16, 23 i 30 de novembre). 

 Jornada sobre la Llei del canvi climàtic: sostenibilitat, eficiència energètica, 

materials i NZEB [edificis de consum quasi nul] (15 de desembre).  

 Jornada sobre els nous enfocaments de l’espai públic: la gestió del paisatge 

urbà (22 de desembre).  

 

Al llarg del programa de formació s’ha seguit el mateix funcionament dels anys 

anteriors, gestionant els continguts de les jornades des del servei, proporcionant la 

informació sobre les jornades i la documentació que proposen i faciliten els ponents al 

web del servei d’habitatge, etcètera. 
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Les valoracions dels cursos i jornades organitzats pel Departament d’Habitatge l’any 

2017 es poden consultar a l’annex I d’aquesta memòria. 

 

2.3.3. Subvencions 
 

En aquest 2017 s’ha consolidat la campanya de les subvencions locals i s’hi han afegit 

dues de noves. Així doncs, les 3 línies de subvenció del Departament han estat les 

següents: 

– Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de 

les polítiques d’habitatge: línia consolidada l’any anterior, tot i que ja havia 

estat una línia històrica del servei.  

– Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les 

polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal: l’any 2016 se’n va fer una 

prova pilot amb subvencions excloses de concurrència pública als serveis 

comarcals. 

– Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 

polítiques socials: línia nova del 2017. 

També s’ha concedit una subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Ajuntament de 

Salt per import de 50.000,00 € i s’ha seguit donant suport als habitatges de la Xarxa 

d’Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya mitjançant un conveni amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya.  

 

Detall de les subvencions atorgades 
 

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

 
La convocatòria d’aquesta línia de subvencions estava dotada amb 190.000 €, destinats 
a l’impuls i el foment de les polítiques locals en habitatge, els quals es van repartir 
segons les puntuacions de les bases, de manera que han quedat pocs ajuntaments amb 
menys import del que havien sol·licitat. 
 
Un total de 34 ajuntaments van presentar la sol·licitud per a aquesta línia de 
subvencions i 4 ajuntaments van renunciar-hi (Besalú, Cassà de la Selva, Cruïlles, 
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Monells i Sant Sadurní de l’Heura i Sant Julià del Llor i Bonmatí).  
 
En el quadre següent s’hi detalla l’import i el projecte definitiu concedit a cada un dels 
municipis l’any 2017. 
 

  TOTAL 
ADJUDICAT Ajuntament Projecte, programa, estudi o actuació local 

Palamós  
Anàlisi dels habitatges desocupats i de les ocupacions 
irregulars en el municipi de Palamós 

6.555,36 € 

Anglès 
Servei de constitució, gestió i seguiment de la comunitat 
de veïns 

6.535,42 € 

Banyoles  Pla de Mobilització de Pisos Buits i Ocupacions Irregulars 7.000,00 € 

Bisbal 
d’Empordà, la 

Creació de la borsa municipal d’habitatge d’inclusió i 
allotjament d’acollida 

7.000,00 € 

Bolvir 
Projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar 
d’habitatges protegits dins el Pla de l’alcalde Bonet  

6.535,42 € 

Caldes de 
Malavella  

Hàbitat: accions per a l’accés i manteniment de l’habitatge 7.000,00 € 

Calonge Estudi d’implantació d’una cooperativa d’habitatge social 3.570,00 € 

Castelló 
d’Empúries 

Protocol d’intervenció en ocupacions il·legals d’habitatges 7.000,00 € 

Castellfollit de 
la Roca 

Estudi del parc d’habitatge del barri vell (ús i estat de 
conservació) 

1.978,15 € 

Celrà  Avanç del Pla Local d’Habitatge 7.000,00 € 

Cistella Projecte de rehabilitació de dos pisos socials a Cistella 6.529,16 € 

L’Escala  Diagnosi i mobilització del parc d’habitatges buits 7.000,00 € 

Figueres Pla d’Ocupació d’Apoderament Energètic 6.318,62 € 

Girona 
Aplicació de l’estudi de mobilització dels habitatges buits 
en el marc d’actualització del PLH 

7.000,00 € 

Gombrèn 
Projecte de reforma de l’antic hospital per destinar-lo a 
habitatges per a polítiques socials 

4.598,00 € 

Llagostera Servei d’Intermediació (abril - setembre 2017) 5.101,61 € 

Lloret de Mar  Pla Local d’Habitatge 7.000,00 € 

Mieres 
2a fase de l’estudi del parc d’habitatges del nucli urbà de 
Mieres (ús i estat de conservació) 

6.270,38 € 

Olot  Servei d’Assessorament Jurídic en Matèria d’Habitatge 6.535,42 € 

Palafrugell Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge 6.535,42 € 
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Les Planes 
d’Hostoles 

Estudi del parc d’habitatges del nucli antic (ús i estat de 
conservació) 

1.130,36 € 

Puigcerdà 
Rehabilitació de l’habitatge situat a l’edifici de l’antiga 
presó municipal a la Colònia Simon 

6.535,42 € 

Salt 
Aplicació informàtica de gestió d’incidències en edificis 
residencials amb dades de l’OLH integrada al SIT 

6.999,60 € 

Sant Climent 
Sescebes  

Estudi local d’habitatge 4.275,00 € 

Sarrià de Ter Assessorament sobre masoveria urbana 3.396,00 € 

Torroella de 
Montgrí  

Reforma del local de titularitat municipal del c. Hospital, 5, 
per adequar-lo com a habitatge social 

2.889,75 € 

Tortellà 
Estudi del parc d’habitatge del nucli urbà (ús i estat de 
conservació) 

6.650,00 € 

Ullà 
Certificats d’eficiència energètica dels edificis del barri de 
la Roqueta 

6.535,42 € 

Vall d’en Bas  Projecte bàsic HPO de Sant Privat d’en Bas 4.628,10 € 

Vilafant 
Estudi del parc desocupat per la mobilització de 
l’habitatge buit 

6.343,43 € 

TOTAL 172.446,05 € 

 

Subvencions als serveis comarcals de polítiques socials en habitatge 

La convocatòria d’aquesta línia de subvencions estava dotada amb 77.000,00 €, 

destinats a donar resposta a tots els serveis comarcals d’habitatge, a través de les 

oficines d’habitatge tant locals com comarcals. Van sol·licitar-la totes les oficines 

comarcals d’habitatge, excepte la de l’Alt Empordà, i l’import total adjudicat va ser de 

70.480,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Comarcal d’Habitatge Total adjudicat 

Gironès 16.940,00 € 

Puigcerdà 2.800,00 € 

Banyoles 3.040,00 € 

Olot 8.320,00 € 

Baix Empordà 17.380,00 € 

La Selva 18.000,00 € 

Ripollès 4.000,00 € 

TOTAL 70.480,00 € 
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Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials 
 

La convocatòria d’aquesta línia de subvencions estava dotada amb 215.000 €, destinats a 

atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat 

municipal o cedits, destinats a polítiques socials d’habitatge. En aquest cas es va 

consumir el total de la partida, i molts ajuntaments van quedar lluny de l’import que 

havien sol·licitat. 

Es van registrar 24 sol·licituds, de les quals 3 van ser denegades: Alp pel fet de tenir 

constituïda una mancomunitat i no preveure-ho les bases, i Bolvir i Ripoll per no haver 

sol·licitat la quantitat mínima per habitatge. Un ajuntament sol·licitant (Vidrà) va 

renunciar a la subvenció. 

En el requadre següent s’hi veu el detall de les subvencions concedides: 

Ajuntament Total adjudicat 

Anglès 8.056,89 € 

Sils 5.000,00 € 

Cistella 18.311,10 € 

Vall d’en Bas 3.662,22 € 

Torroella de Montgrí 4.394,66 € 

Fontanals de Cerdanya 6.958,22 € 

Calonge 5.859,55 € 

Riudellots de la Selva 3.399,60 € 

Salt 27.491,88 € 

Puigcerdà 8.000,00 € 

Blanes 26.367,99 € 

Celrà 13.916,44 € 

Ripoll 7.324,44 € 

Lloret de Mar 19.043,56 € 

Vilallonga de Ter 4.760,89 € 

Figueres 21.385,82 € 

Madremanya 8.423,11 € 

Espinelves 3.471,66 € 

La Bisbal d’Empordà 10.748,86 € 

Santa Coloma de Farners 5.859,56 € 

TOTAL 212.436,45 € 

 

2.3.4. Subvenció directa a l’Ajuntament de Salt 
 

El 31 de març de 2017 l’Ajuntament de Salt va sol·licitar una subvenció directa de 
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caràcter nominatiu, especificada al pressupost de la Diputació de Girona, per import de 

50.000,00 €, per 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 

en l’àmbit de Salt, per als mesos d’abril a desembre de l’any 2017. 

Es va concedir la subvenció per import de 50.000,00 € a l’Ajuntament de Salt 

mitjançant decret del president de la Diputació de Girona, de 28 d’abril de 2017. 

 

2.3.5. Conveni AHC per a habitatges d’inserció 
 

El 18 de desembre de 2017 es va signar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (AHC) i la Diputació de Girona per donar suport a les entitats de la 

demarcació de Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social.  

L’objectiu d’aquest conveni és donar suport a les entitats del tercer sector de la 

demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió 

social, mitjançant l’aportació econòmica de la Diputació de Girona, per un import de 

80.000,00 €, que correspon a 597 € per habitatge (134 habitatges de 15 entitats).  

 

2.3.6. Servei d’Intermediació en l’Àmbit de 
l’Habitatge 
 

L’any 2016 es van iniciar els contactes amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona 

per poder prestar el Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge a la demarcació 

de Girona; el mateix 2016 s’inicia el pla pilot del primer Servei d’Intermediació en 

l’Àmbit de l’Habitatge de la demarcació de Girona a l’Oficina d’Habitatge de la Selva, 

amb la contractació de 2 lletrats. El servei d’aquesta oficina s’ha mantingut l’any 2017. 

 
L’any 2017, amb l’objectiu de seguir desenvolupant les tasques relacionades amb el 

Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge i donar suport a les parts del territori 

de la demarcació de Girona que no tinguessin serveis d’intermediació, es va planificar 

l’obertura de nous punts de servei, els quals van ser: 

– Consell Comarcal de l’Alt Empordà: 2 lletrades (obertura el febrer de 2017) 
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– Consell Comarcal del Gironès (obertura el juny de 2017) i Ajuntament de 

Banyoles (obertura el juliol de 2017), que comparteixen lletrada 

– Ajuntament de Salt: 2 lletrats (obertura el juliol de 2017) 

– Ajuntament de Vidreres i Ajuntament de Blanes, que funcionen com a 

annexos adscrits al servei de la Selva 

 
El Servei d’Intermediació consisteix en la prestació d’un servei d’atenció a les persones 

amb  problemes de pagament de l’habitatge principal, així com a garantir una unitat 

d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-

los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència relacionada amb 

l’habitatge.  

 
El Servei d’Intermediació ofereix: 

 Assessorament a les persones que tinguin algun problema relacionat amb els 

deutes de l’habitatge.  

 Assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu habitatge 

principal.  

 Assessorament en casos d’emergència relacionats amb l’habitatge. 

 Altres assessoraments que sorgeixin davant les noves necessitats ciutadanes o  

normatives en l’àmbit de l’habitatge.  

 Intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal.  

 Acompanyament de les persones afectades amb coordinació amb altres 

administracions i agents locals.  

 Assessorament intern dins de la mateixa administració on es doni el servei.  

 

Els serveis d’intermediació s’articulen mitjançant convenis de col·laboració amb la 

Generalitat de Catalunya (signat el juliol de 2016), amb els col·legis d’advocats de 

Girona i Figueres-Alt Empordà (renovat el 2017) i amb els ens locals on es dona el 

servei. A continuació es detallen els ens locals i les dades més rellevants del 

funcionament del servei durant l’any 2017: 
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o Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per a la 
prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge: 
 

 Memòria del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de la Selva 

L’any 2017 es van obrir 114 expedients, 81 d’intermediacions i 33 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 57 es van gestionar per la via d’Ofideute i 57 per la local. 

 

 

 

 

 

A finals de 2017 s’havien tancat 74 expedients i en quedaven 40 que encara estaven 

oberts. 

La forma d’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca de la Selva és en 

bona mesura a través del Servei d’Atenció a la Ciutadania i per la derivació dels Serveis 

Socials. A continuació, el gràfic següent ho exemplifica: 

 

 

Finalment, cal destacar la diversitat de la procedència dels usuaris del Servei 

d’Intermediació. Destaquen Blanes i Santa Coloma de Farners com els municipis amb 

més ciutadans que accedeixen al servei. El gràfic següent ho reflecteix: 
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o Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la 
prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge: 

 

 Memòria del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de l’Alt Empordà 

L’any 2017 es van obrir 127 expedients, 95 d’intermediacions i 32 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, un es va gestionar per la via d’Ofideute i 126 per la local. 

 

A finals de 2017 s’havien tancat 75 expedients i en quedaven 52 que encara estaven 

oberts. 

La forma d’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca de l’Alt Empordà 

es produeix en gran part a través del Servei d’Atenció a la Ciutadania. A continuació, el 

gràfic següent ho exemplifica: 

 

 
 
Atenció a la ciutadania 
Derivació CC Serveis Bàsics 
 

. 

                                      Derivació altres 

 

 

Finalment, tot i que hi ha una certa diversitat en la procedència dels usuaris del Servei 

d’Intermediació, resulta evident que Figueres és la ciutat que més ciutadans aporta al 

Servei d’Intermediació. El gràfic següent ho reflecteix: 
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o Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per a la 
prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge: 

 

 Memòria del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge del Gironès 

L’any 2017 es van obrir 11 expedients, 8 d’intermediacions i 3 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 6 es van gestionar per la via d’Ofideute i 5 per la local. 

 

 

 

 

 

 

A finals de 2017, s’havien tancat 4 expedients i en quedaven 7 que encara estaven 

oberts. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La forma d’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca del Gironès es 

produeix en gran part a través de derivació municipal. A continuació, el gràfic següent 

ho exemplifica: 

 
 
Finalment, la procedència dels usuaris del Servei d’Intermediació és diversa. Llagostera 

i Sant Julià de Ramis són els municipis amb més volum de casos. El gràfic següent ho 

reflecteix: 
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o Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles per a la prestació del 

Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge: 
 

 Memòria del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge del Pla de 

l’Estany 

L’any 2017 es van obrir 27 expedients, 13 d’intermediacions i 14 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 3 es van gestionar per la via d’Ofideute i 24 per la local. 

 

A finals de 2017, s’havien tancat 9 expedients i en quedaven 18 que encara estaven 

oberts. 

La forma d’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca del Pla de 

l’Estany es produeix únicament a través del Servei d’Atenció a la Ciutadania. A 

continuació, el gràfic següent ho exemplifica: 
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Els usuaris del Servei d’Intermediació al Pla de l’Estany procedeixen de Banyoles 

(92,6%) i de Porqueres (7,4%). El gràfic següent ho reflecteix: 

 
 

o Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Salt per a la prestació del Servei 
d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge: 
 

 Memòria del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge de Salt 

L’Oficina d’Habitatge de Salt actualment està saturada i té una mitjana de 3 

desnonaments a la setmana. En ser una oficina que ja estava desenvolupant tasques 

d’intermediació, es va fer el buidatge de dades en un document Excel que utilitzen 

altres treballadors de la mateixa oficina i per aquest motiu no tenim dades amb el 

mateix format que la resta de serveis. 

Aquest 2017 ha servit per poder descarregar de tasques jurídiques la cap de l’oficina i 

organitzar internament les tasques del Servei d’Intermediació. 

2.3.7. Projectes propis 
 

Definició 

Els projectes propis es van impulsar amb dos objectius. Un era conèixer la realitat del 

territori per tal que això ajudés el servei d’habitatge a redireccionar els programes, i  

l’altre, posar a disposició dels ens locals aquests estudis, actuacions o projectes per tal 

que els poguessin utilitzar. 

Actuacions 

 L’any anterior, 2015, es va redactar un document anomenat «Document 

informatiu de proposta de Pla Municipal per la Mobilització d’Habitatges 

Buits. Programa d’inspeccions», que s’ha actualitzat durant l’any 2017. 
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 Durant l’any 2017 es va iniciar un document sobre ocupacions irregulars 

anomenat «Proposta d’actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des 

d’una perspectiva local», que té per objecte proposar diferents opcions que les 

administracions locals o supralocals poden utilitzar per actuar davant de les 

ocupacions irregulars, amb vista a acollir noves actuacions i propostes 

realitzades per part d’administracions amb l’objectiu de millorar la problemàtica 

i innovar en la matèria. 

 
El 16 de maig d’enguany es va publicar el document amb el nom «Actuacions 

davant l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local», redactat 

per la Diputació de Girona juntament amb el grup de treball format per 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament 

d’Olot, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Col·legi d’Advocats de Girona, el 

Servei d’Intermediació del Consell Comarcal de la Selva i el Departament de 

Dret Públic de la Universitat de Girona.  

Es pot accedir al servei mitjançant dues modalitats: 

– Model normalitzat de sol·licitud d’assistència tècnica disponible al web de la 

Diputació de Girona, que inclou les actualitzacions del document, les 

convocatòries a les trobades de debat i discussió de casos, el retorn de la 

informació tractada a les diferents reunions del grup de treball i del grup de 

debat de la Diputació de Girona.  

– Descàrrega del fitxer, mitjançant l’enllaç corresponent, sense les 

actualitzacions pertinents ni assessorament de cap tipus.  

Quant a la primera modalitat, durant aquest any s’han registrat 11 sol·licituds  

entre ajuntaments i consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la 

Diputació de Girona, 4 de les quals han demanat la totalitat del document.   

D’altra banda, s’han realitzat 28 descàrregues entre administracions i 

ciutadania. 

S’ha anat treballant el document, mitjançant el grup de debat, amb una anàlisi 

crítica del contingut, i s’hi han afegit millores substantives, que han acabat amb 

la presentació d’una segona versió l’11 de desembre de 2017.  
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 L’any 2016 es va redactar un document informatiu anomenat «Padró municipal 

i ocupacions il·legals», que aquest any s’ha adaptat com a pòster per als serveis 

de padró dels ajuntaments. Aquest document té per objecte exposar de forma 

general quines són les indicacions, d’acord amb el marc legal corresponent, per 

a la inscripció al padró en el cas concret de persones que estiguin ocupant i 

vivint en un habitatge de forma no legal, és a dir, sense títol que en legitimi  

l’ocupació.  

 Pel que fa a l’Observatori Local de l’Habitatge de la província de Girona, ha 

quedat apartat degut a l’alt volum de feina que té el Departament. 

 En el segon tram de 2017 es va començar a redactar i dissenyar el nou 

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, amb coordinació amb 

Dipsalut, per tal de poder-lo desenvolupar el 2018.  

Es van contractar els serveis de les empreses El Risell, Ecoserveis i Microdisseny 

per facilitar una diagnosi de la situació de pobresa energètica a la demarcació i 

van proporcionar propostes d’actuació per atenuar la situació mitjançant 6 

eixos: 

– Auditories 

– Coneixement del parc 

– Salut 

– Ciutadania 

– Educació 

– Plans d’ocupació 
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3.  Despeses del Departament d’Habitatge 
2017 

 

 

Descripció Total 

Subvencions locals  190.000,00 € 

Subvencions als serveis comarcals 70.800,00 € 

Subvencions d’inversions 212.436,45 € 

Subvenció a la concessió directa de l’Ajuntament de Salt 50.000,00 € 

Conveni amb el col·legi professional (COAC) 8.525,00 € 

Conveni amb la Generalitat  80.000,00 € 

Serveis d’intermediació 44.500,00 € 

Formació i edició de material 3.350,00 € 

Programa de Pobresa Energètica 33.686,19 € 

Import total del Departament d’Habitatge 693.297,64 € 
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4.  ANNEX I 
 

 

 Valoracions 
 

Tot seguit s’exposa una petita explicació del curs o la jornada i s’aporta el valor de la 

nota general obtinguda a través dels qüestionaris de valoració que s’hi van lliurar. 

Aquesta valoració general es va extreure del buidatge dels qüestionaris que es van 

demanar al final del curs o de la sessió, on es puntuaven els aspectes generals de la 

jornada, el professorat, els continguts, l’organització i l’espai. 

Aquestes són les jornades i cursos que s’han portat a terme: 

 

 Jornades sobre les polítiques relacionades amb la problemàtica de l’ocupació 
irregular 
 

Girona, 20 i 21 de març (62 assistents) 

Valoració: 4/5 

L’objectiu d’aquestes jornades era conèixer de quines eines disposen els ajuntaments i 

els consells comarcals per fer front a actuacions que fins ara no preveien i per a les 

quals no tenien recursos ni eines jurídiques, tenint en compte que han de respondre, 

d’una banda, a les persones que pateixen la falta d’habitatge i, d’una altra, a les 

persones que es troben l’habitatge ocupat.  

 

 Jornada de treball sobre les sancions en habitatges buits 

Girona, 5 de maig (8 assistents) 

Valoració: 4/5 

Es va dur a terme aquesta sessió de treball tècnic tancat per als treballadors dels 

serveis d’habitatge que estaven en procés de mobilització d’habitatge, o que ja havien 

iniciat la mobilització a través de les eines que facilita la normativa vigent. Així doncs, 

l’objectiu era conèixer el procediment per a la mobilització de l’habitatge buit, tant des 

de l’òptica administrativa, com d’òrgans de gestió, control i inspecció i els pros i contres 

del procés. 
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 Curs per a arquitectes municipals de petits municipis 

Girona, 19, 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, 20 i 27 de setembre, i 4, 11, 18 i 25 

d’octubre (28 assistents) 

Valoració: 7/10 

Els objectius del curs són conèixer les matèries pròpies de l’Administració local 

relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’arquitecte municipal i 

aprofundir-hi, sobretot pensant en els municipis petits i mitjans, en els quals els 

arquitectes i aparelladors fan múltiples funcions. 

 

 Curs de Revit bàsic 

Girona, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017 (28 assistents) 

Valoració: 7,5/10 

Amb l’entrada de la nova normativa, que obligarà a presentar tots els projectes de 

l’Administració pública amb format BIM, es van voler consolidar els cursos i jornades 

teòriques que s’havien dut a terme el 2016, amb l’objectiu que els assistents al final del 

curs fossin capaços de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk 

Revit Architecture. També es mostraven facilitats tècniques del programa per tal de 

poder afegir superfícies topogràfiques i documentar el projecte.  

 

 Trobada de tècnics d’Habitatge de la demarcació de Girona 

Girona, 17 de novembre (16 assistents) 

Valoració: 4/5 

L’objectiu principal de la trobada era posar en comú els temes que preocupen més les 

persones que treballen en els diferents serveis d’habitatge de la demarcació de Girona, 

sobretot pel que fa al desenvolupament de tasques i tràmits. 

A través d’una enquesta es va demanar que proposessin un tema que els preocupés i 

es va parlar del  programa 60/40, ja que és una qüestió subjecta a debat, que desperta 

molts dubtes. 
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 Sessió de debat sobre ocupacions irregulars 

Girona, 11 de desembre (28 assistents) 

Valoració: 4/5 

L’objectiu principal del grup de debat era conèixer casos d’ocupacions irregulars i 

debatre les possibilitats d’actuació i les conseqüències que poden tenir tant per al 

municipi com per a la població que hi viu.  

Aquesta informació va permetre al grup redactor analitzar la funcionalitat i conèixer les 

mancances del document d’«Actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des 

d’una perspectiva local» per tal de seguir en la redacció i enfocar-lo a les demandes i 

realitats locals i comarcals.  

 


