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1. Introducció 

Aquesta memòria és el resum de l’activitat del Departament d’Habitatge durant l’any 

2018.  

L’equip humà del Departament està format per una tècnica d’Habitatge, un auxiliar 

administratiu i dos becaris. No obstant això, en els últims mesos el personal ha fluctuat 

a causa de la baixa per maternitat de la tècnica d’Habitatge, i s’ha disposat de quatre 

becaris al llarg de l’any.  

2. Departament d’Habitatge  

El Departament d’Habitatge té per 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. Aquest 2018 s’han consolidat els serveis d’intermediació en l’àmbit 

de l’habitatge —que es van iniciar l’any 2016— i s’han dut a terme els treballs 

preparatoris del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 

2.1. Referència metodològica i marc normatiu  

El marc normatiu principal és la Llei del dret a l’habitatge, que té com a referència 

metodològica principal el desplegament del Pla per al Dret a l’Habitatge, en el qual la 

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

que es poden fer en l'àmbit de l’habitatge des del món local. 

 

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 donar resposta a les 

necessitats de la població més vulnerable. 

 Promoure la formació del personal tècnic i dels càrrecs electes dels ens locals i 
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comarcals. 

 Facilitar la informació de la normativa en procés de desenvolupament per 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 el modelatge d’estudis.  

 

2.3. Actuacions principals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 1. Representació dels cinc àmbits de treball més importants del Departament d’Habitatge 

 

 

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 qualsevol matèria relacionada 

amb les polítiques d’habitatge. 

 

Formació en 
matèria 

d’habitatge 

Subvencions locals, comarcals, 
d’adquisició i d’inversions en 

matèria d’habitatge 
 

Servei 
d’Intermediació en 

l’Àmbit de 
l’Habitatge 

Assessorament tècnic i 
informació general en 

matèria d’habitatge per a 
personal tècnic i càrrecs 

electes 

Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa 

Energètica 
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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. 

 

Es manté un contacte directe i permanent amb els ajuntaments i consells comarcals de 

la demarcació de Girona a través de diferents vies de comunicació: assessorament 

presencial, via telefònica, correu electrònic i una pàgina web interna de tècnics 

d’habitatge (Xarxa d’Habitatge de Girona).  

 
 Grup de Treball en Xarxa d’Habitatge de Girona 

El 2016 es va crear un espai mitjançant l’eina Google Sites que permet als treballadors 

de l’administració de les comarques gironines en l’àmbit de l’habitatge: 

 Accedir a la informació d’una 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. 
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En data 31 de desembre de 2018 el grup tenia 42 membres, el mateix nombre que l’any 

anterior. Entre aquests hi ha membres dels serveis municipals i comarcals d’habitatge de 

les comarques gironines. 

 

 Grup de Treball en Xarxa del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge 

L’any 2017 es va crear 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, en la qual poden fer consultes, compartir 

documents, consultar informació, sol·licitar formació, i cobrir altres necessitats que 

estiguin relacionades amb els serveis. Aquest any se n’ha consolidat l’ús com a mitjà de 

divulgació i de comunicació entre la Diputació i els diferents serveis d’intermediació en 

l’àmbit de l’habitatge. 

A 31 de desembre de 2018 aquest grup estava format per 15 membres dels diferents 

serveis d’intermediació, que inclouen advocats i personal del Servei d’Atenció a la 

Ciutadania.  

 

Assessoraments telefònics i per correu electrònic 

Els assessoraments i les consultes realitzats aquest 2018 en el servei són principalment 

per correu electrònic i via telefònica. A més, durant els primers mesos de l’any s’ha fet 

ús de la plataforma d’automatització Mailchimp, que permet compartir campanyes 

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

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

 

Durant l’any 2018 s’han comptabilitzat 719 comunicacions en registres 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 118 registres electrònics/telefònics més que l’any anterior, que se’n van 
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comptabilitzar 837. 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 amb referència 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·licituds 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 i coordinació del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 

 

La relació de dades es pot consultar en els gràfics següents: 
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FIGURA 2. Dades dels registres de trucades segons el tipus d’organismes i institucions 

 

 

 

FIGURA 3.  Nombre i procedència dels assessoraments i les consultes 

 

FIGURA 4. Estat de les consultes dutes a terme 
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FIGURA 5. Tipus de registre dels assessoraments i les consultes realitzats 

 

Web d’Habitatge 
 
Dins el lloc 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 de gestió de portals 

Liferay.  

En aquest espai hi ha informació general sobre el Departament d’Habitatge, les línies de 

subvencions que s’ofereixen, les actuacions que es duen a terme i la programació de la 

formació que es preveu oferir.  

 

Altres col·laboracions: 

 Conveni amb la Diputació de Barcelona 

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

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

El conveni amb la Diputació de Barcelona es va signar inicialment el 30 de juny de 2016. 

El 6 de juliol de 2017 es va signar la renovació i ampliació del conveni, amb una vigència 

de quatre anys i prorrogable quatre anys més.  

 

 

http://www.ddgi.cat/habitatge
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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. S’intenta diversificar els temes i estar sempre al dia dels 

canvis normatius i les novetats en actuacions i projectes. 

Aquest any 2018 s’ha dut a terme l’onzè programa de formació organitzat des del 

Departament d’Habitatge. Els cursos i les jornades per a arquitectes i arquitectes tècnics 

s’han coorganitzat amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Girona 

(COAC), al qual s’atorga una subvenció nominativa prevista en el pressupost. 

De cada sessió de les jornades d’habitatge es proporciona 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, fomentar l’intercanvi 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 fomentar 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 

tenir una xarxa de suport i de coneixences feta al llarg de totes les jornades. 

 

Actuacions directes del Departament d’Habitatge 

Les jornades s’organitzen en sessions de 5 hores de durada. Les jornades realitzades l’any 

2018 han estat les següents: 

 Jornada sobre les Polítiques Locals d’Habitatge (2 de març) 
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 Jornada «Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge» (4 de maig) 

 Jornada sobre Innovació i Col·laboració entre l’Administració i la Ciutadania en 

Projectes Locals (19 de juny) 

 Jornada sobre els Habitatges d’Ús Turístic (22 de novembre) 

 

Actuacions coorganitzades amb el COAC 

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

següents: 

 Curs BIM 2a part (AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE), (6, 13 i 20 de març; i 4 i 10 

d’abril) 

 Curs d’urbanisme i habitatge (11, 18 i 25 d’abril; i 2, 9 i 16 de maig) 

 Curs de rehabilitació energètica (3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre) 

 Jornada «Adaptació a la normativa d’incendis en edificis nous i existents» (26 de 

setembre) 

 Jornada d’Eines per a la Lectura del Patrimoni Arquitectònic (19 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, facilitant la informació de les 

jornades i la documentació que proposen i faciliten els ponents al web del Departament 

d’Habitatge, etcètera. 

 

Les descripcions i els detalls dels cursos i les jornades organitzats pel Departament 

d’Habitatge l’any 2018 es poden consultar a l’Annex 1 d’aquesta memòria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

2.3.3. Subvencions 

Aquest 2018 s’han gestionat les subvencions exposades a continuació. 

DETALL PRESSUPOST 

Quatre línies d’actuació per a subvencions de concurrència competitiva 

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

190.000,00 € 

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

77.000,00 € 

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

300.000,00 € 

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

350.000,00 € 

Dues subvencions directes de caràcter nominatiu 

Subvenció directa de caràcter nominatiu a l’Ajuntament de Salt 50.000,00 € 

Subvenció directa de caràcter nominatiu al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya – Demarcació de Girona 

8.525,00 € 

 

2.3.3.1. Detall de les subvencions de concurrència competitiva 
 
Les quatre línies de subvencions de concurrència competitiva del Departament 

d’Habitatge han estat:  

a. 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 €, dels quals 

es van repartir 141.184,56 €, i es va concedir als ajuntaments sol·licitants l’import total 

que havien demanat dins dels límits establerts a les bases reguladores. 

A la taula següent es detalla l’import de les subvencions atorgades:  
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AJUNTAMENT PROJECTE, PROGRAMA, ESTUDI O ACTUACIÓ LOCAL 
TOTAL 

SUBVENCIONAT 

Banyoles 
Pla per a la mobilització de pisos buits i ocupacions 

irregulars 
7.000,00 € 

Bolvir Projecte bàsic i executiu de reforma d’un habitatge 3.339,60 € 

Calonge 
Propostes per a la mobilització i la compleció 

d’habitatges inacabats 
7.000,00 € 

Castellfollit de 

la Roca 

Estudi del parc d’habitatges buits del nucli urbà, el seu 

ús i el seu estat de conservació 
2.082,00 € 

Celrà Pla Local d’Habitatge 7.000,00 € 

Figueres 
Creació de la base de dades del parc d’habitatges 

socials 
7.000,00 € 

Fortià Estudi Local d’habitatge 7.000,00 € 

Garriguella Estudi Local d’habitatge 5.900,00 € 

Llagostera Servei d’Intermediació a Llagostera 3.892,00 € 

Mieres 
Estudi de viabilitat econòmica d’un projecte 

d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
3.592,19 € 

Molló 
Projecte constructiu de tres habitatges i garatges HPO 

al carrer del Ritort 
7.000,00 € 

Olot Servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge 7.000,00 € 

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

Palafrugell 
7.000,00 € 

Puigcerdà 

Estudi de les diferents formes d’alienació onerosa de 

parcel·les d’habitatge de protecció oficial i redacció de 

pliques 

2.500,00 € 

Ripoll Pla per a la mobilització d’habitatges buits 7.000,00 € 

Roses Avanç del Pla Local d’habitatge 7.000,00 € 

Rupià Pla de parcel·les de protecció 7.000,00 € 

Salt Programa d’introducció de dades de l’OHL 7.000,00 € 

Santa Coloma 

de Farners 

Cens municipal de l’habitatge buit i pla d’activació 

d’habitatge assequible 
7.000,00 € 

Santa Pau Projecte d’urbanització del SUD 7.000,00 € 

Sant Gregori 
Estudi d’avaluació de les necessitats en habitatge al 

municipi de Sant Gregori 
7.000,00 € 
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Sant Julià de 

Llor i Bonmatí 
Direcció de les obres de rehabilitació d’habitatge social 1.746,51 € 

Sarrià de Ter Rehabilitació d’un pis destinat a habitatge social 7.000,00 € 

Vilafant Creació i dinamització de la taula d’habitatge 6.382,00 € 

 

Dos ajuntaments van renunciar a la subvenció concedida: 

AJUNTAMENT PROJECTE, PROGRAMA, ESTUDI O ACTUACIÓ LOCAL TOTAL  

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

Sant Julià de 

Llor i Bonmatí 
Direcció de les obres de rehabilitació d’habitatge social 1.746,51 € 

 

 

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

 

La convocatòria d’aquesta línia de subvencions estava dotada amb 77.000 € destinats a 

donar suport al funcionament dels serveis comarcals d’habitatge de la demarcació de 

Girona.  

Es van rebre 8 sol·licituds, una per a cada servei comarcal d’habitatge. Atès que l’import 

total consignat per a aquesta línia de subvencions era de 77.000 €, i l’import que 

sol·licitaven els serveis comarcals d’habitatge era més gran, s’hi van sumar 10.720 € no 

utilitzats de la línia de subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals. Això 

va permetre que l’import total concedit als serveis comarcals d’habitatge fos de 

87.720 €. 

 

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE TOTAL SUBVENCIONAT 

Consell Comarcal del Gironès 17.090,00 € 

Banyoles  2.810,00 € 

Olot 10.020,00 €  

Consell Comarcal del Baix Empordà 18.000,00 € 

Puigcerdà 2.500,00 € 

Ripoll 4.600,00 € 
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Consell Comarcal de la Selva 18.000,00 € 

Consell Comarcal del Baix Empordà 14.700,00 € 

TOTAL 87.720,00 € 

 

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

 

La convocatòria d’aquesta línia de subvencions estava dotada amb 300.000 € per atorgar 

com a ajuts econòmics als ajuntaments perquè fessin inversions en habitatges de propietat 

municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge.  

Es van registrar 20 sol·licituds i dues de les quals van ser denegades: la de Castellfollit de 

la Roca perquè no van contestar el requeriment sol·licitant l’entrega de la documentació 

que els mancava, i la de Riudellots de la Selva, atès que la quantitat que demanaven a la 

sol·licitud no arribava a l’import mínim subvencionable.  

En el requadre següent es detallen les subvencions concedides: 

 

AJUNTAMENT 
IMPORT 

ADJUDICAT 
AJUNTAMENT 

TOTAL 
SUBVENCIONAT 

Vidrà 6.762,95 € Anglès 10.000,00 € 

Torroella de Montgrí 7.500,00 € Vilallonga de Ter 5.951,84 € 

Sarrià de Ter 10.000,00 € Castellfollit de la Roca Denegat 

Santa Cristina d’Aro 10.000,00 € Figueres 50.000,00 € 

Boadella i les Escaules 4.382,66 € Campllong 13.873,72 € 

Cistella 20.000,00 € Blanes 30.000,00 € 

Bolvir 10.000,00 € Ripoll 17.000,00 € 

Espinelves 10.000,00 € Riudellots de la Selva Denegat 

Alp 12.000,00 € Campelles 10.000,00 € 

Vidreres 10.000,00 € Sant Feliu de Guíxols 23.507,24 € 

 

d. Subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatge destinat a 
polítiques socials 

 

El 2018 es va crear una nova línia de subvencions als ajuntaments de la demarcació de 

Girona per a inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. 

Aquesta línia de subvencions es va finançar amb una aportació del Dipsalut de 350.000 €.  

L’objectiu d’aquesta nova línia de subvencions era ajudar els ajuntaments en la compra 
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d’habitatges per destinar-los a polítiques socials, subvencionant un import màxim de 

30.000,00 € per habitatge. 

 

Es van registrar cinc sol·licituds de tres ajuntaments, i una de les quals —la d’Olot— va 

ser denegada per haver formalitzat la compra fora del termini previst en les bases.  

Les sol·licituds rebudes es detallen a la taula següent: 

 

AJUNTAMENT NRE. D’HABITATGES PRESSUPOST 
TOTAL 

SUBVENCIONAT 

Llagostera   1  39.000,00 €  29.250,00 € 

 Figueres  1  63.172,00 €  30.000,00 € 

 Figueres  1  78.045,00 €  30.000,00 € 

 Figueres  1  70.000,00 €  30.000,00 € 

 Olot 1  24.430,00 €  Denegada 

 

2.3.3.2. Subvencions nominatives 
 

L’any 2018, seguint en la mateixa línia que els anys anteriors, el Departament 

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 2018 es va atorgar a l’Ajuntament de Salt una subvenció directa de caràcter 

nominatiu per un import de 50.000 €, amb l’objectiu de fer front a 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 de gener a 

desembre de l’any 2018. 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar-ne la concessió el dia 17 d’abril 

de 2018. 

 

b. Subvenció directa nominativa al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – 
Demarcació de Girona (COAC) 

 

L’any 2018 es van subvencionar amb 8.440 € els tres cursos tècnics i les dues jornades 
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formatives organitzades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona 

incloses dins el programa de formació del Departament d’Habitatge de la Diputació de 

Girona.  

c. Conveni AHC per a habitatges d’inserció 

 
L’any 2018 es va atorgar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) una subvenció de 

81.000 € repartida entre 135 habitatges de 15 entitats (600 € per habitatge). El conveni 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona es va signar el 30 de 

novembre de 2018. 

L’objectiu d’aquesta subvenció és 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.  

 

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

 

Definició i objectius 

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.  
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 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.  

 

Antecedents 

L’any 2016 es va posar en marxa un pla pilot del primer Servei d’Intermediació en l’Àmbit 

de l’Habitatge a l’Oficina d’Habitatge de la Selva. L’any 2017 es van obrir la resta de 

serveis d’intermediació, que s’han mantingut i consolidat durant aquest any 2018.  

L’any 2018, els punts han estat:  

- Consell Comarcal de la Selva: 2 lletrats.  

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà: 2 lletrades. 

- Ajuntament de Salt: 1 lletrada.  

- Consell Comarcal del Gironès: 1 lletrada (compartida amb Banyoles). 

- Ajuntament de Banyoles: 1 lletrada (compartida amb el CC del Gironès) 

 

Funcionament 

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

Generalitat de Catalunya (renovat l’any 2018), amb els col·legis d’advocats de Girona i 

Figueres-Alt Empordà (renovat l’any 2018) i amb els ens locals on es presta el servei. A 

continuació es detallen els ens locals i les dades més rellevants del funcionament del 

servei durant l’any.  

 

a. 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 2018 es van obrir 189 expedients, 124 d’intermediacions i 65 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 87 es van gestionar per la via d’Ofideute i 102 per la via local. 
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FIGURA 6. Dades generals segons el tipus d’actuació per al 2018 

 

En data 31 de desembre de 2018 s’havien tancat 121 expedients i en quedaven 68 que 

encara estaven oberts. 

 

L’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca de la Selva es fa en bona 

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

A continuació, el gràfic que ho exemplifica: 

 

FIGURA 7. Forma d’entrada dels casos 

 

Per acabar, cal destacar la diversitat en la procedència dels usuaris del Servei 

d’Intermediació de la Selva, i 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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FIGURA 8. Perfil dels usuaris segons el municipi de procedència 

 

El servei de la Selva disposa, des de l’any 2017, d’un punt a Vidreres. Durant el 2018, 

aquest punt va obrir 25 expedients, 12 d’intermediacions i 13 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 12 es van gestionar per la via d’Ofideute i 13 per la via local. 

 

b. 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 2018 es van obrir 183 expedients, 123 d’intermediacions i 20 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 13 es va gestionar per la via d’Ofideute i 170 per la local. 
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FIGURA 9. Dades generals segons el tipus d’actuació per al 2018 

 

En data 31 de desembre de 2018 s’havien tancat 62 expedients i en quedaven 121 que 

encara estaven oberts. 

 

L’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca de l’Alt Empordà és en gran 

part a través del Servei d’Atenció a la Ciutadania. A continuació, aquest gràfic ho 

exemplifica: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Forma d’entrada dels casos 

 

Per acabar, 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 hi aporta més ciutadans. 

El gràfic següent ho reflecteix: 
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FIGURA 11. Perfil dels usuaris segons el municipi de procedència 

 

c. 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 2018 es van obrir 27 expedients, 21 d’intermediacions i 6 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 16 es van gestionar per la via d’Ofideute i 11 per la local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Dades generals segons el tipus d’actuació per al 2018 

 

En data 31 de desembre de 2018, s’havien tancat 15 expedients i en quedaven 12 que 

encara estaven oberts. 

 

L’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca del Gironès és en gran part 

a través de la derivació municipal. A continuació, aquest gràfic ho exemplifica: 

 



 

 

 

23 

 

 

FIGURA 14. Forma d’entrada dels casos 

 

En darrer lloc, la procedència dels usuaris del Servei d’Intermediació és diversa, però 

Cassà de la Selva i Llagostera són els municipis amb més volum de casos. El gràfic següent 

ho reflecteix: 

 

 

FIGURA 15. Perfil dels usuaris segons el municipi de procedència 

 

 

d. 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 2018 es van obrir 66 expedients, 47 d’intermediacions i 19 d’assessoraments. 
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D’aquests expedients, 15 es van gestionar per la via d’Ofideute i 51 per la local. 

 

 

FIGURA 16. Dades generals segons el tipus d’actuació per al 2018 

 

En data 31 de desembre de 2018, s’havien tancat 34 expedients i en quedaven 32 que 

encara estaven oberts. 

L’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de la comarca del Pla de l’Estany té lloc 

principalment a través del Servei d’Atenció a la Ciutadania. A continuació, aquest gràfic 

ho exemplifica: 

 

FIGURA 17. Forma d’entrada 

 

Els usuaris del Servei d’Intermediació al Pla de l’Estany procedeixen de Banyoles (98,5 %) 

i de Porqueres (1,5 %). El gràfic següent ho reflecteix: 



 

 

 

25 

 

 

FIGURA 18. Perfil dels usuaris segons el municipi de procedència 

 
 

e. 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’any 2018 es van obrir 166 expedients, 108 d’intermediacions i 58 d’assessoraments. 

D’aquests expedients, 10 es van gestionar per la via d’Ofideute i 156 per la local. 

 

FIGURA 19. Dades generals segons el tipus d’actuació per al 2018 

 

A finals de 2018 s’han tancat 112 expedients i en queden 54 d’oberts.  
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L’entrada dels casos al Servei d’Intermediació de Salt és en gran part a través del Servei 

d’Atenció a la Ciutadania (51,8 %), per derivacions dels Serveis Socials (11,45 %), i per 

altres derivacions (36,75 %).  

 

 

 

FIGURA 20. Forma d’entrada dels casos 

 

2.3.5. Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
 
L’any 2017 es va començar a redactar i dissenyar el Programa d’Estalvi Energètic i 

Pobresa Energètica en col·laboració amb el Dipsalut per tal de poder-lo desenvolupar 

durant 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 de Girona.  

 

L’any 2018 es va acabar la redacció i el disseny del programa i se’n van fer públics tots 

els documents al web de la Diputació de Girona. Seguidament es va iniciar el procés de 

contractació d’un equip multidisciplinari per desenvolupar i impulsar les actuacions 

directes que es descriuran breument a continuació. 

 

El programa 

L’objectiu del programa és treballar conjuntament i transversalment els problemes 

relatius a la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona. Per 

això, el programa s’estructura en sis eixos d’actuació que es detallen a continuació:  

 Eix 1 – Auditories: es faran auditories a les llars vulnerables derivades a través 
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dels centres coordinadors. En aquestes auditories s’avaluarà l’estat energètic de 

les llars, s’estudiarà la possibilitat de fer-hi canvis tarifaris de subministrament i 

es duran a terme accions directes que no afectin la part envoltant de l’edifici —

com ara instal·lar elements d’aïllament tèrmic, de control de la despesa 

energètica, o la instal·lació d’electrodomèstics de baix consum (neveres, 

radiadors amb termòstat incorporat i deshumidificadors). L’empresa 

encarregada de dur a terme aquestes tasques es designarà mitjançant la licitació 

pública que es preveu efectuar l’any 2019. La compra del material no 

inventariable per a les petites actuacions es durà a terme mitjançant una licitació 

paral·lela, prevista també per al 2019. La compra d’electrodomèstics la farà cada 

un dels centres coordinadors, amb l’ajut integral d’una subvenció directa 

atorgada per la Diputació de Girona a diferents ens locals. L’any 2018 s’havien 

transferit tres d’aquestes subvencions directes, i en quedaven 12 més pendents 

de tramitar.  

 

 Eix 2 - Coneixement del parc: es reunirà informació tècnica per poder actualitzar 

les dades del parc d’habitatges, dimensionar les actuacions futures que s’han de 

dur a terme i planificar accions directes en llars vulnerables.  

 

 Eix 3 - Salut: aquest eix consisteix a oferir una formació als equips sanitaris dels 

centres d’atenció primària (CAP) que hi participen. L’objectiu és detectar 

persones que pateixen una situació de pobresa energètica que els afecta la salut, 

i derivar-les a accions d’auditoria i d’actuació a les seves llars.  

    

 Eix 4 - Ciutadania: en aquest eix es posaran paradetes al carrer dels diferents ens 

locals i comarcals que participen en el programa. Amb els lemes «Anem al 

mercat» o «Parlem-ne al carrer», serviran per fomentar la participació en el 

coneixement de la despesa energètica generada per l’habitatge, i per millorar els 

hàbits de consum i disminuir la despesa. A més, també es faran formacions 

complementàries.  
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 Eix 5 - Educació: al mes de novembre s’han fet dues formacions als docents dels 

diferents centres educatius que participen en el programa. La finalitat és 

proporcionar eines i material pedagògic als centres educatius i al professorat 

perquè coneguin millor l’energia i aprenguin a estalviar-ne o a fer-ne un consum 

eficient. En aquest sentit, es vol incidir en l’aprenentatge dels nens i les nenes 

perquè adoptin una modificació d’hàbits, valors i comportaments vers un 

consum sostenible. 

Formació a Girona Formació a Figueres 

12 docents 4 docents 

 

 Eix 6 - Plans d’ocupació: l’objectiu d’aquest eix és donar suport als ajuntaments i 

els consells comarcals que volen fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les 

persones en el camp de l’estalvi energètic i el suport a les llars que pateixen 

pobresa energètica. 

 

2.3.6. Projectes propis 
 

El Departament d’Habitatge impulsa projectes propis amb els objectius de: 

 Conèixer la realitat del territori per tal d’orientar la direcció dels programes. 

 Posar a la disposició dels ens locals aquests estudis, actuacions o projectes. 

 

L’any 2017 es va redactar 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 s’ha distribuït a 15 ajuntaments i consells comarcals de la Demarcació de 

Girona, que prèviament l’havien sol·licitat.  

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

3. Despeses del Departament d’Habitatge 2018 
 

Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost 
inicial 

Obligacions 
reconegudes 

403 1521 46200 Ajuts a ajuntaments  210.000,00 € 161.114,56 € 

403 1521 46500 Ajuts a consells comarcals 57.000,00 € 67.790,00 € 

403 1521 76200 
Ajuts a ajuntaments per a 

inversió en habitatge 
300.000,00 € 260.978,41 € 

403 1521 76201 
Subvencions d’adquisició 

d’habitatge 
350.000,00 € 0,00 € 

403 1521 46201 
Ajuntament de Salt – Habitatge 

suport comunitats 
50.000,00 € 50.000,00 € 

403 1521 48000 
Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya de Girona - 
Formació 

8.525,00 € 8.440,00 € 

403 1521 45000 
Generalitat de Catalunya 
Agència de l’Habitatge – 

Habitatge social 
81.000,00 € 81.000,00 € 

403 1521 22706 
Estudis i treballs tècnics sobre 

habitatge - Serveis 
d’intermediació 

82.000,00 € 62.952,45 € 

403 1521 22606 
Reunions, conferències i cursos 

sobre habitatge 
3.350,00 € 1.909,97 € 

403 2310 22706 
Estudis i treballs tècnics sobre 

el Programa de Pobresa 
Energètica 

410.000,00 €  20.276,17 € 

   
Obligacions reconegudes del 
Departament d’Habitatge 

 714.461,56 € 
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Annex 1 
 

 

Tot seguit s’ofereix una petita explicació de cadascun dels cursos o de les jornades i 

s’aporta el valor de la nota general obtinguda a través dels qüestionaris de valoració que 

es van lliurar als assistents. 

 

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

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

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

 

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

 

 Jornada sobre les Polítiques Locals d’Habitatge  

Girona, 2 de març (25 assistents)  

Valoració: 5/6 

L’objectiu de la jornada era presentar diferents iniciatives en l’àmbit de l’habitatge que 

han incidit en el disseny del municipi o del barri on s’ha actuat. Es poden modificar 

positivament alguns aspectes sobre l’accés a l’habitatge i el manteniment i la millora del 

seu estat i, en definitiva, sobre el barri o el municipi on s’actua. 

 

 Jornada «Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge» 

Girona, 4 de maig (24 assistents) 

Valoració: 5/6 

L’objectiu de la jornada era fer un balanç de l’aplicació de la norma a la demarcació de 

Girona, així com detectar les oportunitats de millorar-ne i ampliar-ne l’aplicació. La 

formació s’adreça a professionals, investigadors, la societat civil i, especialment, als 

càrrecs públics i al personal de l’administració que treballa en l’àmbit de l’habitatge. 
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 Jornada sobre Innovació i Col·laboració entre l’Administració i la Ciutadania en 

Projectes Locals 

Girona, 19 de juny (11 assistents) 

Valoració: 5/6 

L’objectiu de la jornada era conèixer actuacions innovadores i actuacions ciutadanes en 

col·laboració amb l’administració amb l’objectiu de fomentar la transversalitat de les 

polítiques locals d’habitatge, la coordinació dels diferents actors en el territori i 

promoure la col·laboració entre administracions, ciutadania i actors privats. 

Així mateix s’hi volia treballar la creativitat i la innovació des d’un punt de vista 

d’aprenentatge enfocat a la captació d’habitatges privats per destinar-los a usos socials. 

 

 Jornada sobre els Habitatges d’Ús Turístic 

Girona, 22 de novembre (47 assistents) 

Valoració: 5/6 

L’objectiu d’aquesta jornada era informar sobre la situació dels habitatges d’ús turístic 

(HUT) des d’un punt de vista municipal, amb l’estudi del marc jurídic aplicable a 

Catalunya dels HUT, i també exposant algunes experiències locals que s’han produït a la 

demarcació de Girona. 

 

 Curs BIM 2a part (AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE) 

Girona, 6, 13 i 20 de març; i 4 i 10 d’abril (17 assistents) 

L’objectiu del curs era formar l’alumnat per fer i gestionar un projecte arquitectònic 

complet amb el programari Autodesk® Revit® Architecture, que permet optimitzar el 

temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre els plànols, reduir 

considerablement el risc d’errors, agilitzar tasques com el còmput de les superfícies i els 

mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar d’una manera eficient la 

informació de les diferents parts del projecte.  

 

 Curs d’urbanisme i habitatge 

Girona, 11, 18 i 25 d’abril; i 2, 9 i 16 de maig (14 assistents) 
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L’objectiu del curs era conèixer el potencial dels instruments urbanístics per al 

desenvolupament d’habitatge, tenint en compte l’aproximació multidisciplinària per 

analitzar i diagnosticar el problema urbà amb l’objectiu de comprendre’l i intervenir-hi. 

Analitzar com el planejament es pot adaptar a les noves necessitats i realitats socials i 

conèixer actuacions pràctiques que hi estiguin relacionades. 

 

 Curs de rehabilitació energètica  

Girona, 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre (19 assistents)  

L’objectiu del curs era presentar les noves solucions constructives per rehabilitar el parc 

d’habitatges existent i aconseguir habitatges de consum energètic mínim, així com 

incentivar l’articulació de programes de rehabilitació. En concordança amb els objectius 

europeus de desenvolupament sostenible per al 2030 es volen continuar fomentant les 

actuacions de rehabilitació energètica per millorar l’estat del parc d’habitatges.  

 

 Jornada «Adaptació a la normativa d’incendis en edificis nous i existents» 

Girona, 26 de setembre (36 assistents) 

L’objectiu de la jornada era exposar el Codi tècnic d’edificació i les seves aplicacions en 

matèria d’incendis. S’hi van explicar els criteris generals i l’abast del criteri de flexibilitat 

des d’un punt de vista teòric i pràctic, amb la presentació d’exemples d’intervencions 

concretes.  

 

 Jornada d’Eines per a la Lectura del Patrimoni Arquitectònic 

Girona, 19 de desembre (20 assistents) 

La jornada pretenia informar, resoldre dubtes i dotar d’eines als arquitectes i els tècnics 

municipals sobre les particularitats del patrimoni arquitectònic existent abans de les 

seves intervencions de reformes o rehabilitacions, des de la legalitat actual a la 

comprensió de la seva evolució. 

 


