
Polítiques d’habitatge
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Ajuntament de Mieres



Estudi d’habitatge 2015-2017
 Objectiu : Detectar habitatge buit o infrautilitzat.

 L’any 2016 es fa el cens dels habitatges buits (40 fitxes) 
i el 2017 s’amplia a tots els habitatges i locals (160 fitxes)

 Es detecta :

Primera residència: 65 hab. (43%)

Segona residència: 51 hab. (34%)

Habitatge Buit: 35  hab. (23%)
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A què correspon aquest 23%?
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Mal estat

En obres

Del Banc

Venda i prou

Venuda

Hi viu propietari

No volen res

Per lloguer

Llogades

Per masoveria

Propietari no localitzable





Accions que porta a terme 
l’ajuntament
 Es comunica per carta a tots els propietaris com ha estat 

considerat el seu habitatge.
 Es dona un temps per fer al·legacions, algunes s’accepten
 Creació del programa de masoveria urbana
 Aprovació de l’increment de l’IBI als habitatges buits
 Creació de la borsa d’habitatges susceptibles de masoveria 

urbana
 Creació d’un llistat de demandants d’habitatge que va lligat 

obligatòriament a fer la inscripció al HPO
 Es contacta  repetidament amb els propietaris d’habitatges 

buits



Conseqüències inicials de l’estudi 
d’habitatge

Mobilització del parc d’habitatge buit:

 Es lloguen 4 habitatges: un d’ells amb les condicions 
de masoveria, però sense entrar dins el programa. Un 
altre habitatge correspon a 4 vivendes

 Es ven un habitatge

 Es recupera un habitatge propietat d’entitat bancària

 En dos habitatges hi tornen a viure els propietaris 



Programa de Masoveria Urbana

Incentius pels propietaris:  Econòmics

 Bonificació del 90% de l’ibi mentre duri el programa, 
entre 3 i 5 anys

 Bonificació del 95% de l’ICIO

 Obtenció de la cèdula d’habitabilitat (amb un topall de 
120 euros)

 Obtenció del certificat energètic (120 euros)



Programa de Masoveria Urbana

Incentius pels propietaris:

 Valoració per part del tècnic municipal de les obres a 
realitzar per tal d’obtenir la cèdula d’habitabilitat.

 Seguiment de les obres per part del tècnic municipal 

 Assessorament en la realització del contracte de 
masoveria 

 Assessorament de possibles subvencions a la 
rehabilitació 



Programa de Masoveria Urbana

Incentius pels masovers

 Assessorament tècnic per realitzar les obres

 Seguiment de les mateixes obres

 Possibilitat de minorar el cost real de les obres si 
executen ells mateixos la ma d’obra, o una part, però 
sense afectar el total que serveix de base per calcular el 
temps d’amortització de les obres.

 Possibilitat de seguir a l’habitatge un cop finalitzada 
l’amortització amb el lloguer pactat d’inici. 



Programa de Masoveria Urbana
Compromisos pel propietari

 Mantenir  el contracte de masoveria/lloguer durant el 
període pactat.

 Prioritzar la renovació de contracte amb els mateixos 
masovers

Compromisos pel masover

 Realitzar les obres d’adequació del habitatge en els 
terminis proposats pel tècnic municipal

 Constituir l’habitatge en habitatge permanent 



Accions que porta a terme l’ajuntament 
després del primer any 

 Modificació del programa de masoveria urbana:

 Ampliar el programa a l’àmbit rural

 Permetre l’accés al programa a persones jurídiques

 Admetre cases que disposin de cèdula d’habitabilitat



Primer contracte de masoveria urbana 
al juny del 2018

 Nova família al poble

 Dos  nens més a 
l’escola

 Acord positiu entre les 
dues parts

 Incentiu per a d’altres 
propietaris



Dificultats per dur a terme el 
programa de Masoveria Urbana

 Poc habitatge susceptible d’entrar dins el programa de 
masoveria pel seu mal estat

 Reticències importants de molts propietaris

 Dificultat en trobar candidats que es puguin fer càrrec de 
les obres en un termini breu. Concepte de masoveria ? 

 Impossibilitat d’aplicar l’increment de l’IBI per habitatge 
buit. Esperem poder-ho fer en breu. Hem detectat unes 20 
possibles vivendes en àmbit urbà i 9 en rústic.



On som desprès de 4 anys 

 Dels 40 habitatges buits inicialment :

 2 Masoveria aconseguida amb èxit i una tercera en camí 

 7 habitatges venuts  6 d’ells per primera residència

 11 habitatges llogats, 1 en HPO

 2 habitatges ocupats pels propietaris o familiars però en 
primera residència

 1 habitatge recuperat del banc i primera residència

 2 habitatges en fase d’obres per llogar

 3 habitatges han passat a ser de 1ª a 2ª residencia

 Conclusió :  s’ha mobilitzat un 62% de l’habitatge buit.



Reptes de futur

 Enguany hem fet el tercer estudi amb ampliació a l’àmbit rural ja 
que s’ha detectat que  hi ha possibles habitatges dins l’entorn 
rural susceptibles de poder-se acollir al programa, les dues 
darreres masoveries són a l’àmbit rural.

 També s’ha revisat el primer i segon estudi per tal de fer constar 
els  canvis que s’han produït. Ha calgut modificar 40 fitxes

 Actualment tenim una demanda d’habitatge de lloguer 
excepcional i ens caldrà esprémer el cervell per tal de trobar 
noves solucions, aplicar incentius fiscals als lloguers socials?

 Estudi de viabilitat  econòmica per dur a terme habitatge 
cooperatiu en uns terrenys municipals HPO



QUE HEM DE FER DE LES ANTIGUES GRANGES O  COBERTS 
D’URALITA QUE TOTS TENIM ALS NOSTRES POBLES ?

 Malgrat no ésser un tema d’habitatge és un problema 
que tenim a molts dels nostres municipis

 Es podrien recuperar com a tallers per  artesans , 
generant així llocs de treball

 Es podrien recuperar com a garatges , molts habitatges 
antics no disposen de places d’aparcament

 Com hauríem d’enfocar-ho ? Quin és el departament 
apropiat per intentar trobar sortida  a aquesta 
problemàtica?

MOLTES GRÀCIES 


