
PRIMERS OBJECTIUS DE TREBALL

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

ACTUACIONS REALITZADES EL DARRER ANY

MUNICIPIS AMB ALGUN TIPUS DE SUPORT

PRESSUPOST

1,8 2,8 6,5 20,9 4,2

TREBALLADORS/ES

ORGANITZACIÓ

El 75% de municipis disposen d'un 
organisme específic i/o d'un altre 
organisme de gestió.

Panel de polítiques públiques locals d'Habitatge 2018

10-20.000       20-50.000         50-100.000       > 100.000             Catalunya
habitants         habitants           habitants            habitants

Algun tipus de pla         73,3%

Pla específic d'habitatge
          44,6%

Plans generals que 
inclouen actuacions 
d'habitatge                        24,8%

6,9%

                  Tramitació prestacions           Tramitació prestacions econòmiques   Ajuts propis pel pagament de              Detecció habitatge desocupat  
          pagament lloguer Generalitat                d'urgència especial (AHC)           despeses relacionades amb l'habitatge
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93,1% 91,1% 80,3%

       Declaració del Ple aprovada sobre               Orientació bàsica                           Mediació amb entitats                Assessorament especialitzat
desnonaments per impagament d'hipoteques                                                          per evitar desnonaments

  Actuacions per al reallotjament de     Allotjament temporal municipal per          Acords amb entitats del 3r                 Equipaments per a l'allotjament
persones que han perdut l'habitatge    persones en risc d'exclusió social o         sector que allotgen persones               de persones sense sostre
                                                                             emergència habitacional                                en risc d'exclusió

77,2% 61,4% 30,3%

86,1% 58,4% 40,6% 16,8%

48,5%

13,1%

85,1%
93,1%

El 92% dels municipis tenen Regidoria 
amb competències delegades en 
matèria d'Habitatge.

PARTICIPACIÓ AL PANEL

101 MUNICIPIS
de més de 10.000 habitants
d'un total de 120, excloent Barcelona.

Dades recollides entre els mesos de març i 
octubre de 2018.

62,8%

27%

8,3%

Ajuntament

Ingressos de la 
pròpia activitat

Plans sectorials que 
inclouen actuacions 
d'habitatge

Font: Panel de polítiques públiques locals d'Habitatge 2018

Mitjana per municipi

Generalitat
Diputacions

Consells Comarcals

Govern Central

Procedència dels recursos econòmics destinats a l'habitatge

Altres 
administracions

Altres fonts de 
finançament

1,8%

Consorci 17,8%

PROBLEMÀTIQUES DE MAJOR PREOCUPACIÓ

 

28,7%

Evitar la pèrdua  de
l'habitatge

17,8%
12,9%

Només el 33,7% 
dels municipis 
fan algun tipus 

d'avaluació de les 
seves polítiques 

d'habitatge

Promoció, gestió 
i adjudicació 
d'HPO

Facilitar l'accés 
a l'habitatge

Mobilitzar el parc
d'habitatge buit

10,9%

Pobresa energètica

Pagament de lloguers

Persones sense llar

Ocupació irregular

Habitatge buit

         Constitució de patrimoni                       Sòl municipal disponible                Licitacions previstes per a            Promocions d'HPO iniciades,  
         públic de sol i habitatge                                     per HPO                               cooperatives en cessió d'ús        en curs o acabades des del 2016

34,7% 62,3% 12,9%21%

78,2%

43,5%
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https://pisunyer.org/panel-de-politiques-publiques-locals/projectes/habitatge/2018

