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1. Introducció

1.1 Oficina Municipal d’Habitatge

La població oficial de Salt és de 31.362 persones a 1 de gener de 2019.

El  municipi  pateix,  greus  problemes  urbanístics  que  duen  a  una  gran  densificació  dels
habitatges, sobretot a la zona centre, sense prou espais verds ni equipaments. També es
dóna un augment dels conflictes al carrer i a les comunitats de propietaris; aquests fets fan
precària la vida de les comunitats, i incrementen el deteriorament de la cohesió social i per
tant, la qualitat de vida del ciutadà. Val a dir, però, que l’Ajuntament ja fa temps que lluita per
revertir la situació.

El Pla Local d’Habitatge 2009-2015 preveia una sèrie de mesures per millorar la situació del
parc d’habitatges; algunes d’elles ja s’han portat a terme i d’altres no ha estat possible per la
manca de finançament. Aquest any 2019, s’ha encarregat, a més, la redacció de l’Avanç del
nou Pla Local  d’Habitatge i  el  desembre d’enguany,  l’empresa redactora ha entregat  un
primer document que es troba en fase de revisió per part de l’Ajuntament. 

L’estudi sobre la situació actual i les necessitats d’habitatge del municipi de Salt és l’objecte
de l’Avanç del nou Pla Local d’Habitatge i aquesta diagnosi és bàsica per poder implementar
polítiques  d’habitatge,  atès  que  la  naturalesa  del  Pla  Local  és  doble:  per  una  banda,
constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques municipals d’habitatge,
en aplicació de les polítiques pròpies de l’Ajuntament i per l’altra, constitueix un instrument
també de planificació i programació en desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la
funció de determinar les propostes municipals en política d’habitatge i constituir la proposta
marc  per  a  concertar  aquestes  polítiques  amb la  Generalitat  de Catalunya,  tal  com es
defineix als articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge.

L’augment  d’emergència  habitacional,  per  la  situació  econòmica,  social,  familiar  i
professional que pateixen moltes famílies en el municipi fa necessari més que mai invertir en
l’Oficina   Local  d’Habitatge  (OLH),  i  en  aquest  tema  hi  ha  consens  de  tots  els  grups
municipals. 

A  més,  criteris  d’oportunitat  i  necessitat  social,  han  aconsellat  que  aquest  any  2019,
s’exercités el dret de tanteig sobre 83 habitatges a través de l’empresa municipal GESTORA
URBANISTICA NOU SALT, SLU, havent-se escripturat el primer lot (33 habitatges) el 20 de
desembre d’enguany. 

L’activació d’aquesta societat i  l’Oficina d’Habitatge seran els dos instruments municipals
d’implementació  de  polítiques  d’habitatge,  que  treballaran  en  estreta  col·laboració  o
enxarxades amb les àrees de Territori, Serveis Socials i Espai Municipal d’Ocupació (EMO)
 
Les  funcions  desenvolupades  al  llarg  del  2019,  en  base  a  la  Llei  18/2007,  de  28  de
desembre,   han  estat,  sobretot  enfocades  a  aquelles  persones  que  es  troben  en  risc
d’exclusió i  a  promoure el manteniment i la rehabilitació dels habitatges i edificis, però de
cares a l’any 2020 i amb l’adquisició directa d’aquest nou parc d’habitatges es pretén:

 ampliar les polítiques d’habitatge a altres col·lectius: estudiants, joves i a persones
grans que propiciïn el seu arrelament al territori.
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 Actuar en el mercat del lloguer, en la seva qualitat d’operador i contribuir no només a
què baixin els preus del lloguer a nivell justos i assequibles sinó a activar el mercat
del lloguer.  

 Disposar  d’habitatges  que  actuïn  com  a  pisos  pont,  mentre  se  soluciona
transitòriament una situació residencial  per causes bé siguin socials o urbanístiques.

 Millorar la qualitat de vida als barris
 Fomentar la rehabilitació d’habitatges i la masoveria urbana.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) és de 9.30 a 13 h de dilluns a
divendres per atendre i fer el registre d’entrada de totes les peticions en matèria d’habitatge i
les ajudes amb convocatòries obertes. L’atenció telefònica està disponible de 9.30 h a 15h
de dilluns a divendres.

Tanmateix, els dimarts, dimecres i dijous a la tarda de 16 h a 19,00 h, s'atén prèvia visita
concertada  i  es  resolen  consultes  d’assessorament  jurídic  en  relació  a  Comunitats  de
Propietaris i problemàtiques relacionades amb l'habitatge que tinguin un component jurídic. A
més, dilluns i dijous de 9,30 h. a 12,30 h. el servei d’Intermediació d’Habitatge (SIH) atén
també de forma personalitzada i prèvia cita qualsevol consulta jurídica que afecti l’habitatge,
en especial procediments judicials incoats.

Les tasques realitzades (que es  justificaran  més endavant),  tal  i  com marca el  conveni
subscrit amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, han consistit en tramitar:

 Cèdules  d’Habitabilitat  de  segona  ocupació  per  acreditar  el  compliment  dels
nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges.

 Subvencions en matèria de rehabilitació 

 Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial al qual s’han d’inscriure
totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial. Es realitzen
tasques  d'assessorament,  atenció  ciutadana,  introducció  de  dades  a  l'aplicatiu  i
trasllat de documents corresponents a a aquesta inscripció.

 Programa Mediació per al Lloguer Social, en el qual el propietari disposa d’ una
assegurança de defensa jurídica i  per cobrir  desperfectes de l’habitatge de forma
gratuïta i el llogater pot optar a l’habitatge a un preu per sota del mercat lliure.

 Tramitació i gestió dels Ajuts Permanents per al pagament del lloguer, renovació
de l’ajut per a antics perceptors de la prestació.

 Tramitació i gestió dels Ajuts MIFO per al pagament del lloguer

 Tramitació  de  documentació  per  Ajuts  Personalitzats  d’Especial  d’Urgència
(lloguer/hipoteca/pèrdua  d'habitatge  i  aturats  de  llarga  durada),  l'ajut  de
lloguer/hipoteca és per a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització
del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats. 
L'ajut de pèrdua d'habitatge es destina a persones que han perdut la seva vivenda  
habitual i permanent a conseqüència d'un desnonament; i l'ajut d'aturats de llarga  
durada és per aquelles persones que en la seva unitat de convivència, com a mínim 
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un dels membres consta inscrit a l'atur, amb recerca activa de feina, per un període 
mínim d'un any.

 Gestió de la Renda Bàsica d’Emancipació, prestació adreçada als joves d'entre 22
i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. Recordem que
des del gener del 2012, la convocatòria és tancada i només es gestionen els canvis i
les incidències dels expedients vigents.   

 Servei  Intermediació  en  l'Habitatge  -  Ofideute,  és  un  servei  d’atenció  a  les
persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, així com 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
habitacional, ja siguin casos de deutes hipotecaris com casos de deutes en l'àmbit
del lloguer.

Respecte de totes aquestes tasques es fan: 
 funcions  d’informació  i  assessorament  a  la  ciutadania  (presencial,  telefònica  i

telemàtica ).
 Comprovació i revisió de requeriments de documentació presentada a l’oficina.
 Introducció de dades als diferents aplicatius de la Generalitat així com al Registre

General i gestor d'expedients de l'Ajuntament.
 Trasllat  de  sol·licituds  i  documents  als  serveis  competents  de  l’Agència  de

l’Habitatge/o d’altres entitats. 
 
El  personal  de  l'oficina  ha  participat,  al  llarg  de  l’any  2019,  en  sessions  i  jornades
organitzades i proposades pels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i d’altres
entitats com la Diputació de Girona. Aquestes han versat enguany sobre:

 Formació prestacions de lloguer (2 persones): 22 de febrer de 2019
 Aprofundiment de programari Excel  avançat (2 persones):  21, 23, 28 i 31 de maig
 Curs sobre negociació i mediació (1 persona): dies 7, 14, 21 i 28 de juny de 2019
 Optimitza el teu temps (1 persona): 11 d’octubre de 2019
 les tasques de col·laboració a efectuar per a les subvencions de rehabilitació dels

elements comuns, per obres d’arranjament en l’interior de l’habitatge per a persones
grans i en la tramitació de cèdules d’habitabilitat (se n’han beneficiat 2 persones): 14
d’octubre de 2019

 sobre economia social i solidària (tot l’equip): dies 6 i 13 de novembre de 2019

També s’ha vetllat  pel  bon ús i  servei  de  les eines  informàtiques que  l’Agència  posa a
disposició  de  l’oficina  municipal  i  es  treballa  amb  el  gestor  d'expedients  a  nivell
d’Ajuntament. De manera gradual,  es va treballant en l'expedient digital, de manera que
avui tenim expedients físics i altres parcialment digitalitzats. La tasca d'implementació de la
digitalització  dels  expedients  suposa  no  només  un  procés  d'adaptació  pel  personal  de
l'Oficina que hi treballa sinó sobretot pels usuaris, que els costa entendre i canviar les seves
rutines.

A banda,  s'ha  continuat  amb  un  servei  extern  de  mediació  comunitària  per  a  resoldre
conflictes relacionats amb els habitatges: hàbits, sorolls,  humitats, i  morositat.  I,  sobretot
s'ha continuat en una nova línia endegada l'any 2017, que té a veure amb el seguiment de
l'habitatge social adjudicat  per veure quina és l'evolució socioeconòmica de les famílies
vulnerables a qui se'ls ha adjudicat un habitatge i la seva cohesió dins dels veïnat. Aquest
seguiment es fa sobretot amb famílies amb recursos molt limitats.. Tot aquestes accions,
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que es consideren indispensables, donen un valor afegit al treball que porten a terme els
serveis socials municipals i els mediadors.

També s’ha continuat realitzat al llarg de tot l’any, recopilació de dades sobre els habitatges
ocupats irregularment  així  com atencions individualitzades de les ocupacions inicialment
detectades per determinar conjuntament amb Serveis Socials quines són les ocupacions en
risc  d’exclusió  residencial   i   trobar  la  millor  alternativa  habitacional.  Es  detecta  que el
nombre d'ocupacions irregulars continua a l'alça.

Les dades de l’OLH s’introdueixen al GIS en el programa finançat per la Diputació de Girona
i aquest es va millorant i s’interrelaciona amb el GEO portal, amb la intenció de disposar de
tota  la  informació  (segons nivells  de protecció  de  dades)  ordenada,  classificada  i  mapi
ficada. 

Així mateix, aquest és el tercer any en què es promou des de la OLH  plans ocupacionals de
durada semestral dirigits a la reforma o petita rehabilitació dels habitatges de lloguer social
(del parc públic municipal) o dels cedits a la Borsa de Lloguer amb mandat de cessió llarg. 

Aquest programa així com la bonificació de l’IBI en un 50% són els incentius municipals que
s’atorguen als propietaris que cedeixen els seus pisos a la Borsa de Lloguer Social, a banda
dels que inclou la pròpia xarxa de mediació social de l’Agència de l’Habitatge.

Durant el 2019 s’han arranjat 8 pisos de la Borsa de Lloguer social en el període comprès de
gener a 29 de juliol, a través de la tramitació de subvencions en espècie per participar en
aquest programa relatiu als treballs de manteniment dels pisos de la Borsa de Lloguer social
de l’Ajuntament de Salt. Les bases per participar en aquest programa es van aprovar per la
Junta de Govern Local en data 01.04.19  (BOP de Girona núm. 69 de 08.04.19, ressenya al
DOGC núm. 7863 de 30.04.19 i publicació definitiva BOP núm. 97 de 21.05.19)

El programa preveu en essència: la mà d’obra dels plans ocupacionals (brigada formada per
paletes,  pintors, lampistes) i  el  cost del  material a utilitzar  per  a cada actuació, que per
aquest 2019 el topall era de 400 euros..

Es continua treballant amb la captació d'habitatge particular per incorporar a la Borsa de
Mediació i  atès que resulta  molt  difícil,  s’està  explorant  la via de masoveria  urbana, de
manera que es va començar el cens de les possibles finques que podrien ser objecte de
masoveria,  entesa  com una  forma  alternativa  d'accés  a  l'habitatge.  Va  motivar  aquesta
alternativa el fet que el nombre de peticionaris d'HPO i Borsa de Lloguer continua creixent i
en  canvi  ens  resulta  molt  difícil  captar  nou  habitatge  social.   Malgrat  haver-se  previst
consignació  pressupostària  per  aquestes  actuacions  i  figurar  en  el  pla  estratègic  de
Subvencions de l’Ajuntament,  durant el 2019 no s’ha pogut implementar perquè el projecte
es troba encara en fase molt inicial.

Cal, també  dir,  que s'ha continuat treballant de manera intensa per solucionar l'emergència
habitacional i el fet de tenir la Mesa  de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials
deslocalitzada, facilita  la gestió dels casos. Val a dir, que també aquest any la Mesa ha
disposat d'habitatges procedent del tanteig i retracte i/o cessions de les entitats bancàries,
encara que el nombre de contractes signats ha estat inferior a l'any 2018 i que hi han hagut
menys habitatges disponibles. 
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Detectem que el nombre de casos de famílies vulnerables continua creixent (la crisis no ha
estat superada i moltes noves famílies arriben al territori)  i decreix el nombre d'habitatges de
lloguer social disponibles.  

El fet que hi hagin menys habitatges de lloguer social disponibles tenen a veure amb varis
factors: En primer lloc, el fet que les Lleis catalanes 24/2015 i 4/2016 fossin suspeses pel TC
va suposar que es fessin menys lloguers socials que fins ara eren obligatoris per part dels
grans  tenidors  i  entitats  bancàries  i  a  la  pràctica  va  suposar  tenir  menys  habitatges
disponibles perquè la cessió d'habitatge va deixar de ser obligatòria. 

Per sort, el febrer de 2019 (BOE núm. 46 de 22.02.19 ) es publica la sentència del TC per la
qual es retira el recurs d’inconstitucionalitat presentat i per tant queda restituïda l’obligació
d’oferir  per  part  dels  grans  tenidors  un  lloguer  social  a  les  famílies  afectades  en  risc
d’exclusió residencial.  Malgrat això, i especialment durant tot l’any 2019, es detecta que els
grans tenidors o grups financers importants tendeixen cada cop més a vendre paquets dels
seus actius o fons inversos opacs i poc transparents que no permeten la interlocució i per
tant la negociació respecte d’un lloguer.  A la pràctica, es tradueix en una dificultat en la
mediació de lloguers. 

Molt probablement aquesta tendència a la venda dels actius s’ha vist fomentada també pels
diferents  canvis  normatius en relació  a la  regulació  dels  contractes  de lloguer  que  s’ha
produït  durant  l’any  2019 i  que afecten  al   lloguer  social  obligatori,  de manera que els
lloguers passen d’una durada de 3 anys a 7 anys si es tracten de persones jurídiques. 

Amb tot, des de l’OLH es reclama que cal obligar als fons inversors o a les SOCIMI que
tenen per objecte social el lloguer d’habitatge, que compleixin amb els seus estatuts i obrin
les oportunes línies de lloguer. 

Davant d’aquesta situació de venda massiva d’actius, criteris d’oportunitat i necessitat social
han fet aconsellable que des de l’Ajuntament de Salt s’optés per l’exercici del dret de tanteig,
cosa  que  s’ha  fet  per  a  83  habitatges  en  nom  de  l’empresa  municipal  GESTORA
URBANÍSTICA NOU SALT SLU.   

De  cares  a  l’any  2020  un  dels  problemes  que  s’entreveuen  és  el  ja  existent  de  les
ocupacions irregulars (com evitar-les i com solucionar les conseqüències que generen) i el
problema de com activar el  lloguer  del parc d’habitatges privat,  tenint  en compte que la
majoria d’habitatges buits es troben en mans d’entitats bancàries i/o grans tenidors, que els
estan venent a fons d'inversió o empreses on no hi ha interlocutor per negociar i que es
posen al mercat per a la «venda» però no com a «lloguer». 

El  problema de  la  forta  demanda de  lloguer  a  preus  assequibles  i  la  manca  de  pisos
disponibles contribueix també a fomentar l’ocupació. 

El resultat de tot això és:
 existència d'un gran nombre de pisos ocupats, sense reunir condicions d’habitabilitat,
 pisos tancats amb portes antivandàliques per evitar ocupacions, que cada cop son

menys perquè es forcen.
 Escassetat de lloguer:  No hi han lloguers disponibles a les immobiliàries ni a l’OLH.
 Encariment dels preus del lloguer: Els pocs habitatges que s'ofereixenn es troben a

preus inassumibles per la majoria de famílies o es destinen a lloguer d'estudiants.
 No es renoven contractes de lloguer i es disparen els preus, cosa que provoca que

famílies que fins ara no tenien problemes d'habitatge en tinguin i passin a ser usuaris
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de l'OLH.., hagin de buscar habitatge en altres zones o municipis, o es vegin abocats
a ocupar.  Cas que accedeixin a un habitatge car, hi hauran problemes d'aquí a poc
per impagament de rendes de lloguers. O sigui que, apareixen nous vulnerables, fruït
d'aquesta situació.

La fotografia de la situació és: d'una gran mobilitat residencial, una clara precarització, una
degradació de l'habitatge, una inseguretat al barri i un empobriment del municipi.  

Per tant, considerem que és URGENT que els propietaris petits i grans obrin línies de lloguer
dels seus  habitatges,  a  preu just,  coherent  amb els  ingressos  de les  famílies,  si  volem
mantenir l'habitatge d'una manera sostenible i contribuir a la cohesió dels barris. 

Però també entenem que el problema de la morositat dels arrendataris o les garanties que
poden oferir moltes de les famílies de Salt  no siguin suficients perquè la propietat vulgui
implicar-se en un lloguer i demanden de l’Administració un major seguiment i compromís.

L’Ajuntament ha anat adoptant al llarg dels anys diverses mesures per fomentar la captació
de l'habitatge com: bonificació de l'IBI per als pisos destinats a lloguer social o a estudiants;
inici de la masoveria urbana com una manera alternativa d'activar el parc d'habitatges buits i
d'accés a l'habitatge; plans ocupacionals per a petites reformes dels habitatges cedits... i ara
en  el  2019  l’exercici  del  dret  de  tanteig  per  part  del  municipi   en  nombre  important
d’habitatges  per  poder  incidir  d’una  manera  directa  en  el  mercat  i  preveure  en  les
ordenances fiscals  del  2020,   gravar  l’IBI  dels  grans  tenidors  en un  50% per  habitatge
permanentment desocupat.

No obstant això,  aquestes mesures són insuficients si no van acompanyades de mesures
legislatives  d'ordre  supramunicipal  que  permetin  realment  un  pla  de  xoc  per  afrontar  el
problema de l'habitatge, en les seves diferents vessants.

I, entenem que aquestes mesures s'han de tractar de forma transversal i des d'àmbits supra-
locals perquè el problema de l'habitatge amaga un problema de fons que és el de la pobresa
i de com garantir de forma justa l'accés de la gent pobra i de col·lectius específics a un
habitatge digne i de forma sostenible, sense que es perdi la cohesió social, mantenint alhora
l’equilibri pressupostari i territorial dels municipis.

Esperem que   el  recent  Decret  Llei  17/2019 de mesures urgents  per  millorar  l’accés  a
l’habitatge, de 23 de desembre (DOGC núm.  80/32 de 30.12.19) pugui ajudar a solucionar
part dels problemes esmentats.

1.2 Borsa de Lloguer Social

Té  com  a  objectiu  crear  en  col·laboració  amb  l'Ajuntament  de  Salt   la  gestió  per  a
l’arrendament  d’habitatges  a  preus  moderats,  i  donar  un servei  de  seguiment  durant  la
durada del lloguer.

El programa de mediació 2019, a l'igual que en els exercicis anteriors, s’ha desenvolupat
mitjançant  la  borsa  de  mediació  per  al  lloguer  social  amb  l’Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya. L'esmentada borsa de Salt s'integra, com és sabut, en la Xarxa de Mediació de
Catalunya, que dóna resposta a les sol·licituds en aquesta matèria.
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La borsa segueix actuant com a mediadora entre les persones demandants d’habitatges i les
persones propietàries o les representants de les mateixes.  La finalitat  és aconseguir  un
servei  per  ambdues parts  que  comprengui  beneficis  mutus  i  la  consecució  d'una  renda
mensual de lloguer inferior, al que es podria trobar en el mercat privat.

Quins avantatges té i quins requisits s’han de complir ?

AVANTATGES PELS PROPIETARIS
 Gestió, redacció i tramitació del contracte i la fiança de forma gratuïta.
 Es busca el llogater més adient per l’habitatge.
 Seguiment del contracte i mediació amb el llogater fins finalitzar el contracte.
 Intervenció en cas d’impagament del lloguer.
 Avalloguer, assegurança per garantir la defensa jurídica i assegurança multirisc 

gratuïtament. (Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 
2009-2012)

REQUISITS PROPIETARIS
 L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent i des de 6 de juny de 2013

del  certificat d’eficiència  energètica  (Llei  4/2013,  de  4  de  juny,  de  mesures  de
flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges).

 L’habitatge ha d’estar lliure de tota classe de càrregues i arrendataris o ocupants.
 L’habitatge ha d’estar al corrent de pagament dels impostos, taxes i altres deutes de

dret públic.
 L’habitatge ha d’estar  al  corrent  de pagament dels subministraments (aigua,  llum,

etc.)
 El preu de l’arrendament es fixa en funció de la seva superfície, la situació territorial i

sempre un 30% per sota del preu de lloguer de mercat lliure.

AVANTATGES PELS LLOGATERS
 Lloguer de l’habitatge a preus per sota del mercat lliure.
 Gestió, tramitació i informació gratuïta.
 Garantia d’habitabilitat de l’habitatge de lloguer
 Gestió d’ajuts al lloguer, en el cas de ser-ne beneficiari.
 Facilitats econòmiques en l'accés a l’habitatge (fiança = 1 mensualitat).
 Seguiment del contracte i mediació amb el llogater fins finalitzar el contracte.

REQUISITS LLOGATERS
 Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 Poder demostrar ingressos regulars.
 No tenir cap habitatge en propietat.
 Acceptar les condicions de seguiment.
 Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial.
 Les persones  sol·licitants  que  rebutgin  un habitatge  sense  justificació  poden  ser

excloses  de  la  borsa  per  un  període  d'un  any.  A aquests  efectes,  es  considera
justificada  la  renúncia  a  un  habitatge  quan  la  renda  suposi  més  del  30%  dels
ingressos de la unitat de convivència.

Fins fa poc i des de l’entrada en vigor del la llei 4/2013, de 4 de juny, per a la flexibilització i
foment del mercat de lloguer d’habitatges, que modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans (LAU),  cal tenir en compte:
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 La durada mínima passa a ser de 5 de 3 anys (art. 9 – Termini mínim)
 Una pròrroga tàcita d’un any, enlloc de tres. (art. 10 – Pròrroga del contracte)
 L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament transcorreguts 6 mesos des

de la signatura del contracte. (art 10 – Desistiment del contracte).

Tal i com es posa de manifest en les comunicacions de la Direcció DOAUMH,  posteriorment
i  arran  de la  modificació de la nova Llei  d’arrendaments urbans,  vigent  des del  20 de
desembre de 2018, amb el «Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas
urgentes en material de vivienda y alquiler» es va ampliar, entre d’altres coses, la durada
inicial dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys i a 7 si el titular és una gran tenidor. 

No obstant això, amb la Resolució del 22 de gener de 2019 del Congrés dels Diputats, per la
qual s’ordenava la publicació del «Acuerdo de derogación del Real Decreto Ley 21/2018, de
14 de diciembre,  de medias urgentes en material  de vivienda y  alquiler»,  es deroguen
novament  les mesures incloses en aquest  RDL i  es torna a  la situació prèvia al  20 de
desembre. 

La situació torna a canviar novament amb el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria
d’habitatge i lloguer, atès que el  RDL del  21/2018, del 14 de desembre, que regulava la
mateixa matèria no va ser convalidat pel Congrés dels Diputats en el termini dels 30 dies
des de la seva promulgació, fet que va suposar  la seva derogació. Tanmateix,  però,  els
contractes i operacions efectuades des del 19 de desembre de 2019 al 22 de gener de 2019
no han cessat ni cessaran els seus efectes.

El RDL 7/2019, objecte d’aquesta comunicació, modifica diverses lleis amb incidència en la
nostra tasca: Llei d’arrendaments urbans, Llei de Propietat Horitzontal, Llei d’Enjudiciament
Civil, Llei de les Hisendes Locals i de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats recollint  les mesures que no van ser ratificades de l’anterior i  introduint  de
noves. 

Per exemple: la duració dels contractes d’arrendament es modifica de la manera següent:

Termini Inicial
Pròrroga

Obligatòria
Pròrroga

Legal
Termini
Màxim

Tàcita
Reconducció

Persona
Física

 1 any  5 any 3 any 8 any  Si

Persona
Jurídica

 1 any  7 any 3 any  10 any  Si

S’ incrementa el termini mínim de preavís per notificar la voluntat de qualsevol de les parts
de posar fi al contracte d’arrendament i, per tant, perquè  no operi la pròrroga legal:

- El termini per a l’arrendador passa d’1 a 4 mesos.
- El termini per a l’arrendatari passa d’1 a 2 mesos.
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 S’estableix una limitació legal a l’actualització de la renda a l’ Índex de Preus al Consum 
(IPC), la qual s'ha de pactar expressament en el contracte ja que, en cas contrari, aquesta 
quedarà congelada per tota la durada del contracte. 

 Es limiten les garanties addicionals a la fiança fins a un màxim de 2 mensualitats.

 I es determina que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte 
d'arrendament seran a càrrec de l'arrendador, quan aquest sigui persona jurídica. 

Així  mateix,  la  disposició  addicional  segona  del  RDL preveu  l’elaboració  d’un  sistema
d'índexs de preus de referència de lloguer d'habitatge com a instrument útil per a l'aplicació
el disseny de polítiques en matèria d'habitatge de les comunitats autònomes, tal com ja va
fer l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2017. 

La disposició transitòria primera recorda que els contractes d’arrendament formalitzats amb
anterioritat  a  la  entrada  en  vigor,  d’aquesta  norma  continuaran  regint-se  per  l’anterior
normativa (no hi ha retroactivitat),  sens perjudici que les parts acordin adaptar-se al  nou
règim jurídic. 

Tots aquests canvis normatius en tan poc temps han suposat a la pràctica que lloguers en
tràmit quedessin paralitzats o  s’hagin retardat  sobretot  quan els arrendadors eren grans
tenidors i molt probablement l’ampliació del termini en la durada del lloguer que afectaria el
lloguer social obligatori que de 3 anys passa a 7 anys, ha precipitat que els grans tenidors i
fins i tot qualsevol persona jurídica es plantegin la venda dels seus actius. 

Des de la Borsa de Lloguer  Social,  un dels  objectius importants a assolir  és mantenir  i
incrementar la captació de pisos. Des de fa uns anys s’han aplicat incentius. A tall d'exemple
es pot citar la bonificació del 50% de la quota íntegra  de l'impost de béns immobles, sempre
que es deixi a la borsa a un preu de lloguer assequible.

En l'evolució de la Borsa de Mediació, volem fer constar que en l'actualitat, atès la situació
socioeconòmica en la qual que estem immersos, ens costa trobar propietaris que vulguin
cedir  l'habitatge  a  la  Borsa  de  Lloguer,  bé  sigui  per  dificultats  en  obtenir  la  cèdula
d'habitabilitat, desconfiança a causa de males experiències o simplement perquè volen tenir
una renda de lloguer més elevada. 

Igualment, costa trobar llogaters que reuneixin els requisits d'accés a la Borsa, perquè hi ha
un alt percentatge de sol·licitants amb nòmines molt ajustades així com persones que estan
cobrant les prestacions d'atur i subsidi. També, perquè hi han persones que no reuneixen els
requisits, per exemple, figuren a l'Asnef i no poden fer front al deute contret... o perquè no
estan inscrits al registre de sol·licitats de protecció oficial, bé sigui perquè l'han denegat  o
no han renovat la inscripció.

Les causes principals de denegació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge
de  Protecció  Oficial  són  notificades  pels  Serveis  Territorials  a  Girona  de  l'Agència  de
l'Habitatge de Catalunya; a l’oficina se'n pot tenir constància quan el ciutadà ho manifesta o
bé es fa la consulta concreta a l’aplicatiu del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció
oficial. Algunes de les causes habituals són la manca d’aportació de documentació que se’ls
ha requerit (cas més freqüent), o bé no acreditar la sentència de separació o divorci i  el
conveni reguladors dels menors. No obstant això, cada cop més, i arran del gran nombre de
peticions d’inscripció al  registre  d’HPO es detecta  que s’accepta la inscripció per  silenci
administratiu positiu.
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Funcionament de la Borsa de Lloguer a Salt, durant l'any 2019

Horaris d'atenció:

De dilluns a divendres dins l’horari de 9.30 h a 13,00 h està disponible el registre d’entrada a
l’oficina  per atendre peticions en relació a la borsa de lloguer.  A diari,  es donen visites
concertades amb el responsable tècnic i dins aquest horari.

Les tasques realitzades tal  i com marca el conveni subscrit per aquest any han consistit en:
 Assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la

mediació i cessió per al lloguer social.
 Assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en

la recerca de l’habitatge i també durant la vigència del contracte.
 Realitzar funcions de seguiment en l’ús de l’habitatge i control dels pagaments.

S’ha detectat que  continua el nombre de desnonaments per impagament al municipi i la
demanda d’habitatge de lloguer ha augmentat.

Ho demostra el nombre de sol·licituds d’inscripció al registre d’habitatge de protecció oficial
(HPO) acceptades que han passat de 163 el 2013 a més de 596, el 2015; 625 el 2016 i de
962 a data d’avui.

La mitjana del preu de lloguer dels contractes signats el 2017 era de 295 euros, el  2018 és
de 440 euros i el 2019 continua creixent   la qual cosa denota l'augmentat qualitatiu en els
increments dels preus de lloguer en el mercat.
 
Això  fa  que  la  tendència  de  la  borsa  de  lloguer  continuï  a  la  baixa  i  com  hem  dit
anteriorment,  cada cop  costa  més captar  habitatge  i  costa que l'arrendatari  mantingui
l'habitatge en les degudes condicions. 

El seguiment es fa cada cop més necessari, no només a nivell de comprovar el manteniment
en les degudes condicions d'ús de l'habitatge sinó en l'abonament de la renda de lloguer ja
que la tendència és a pagar tard  (degut a què sovint es passa a cobrar prestacions, no
salaris..) i en ocasions  cal tramitar ajuts de lloguer, prestacions urgents o  fraccionaments
del deute.

L’OLH insisteix en seguir demanant la col·laboració d’entitats financeres per tal que com a
propietaris  garanteixin tant la seguretat com la salubritat de l'habitatge i de la comunitat i
perquè cedeixin  l'habitatge a  la  Borsa de Lloguer  per  tal  de donar  sortida a molts  dels
demandants d'HPO que si bé no reuneixen condicions de Borsa  tampoc reuneixen requisits
de Mesa.

Es tracta  d'un  gruix important de famílies que viuen en situacions de precarietat, que sovint
reben l'ajut de lloguer i viuen en pisos molt antics, petits, sense ascensor, amb humitats, etc.
que simplement busquen un habitatge més adequat i millor. A l'igual que en els darrers anys,
s’ha promogut el conveni signat amb la Universitat de Girona (Estudiants per la Convivència)
per  contribuir  a la millora de la integració i  la convivència en el municipi.  Es formalitzen
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contractes de lloguer a estudiants que realitzen pràctiques a diferents àrees municipals, en
base a la carrera universitària que estan cursant.

Cal assenyalar també que l´increment del desequilibri de preus entre diferents zones del municipi, en
perjudici de la zona centre, i per tant, la concentració de la demanda de lloguer per part de la població
estrangera a aquesta zona,  accelera la segregació residencial i  representa un dels aspectes més
desestabilitzadors de  les  relacions de veïnatge.  Per  aquest  motiu,  la  borsa aposta per  dissenyar
estratègies per minimitzar l’efecte d´aquest procés.

Pel que fa referència al que s'acaba d'esmentar al paràgraf anterior, el projecte d’Estudiants per la
Convivència endegat amb la Universitat de Girona està donant molt bons resultats. En aquest projecte
transversal de l’OLH col·laboren l’Àrea d’Integració i Convivència i estudiants universitaris de l’àmbit
social residents en habitatge de lloguer compartit a la zona centre. Els estudiants realitzen tasques de
suport a les comunitats més desfavorides a canvi d’un lloguer per sota del preu de mercat. Aquestes
tasques, tutelades  per mediadors,  un tècnic d’Integració i  Convivència i  un tècnic d'habitatge són
reconegudes com a pràctiques acadèmiques un cop finalitzada l’estada. L’objectiu del projecte és:

 dotar als estudiants que participin en el projecte de competències i coneixements
pràctics en l’àmbit social amb reconeixement acadèmic, a través de la realització de
pràctiques al municipi.

 contribuir a millorar la situació de les comunitats veïnals.
 facilitar  l’accés  al  primer  habitatge  als  joves  estudiants  mitjançant  un  lloguer

assequible.
 millorar  i  ampliar  les  intervencions  del  recursos municipals  destinats a millorar la

cohesió social:  dels mediadors i  tècnics de deutes comunitaris de l’OLH i de  l’àrea
d’integració i convivència.

 facilitar posteriorment la instal·lació de joves d’altres perfils a la zona. 

L’habitatge que es troba inclòs en aquest projecte és el del c/ Pacheco, 23, que va acollir durant el
curs 2018-2019   3 noies estudiants i durant el curs 2019-2020: 2 nois i una noia. 

D’altra  banda,  es  vol  captar  també  habitatge  a  preu  assequible  i  prou  atractiu  per  tal  d’atreure
població jove al municipi: estudiants d'estudis universitaris i cicles de grau superior, i parelles joves.
En aquest sentit, cal establir  les  estratègies oportunes per comptar amb la col·laboració de grans
tenidors d'habitatge per tal que cedeixin aquests habitatges (tant nous com de segona mà) a l’OLH,
per a destinar-los a lloguer social.

Així mateix, es continua donant suport de mediació amb els propietaris o representants d'habitatges i
acompanyament  a  les  persones  residents  als  immobles  de  què  disposa  la  borsa  actualment.
Igualment es fa treball enxarxat amb altres àrees de l’Ajuntament.

 Coordinació amb l’Espai Municipal d’Ocupació i els Serveis Bàsics d'Atenció Social per tal
d’articular  la  derivació d´usuaris  de Servei  socials  la Borsa i  també per  tal  de facilitar  la
inserció i la formació laboral dels aturats beneficiaris de la Borsa, si és possible.

El 2020, caldrà continuar incidint en els aspectes que s’han estat treballant fins ara, tant en
el camp urbà, com social i de l’habitatge.
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1.3. Altres activitats: Serveis d’Intermediació Hipotecària (SIH), Mesa d’Emergència   i
Taula d’Habitatge

A banda de les tasques pròpies de l’Oficina d’Habitatge i les concretes regulades en els convenis
d’encomana de gestions i de Borsa de Mediació, a l’Oficina d’Habitatge de Salt s’hi fan:

 tasques d’assessorament jurídic a través del Servei d’Intermediació Hipotecària (SIH) que
inclou OFIDEUTE;

 també es fan reunions mensuals (el tercer dijous de cada mes a les 09:30 h.) de la Mesa
d’Emergències de Valoracions Econòmiques i Socials, ara deslocalitzada.

 La tècnica responsable de l’Oficina d’Habitatge forma part de la Taula de Coordinació Local
pel  dret  de  l’Habitatge  juntament  amb  tècnics  d’altres  àrees,  entitats  del  tercer  sector  i
representació política per parlar de les diferents estratègies en política d’habitatge dins l’àmbit
municipal.

Més endavant, es parlarà de forma més extensa de cadascun d’aquests serveis.

A banda, a l’Oficina d’Habitatge es fan les següents tasques:
 d’assessorament jurídic a Comunitats (De 16,00  a 18,00h cada dimarts a la tarda) per part

d’una advocada del servei de mediació comunitària que ara mateix està externalitzat.
 També  forma part de les reunions quinzenals que es mantenen amb les àrees de Territori,

Serveis Socials i Serveis Jurídics per tractar el tema d’ocupacions.
 Forma part de la Comissió d’Empadronaments
 Participa en les reunions de l’Avanç del Pla Local d’Habitatge, Pla Local de Joventut i del

Grup Motor del Pla Educatiu.
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2.Tasques realitzades i justificació en matèria d’habitatge 

Les tasques que s’han realitzat a l’Oficina d’Habitatge en virtut de la delegació de l’AHC,
segons el conveni de col·laboració signat el març de 2019 són: 

2.1. Cèdules d’habitabilitat de segon ocupació.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:

o l'adreça de l'habitatge
o la superfície útil
o les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió  
o el seu llindar màxim d'ocupació

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita
les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o
ocupants.
A qui va dirigit?
A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

El tècnic de l’Oficina d’Habitatge intenta fer visita ocular de tots els habitatges. Entenem que
és una manera de garantir la conservació i l’ús d’un habitatge, especialment quan bona part
d’ells han estat ocupats i/o pertanyen a entitats bancàries.

A banda  de  les  gestions  esmentades,  altres  gestions  que  s'han  dut  a  terme de  forma
paral·lela són: 

• Consulta de l'estat de les cèdules d'habitabilitat: 
• Recollida de cèdules tramitades telemàticament: 
• Tramitació de duplicats de cèdules

El nombre de cèdules tramitades per l’OLH ha disminuït durant l’any 2019 perquè des del
juny de 2019 manca el tècnic de rehabilitació i  tot que i que s’ha fet procés selectiu per
contractar aquesta figura, a 31.12.19 encara no està contractat/nomenat.

Això significa que les cèdules que es comptabilitzaran s’han tramitat des de l’Oficina Local
d’Habitatge bàsicament durant el primer semestre de l’any i que les tramitades a partir de
juliol  de  2019  s’han fet  en la  seva major  part  des dels  Serveis  Territorials  a  Girona de
l’Agència de l’Habitatge.
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2.2. Gestió d’expedients de rehabilitació 

En  aquest  any  2019,  s'ha  obert  la  convocatòria  per  a  la  concessió,  en  règim  de
concurrència pública competitiva de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior
dels habitatges per a persones grans per a l'any 2019 (ref. BDNS 448424).

El termini per presentar les sol.licituds era del 12 d’abril de 2019 al 28 de juny de 2019.

Aquestes subvencions es divideixen en  les següents modalitats:

Ajuts rehabilitació d'habitatges gent gran

Adreçat  a  persones  físiques  de  65  anys  o  més,  que  visquin  als  habitatges  objecte  de
l’arranjament.

Requisits de les persones sol·licitants
 L'habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent

de la persona beneficiària.
 La persona que viu a l'habitatge ha de tenir 65 anys o més i ha de complir alguna de

les següents condicions:
 No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o

altres similars. 
 Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió

d'incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista
de classes passives que tingui  reconeguda una pensió de jubilació o de retir  per
incapacitat  permanent  per  al  servei  o  inutilitat,  o  acreditar  algun  grau  de
dependència, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

 La persona ha de viure a l'habitatge sola o amb una altra persona de 65 anys o més,
o amb una altra persona en situació de dependència.

 Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 1,5 vegades l'Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya ( IRSC), essent aquesta quantia, depenent del
nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es
troba l'habitatge: Si la persona de 65 anys o més que viu a l'habitatge és el propietari,
no pot tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no
en disposi de l'ús i gaudi.

 No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de
subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

 No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 Complir  les  obligacions  tributàries  amb l'estat  i  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les

obligacions amb la Seguretat Social.

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit a la base 5.1 de la Resolució
TES/676/2019, de 19 de març, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Nombres de sol.licituds presemtades el 2019:     0 

Memòria conveni Oficina d’Habitatge-Borsa Pàg. 16/46

Ajuntament de Salt  -  Desembre 2019



S  ubvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial  

En  aquest  any  2019,  s'ha  obert  la  convocatòria  per  a  la  concessió,  en  règim  de
concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la
rehabilitació  d'edificis  de  tipologia  residencial  per  a  l'any  2019  (ref.  BDNS 458061).   El
període   per a poder  sol·licitar aquests ajuts  ha estat  del  8 de juny al 20 de setembre de
2019.

La dotació de la subvenció prové de fons estatals, segons el Conveni signat en data 22 de
juliol de 2014 entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució del
Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i
rehabilitació urbanes, 2013-2016. 

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1300/2019, de 13 de maig (DOGC
núm. 7876, de 16 de maig de 2019) per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió, de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial.

Des de l'Oficina s'han tramitat un total de 3 expedients de Comunitats de Propietaris: 
 Pg. Països Catalans 240
 c/ Francesc Macià, 42 
 c/ Filadores 1-3

També es vol fer  constar  que des de l’Oficina d’Habitatge es tramiten  les subvencions
municipals  a la Rehabilitació dels elements comuns dels  edificis  plurifamiliars a tot  el
terme municipal a favor de les Comunitats de Propietaris. Durant l’any 2019, s’han obert tres
línies d’actuació (tipus A: redacció informes ITE amb consignació de 10.000 euros; tipus B:
instal·lació  comunitàries  d’aigua  i/o  connexió  a  la  xarxa  d’abastament  municipal;
centralització de comptadors de baixa tensió i sistemes de seguretat amb consignació de
38.000 euros i tipus C) reforma i instal·lacions diverses, amb consignació pressupostària de
168.000 euros)
A  la  convocatòria  oberta  (BOP  de  Girona  núm.  103  del  29.05.19)  segons  les  bases
aprovades,  es van presentar sol·licituds per part de 75 Comunitats de Propietaris i per acord
de la Junta de Govern Local del 02.08.19 es van concedir ajuts a 47 Comunitats. La part a
finançar per l’Ajuntament és del 70% de la base imposable del pressupost amb un topall
màxim de 8000 euros per Comunitat.

2.3.  Gestió en la inscripció en el  Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció
Oficial (HPO)

Es un registre públic, administratiu que té com a finalitat proporcionar informació sobre les
necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de
facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint
la màxima transparència de tots els processos. 

Té  caràcter  permanent,  sense  terminis  per  tramitar-hi  la  sol·licitud  d’inscripció,i  s’hi  pot
inscriure  qualsevol  persona  amb residència  en  un municipi  de  Catalunya,  en  qualsevol
moment i a través de qualsevol dels canals disponibles; i té una vigència de tres anys. 

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible
estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. 
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La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció
oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret. Una vegada inscrits, poden
participar  en els processos d’adjudicació  aquells sol·licitants que compleixin els requisits
exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals
i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar
els  processos  d’adjudicació  i  transmissió  d’habitatges  protegits,  tot  garantint  la  màxima
transparència de tots els processos. La inscripció en el Registre té una vigència de tres
anys. 

Als  efectes  d’assegurar  un  control  públic  eficient  de  les  inscripcions  en  el  Registre  de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú
als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el
fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

Requisits dels sol·licitants
 Ser major d’edat o estar emancipat.
 Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
 Residir  en  un  municipi  de  Catalunya;  la  residència  s’acredita  mitjançant

l’empadronament en un municipi de Catalunya (hi ha de constar la data d’alta del
padró)

 Complir  el  límit  d’ingressos  que  estableix  la  normativa  sobre  habitatges  amb
protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

 No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o

autorització judicial substitutòria. 
 Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en

el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el
període de vigència. 

Des de l’OLH realitzem la informació dels requisits que han de complir així com la recollida
de  documentació,  la  verificació de les dades  i  l’entrada de les dades a  l’aplicatiu  de la
Generalitat.  Cal fer constar que la tramitació es fa a partir d’octubre de 2019 de manera
digital. 

En aquest any 2019 s'ha tramitat un total de 287 noves sol·licituds.

A data d’avui, el total acumulat d’inscripcions acceptades és de:  962 

Seguidament es fa un detall per anys de l’evolució de les inscripcions.
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2.4.  Prestacions permanents per al pagament del lloguer 2019. 
  Renovacions (LJ- LN- LR), dit LLOGUER JUST

Es  un  ajut  econòmic  a  fons  perdut  d’import  entre  20  i  240€  mensuals  per  fer  front  al
pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats,
a qui  el  cost  de l’habitatge pot  situar  en risc d’exclusió social  residencial,  amb especial
atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. 

Aquesta prestació va dirigida a : 
Persones  que  ja  van  ser  beneficiàries  d’aquest  ajut  durant  l’any  2018  i  que  segueixin
complint els requisits de la convocatòria. 
ORDE MAH/402/2009, de 5 d'agost (DOGC 23/09/09)

El termini per acreditar el compliment dels requisits va de ser del  21 de gener al 1 de març
de 2019, ambdós inclosos.

S’han tramitat un total de 88 sol·licituds de les quals 83 expedients compleixen requisits
i 5 no.

Els motius dels expedients que No compleix requisits són:  1 Extingit , 2 expedients perquè
la general la suma de les ingressos són superiors a 1,5 IRSC i  2 expedients perquè el
lloguer just està per damunt del lloguer que ja paguen.

2.5. Prestacions per al pagament del lloguer 2019- Ajuts MIFO.

Són prestacions fer front al pagament del lloguer o arrendataris amb dificultat.
Es regeixen per les següents resolucions:

TES 916/2019, de 29 de març, DOGC 7846 de 03.04.19

TES 935/ 2019, d’11 d’abril,      DOGC 7854 de 15.04.19  

L’import de la subvenció serà del  40 per cent de l’import del  lloguer anual de l’habitatge
habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de l’any de la
convocatòria i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la
subvenció  serà  per  la  quantia  corresponent  a  les  mensualitats  incloses  entre  el  mes
posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el
mes de desembre de l’any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Els requisis  per poder optar a aquestes prestacions són:

 Tenir residència legal a Catalunya
 Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat
 No pagar lloguer superior a 500 euros mensuals; famílies nombroses: 900 euros/mes.
 Estar al corrent de pagament
 Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
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 Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut
emès per l’administrador de la finca.

 Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Aquesta prestació és incompatible amb: 
•  Les prestacions econòmiques d’urgència especial  per al  pagament  del  lloguer  o per  a
persones desnonades, per als mateixos mesos.
 •  El  manteniment  del  dret  a  la  percepció  de  la  Renda  Bàsica  d’Emancipació  per  les
mateixes mensualitats de l’any. 
•  Altres  ajuts  o  prestacions  provinents  d’altres  administracions  públiques  que  tinguin  la
mateixa finalitat. 

El període de presentació de sol·licituds va ser del  del  16 d’abril al 7 de juny de 2019,
ambdós inclosos.  

En aquests línia, s’han tramitat  durant l’any 2019:  577 sol·licituds. 

2.6. Prestacions permanents per al pagament del lloguer 2019
 Col·lectius específics (LC)

Es  tracta  d'una  convocatòria  en  règim  de  concurrència  competitiva.  Per  a  col·lectius
específics poden accedir els següents: 

1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a
través  de  les  borses  de  mediació  per  al  lloguer  social,  o  d'habitatges  gestionats  per
administracions o entitats públiques o gestionats per entitats sense ànim de lucre. 
2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones
que  han  perdut  l’habitatge  a  conseqüència  d’un  procés  de  desnonament  o  d’execució
hipotecària. 
3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del
lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

El període de presentació de sol·licituds va ser: 

 Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de
mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de
lucre): Del 25 de gener al 31 d’octubre de 2019.

 Per  als  altres  col·lectius  indicats  al  punts  2  i  3  (persones  beneficiàries  de   les
prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries):
Del 25 de gener a l’1 de març de 2019.

En els casos en què es produeixi alguna de les incompatibilitats previstes a la convocatòria,
la prestació es reconeixerà per als mesos als quals es tingui dret, que no siguin coincidents
amb els altres ajuts o prestacions reconegudes. 

Aquesta prestació és incompatible, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb les
prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer i  amb altres ajuts provinents
d'altres administracions públiques o altres entitats, que tinguin la mateixa finalitat. 
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En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a les prestacions d'urgència especial i
en el dret a les prestacions d'aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar
els 3.000 euros. 

També són incompatibles per les mateixes mensualitats del mateix any amb:
 La percepció de la Renda bàsica d'emancipació dels joves.

La percepció dels ajuts implícits,  regulats al  Decret 75/2014, de 27 de maig, destinats a
persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc públic de lloguer propietat o gestionat
per la Generalitat de Catalunya

En  aquests  línia  de  la  prestació  s’han  tramitat 5  sol·licituds,  de  les  quals  només  2
pertanyen als col·lectiu del punt 1 i 3 peticions són col·lectius beneficiaris de prestacions
econòmiques d’urgència especial i complementàries. 
Totes  les  sol·licituds  han  complert  amb els  requisits  llevat  1  que  ha  estat  desfavorable
perquè el lloguer justava està per damunt  del lloguer mensual.

2.7 Ajuts personalitats d’especial urgència (hipoteca/lloguer / pèrdua d'habitatge i
aturats de llarga durada)

Aquests tipus d’ajuts són per garantir  l'habitatge a les persones amb dificultats greus per
pagar el lloguer, o les quotes d'amortització hipotecària o, que han perdut el seu habitatge a
causa d’una execució hipotecària o, que en la seva unitat de convivència, com a mínim  un
dels membres consta inscrit a l'atur, amb recerca activa de feina, per un període mínim d'un
any. 

Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut, de caràcter personal i s'atorguen en
situacions  d'especial  urgència.  La  finalitat  principal  de  les  prestacions  és  evitar  el
desnonament  judicial  per  impagament  del  lloguer,  o  d'embargament  de  l'habitatge  per
impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona
sol·licitant i de la seva unitat de convivència a l'habitatge. 

Per tot això, aquestes prestacions van dirigides als següents col·lectius: A persones físiques
residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els
límits  establerts  a les bases de la convocatòria  i  que es  trobin en risc  d’exclusió social
residencial per: 

a) Deutes d’impagament de: 
a.1)Rendes de lloguer 
a.2)Quotes hipotecàries. 

b) persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o
d’execució hipotecària. 

En aquest any 2019, s'han tramitat un total de  7 noves sol·licituds. D'aquestes, 6 són
per ajuts al deute de lloguer inclosa una d’elles amb procediment judicial obert i 1 és un ajut
per atendre situació de pèrdua d’habitatge, inclosa complementària. 

Cal també dir que s’ha continuat amb la tramitació de les PEU inciades durant l’any 2018
que havien quedat pendent de resoldre.
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2.8. Renda bàsica d’emancipació

És una prestació del Ministeri de la Vivienda adreçada als joves d’entre 22 i  30 anys (la
prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys, s’han percebut 48 mensualitats o es
deixa de complir algun dels requisits). 

És  incompatible  amb la Prestació  permanent  per  al  pagament  del  lloguer  que atorga la
Generalitat de Catalunya. 

Arran  de  les  diverses  modificacions  que  tot  seguit  us  detallem,  actualment  només  es
gestionen incidències, i altres canvis dels sol·licitants que tenen resolució favorable anterior
a 01 de gener de 2012. Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

 “DISPOSICIONES DEROGATORIAS Primera. Derogación del Real Decreto 1472/2007, de
2 noviembre. 1. Se deroga el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula  la  renta  básica de emancipación  a  los  jóvenes.  2.  Los beneficiarios que tengan
reconocido el derecho a la renta básica de emancipación al amparo de lo dispuesto en el
citado  real  decreto  continuarán  disfrutando  de  dicho  derecho  en  las  condiciones
establecidas en la norma que se deroga y de acuerdo con los términos de la resolución de
su reconocimiento. 

Excepcionalmente, podrán ser beneficiarios del derecho a la renta básica de emancipación
quines lo hubieran solicitado a 31 de diciembre de 2011 y siempre que cumplan a dicha
fecha los requisitos contemplados en la norma que se deroga, y en los términos que se
establezca en la resolución de su reconocimiento.”  

Real Decreto-ley 20/2012, de 30 de julio, las condiciones establecidas en la resolución del
reconocimiento del derecho a la renta básica de emancipación han sido modificades.

“Artículo 36. Renta básica de emancipación.

1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, la cuantía mensual de la ayuda
para facilitar el pago de los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda habitual,
prevista en el artículo 3.1.a) del Real Decreto 1472/2007, por el que se regula la renta
básica de emancipación, en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 20/2011, de
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público, será de 147 euros. Así mismo, los beneficiarios
cuya resolución se haya extinguido por alguna de las causas establecidas legamente, no
podrán  reanudar  el  derecho  acreditando  el  cumplimiento  actual  de  los  requisitos
requeridos  para  su  reconocimiento  aunque  no  hubieran  agotado  anteriormente  el
período máximo previsto. De igual manera, no tendrán derecho al cobro de la ayuda
aquellas solicitudes que habiéndose presentado con anterioridad al 31 de diciembre de
2011 no hayan obtenido resolución favorable o no haya sido comunicada al Ministerio de
Fomento con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley.

2. La  percepción  de  la  ayuda  para facilitar  el  pago de  los gastos relacionados con  el
alquiler  de  la  vivienda  habitual  será  incompatible  con  otras  ayudas  o  subvenciones
establecidas para los inquilinos en la normativa autonómica.”
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Durant l'any 2018 es van gestionar 3 incidències i durant el 2019 només en quedava una per
acabar de resoldre del 2018, cosa que ja s’ha fet.  No hi ha hagut cap incidència nova
durant l’any 2019.

2.9. Borsa de lloguer social

Les actuacions del tècnic de la Borsa el 2019 han  consistit  en la gestió de la borsa de
lloguer social de l’Oficina Local d’Habitatge, el seguiment del voluntariat per al foment de la
integració i la convivència, així com facilitar que més estudiants universitaris instal·lin a la
vila la seva residència, almenys durant el període d’estudis. 

A banda,  en  absència  se  la  coordinadora  del  servei,  també  s’han  realitzat  actuacions
encaminades a  facilitar  un lloguer  social  a  persones  sol·licitants,  evitar  desnonaments  i
altres actuacions que, tot i no ser estrictament competència de la borsa ni de l’administració
pública,  per  circumstàncies  diverses  (sigui  de conjuntura econòmica o bé de manca  de
personal en un moment concret) han motivat que el tècnic de la borsa de lloguer hagi hagut
de  cooperar  amb  la  resta  de  personal  de   l’oficina,  de  l’Ajuntament  i  del  Consorci  de
Benestar Social Gironès-Salt per a facilitar-ne la resolució o bé derivar-ho a la persona o
persones competents.

Quant a l’àmbit  de lloguer social s’han fet gestions per a  vivendes, tenint en consideració
els lloguers socials de l'administració i els privats de grans tenidors. 

Com és sabut la borsa de mediació per al lloguer social desenvolupa activitats de mediació entre
propietaris  i  propietàries –de  titularitat  privada-  i  llogaters  d’habitatges.  Un dels  objectius  que  es
pretenen és millorar la qualitat i el nivell de vida dels ciutadans de Salt a mig i llarg termini, per mitjà
d’actuacions concretes. Això s’aconsegueix, en part, per la mediació entre propietaris i llogaters per a
la  millora de les condicions contractuals pactades,  la consecució d’un habitatge o l’assessorament
jurídic.

La intermediació per l’accés a l’habitatge i gestió de la borsa de lloguer  social té com a
destinataris –a banda dels propietaris persones físiques i jurídiques- aquelles persones en
risc d’exclusió social, joves, estudiants emancipats i gent gran amb necessitat d’habitatge. 

Les activitats realitzades al llarg del  present i que continuaran el 2018 són diverses i es
concreten en diferents punts:

- Difusió del projecte  

 atenció directa a propietaris i propietàries interessats.
 Aprovació  d’una  bonificació  del  50%  de  l’impost  de  béns  immobles,  a  les

ordenances fiscals, per als propietaris que deixin un pis a la borsa de lloguer.
 sessions informatives a escoles universitàries i de cicles formatius, així com a la

ciutadania en general. 
 difusió a través de la web i de díptics.
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- Atenció a sol·licitants  
 sessions informatives.

 entrevistes individuals.

 registre digital dels sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial i de les propietats
i les persones vinculades.

 notificacions.

- Gestió de contractes  
 selecció dels candidats i candidates per a cada pis buit.

 redacció dels contractes i administració.

- Control dels habitatges i acompanyament als beneficiaris i beneficiàries  
 intervenció per a resoldre qüestions tècniques: reparacions, humitats, morositats i

altres... Implica gestió amb assegurances, industrials o plans ocupacionals
  mediacions pel bon ús de l’habitatge: organització comunitària, conflictes veïnals,

normativa comunitària i municipal. Implica treball enxarxat amb l’equip de suport
a Comunitats, Serveis Socials, etc.

- Assistència a jornades de formació  

- Coordinació i gestió d’ajuts o fraccionament de deutes   

- col·laboració en la tramitació de les prestacions per  al  pagament del  lloguer  dels  
llogaters afectats (article 72.1 de la Llei per al Dret a l’habitatge).
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3. Dades de les tasques anteriors

El recull  quantitatiu d’atencions per  matèries d’informació i  assessorament  fins    al  30 de  
desembre de 2019 són:

Total presencial:                                               12.278
Total per telèfon:                                              10.336
Total telemàtic (correus electrònics):                     75

Durant l’any 2018, els números foren: 

Total presencial:                                                9.831
Total per telèfon:                                               6.892
Total telemàtic (correus electrònics):                     50

En comparació, aquests foren els de 2017:

Ex. 2017       HPO     Borsa  Propietaris Prest.lloguer Prest.urgents Cèdules M.urgent Jurídic   Total
Presencial    1237 1699      146           2710             735                387         56           204          7174
Telefònica         37   208      370            647               30                 420          0             72           1784
Telemàtica              1        8       22                3                 1                     2           2              0               39

El total de queixes i suggeriments durant l'exercici 2018 foren de 6  instàncies.
El 2019 han estat de: 0 instàncies específiques.

Per aquest any  2019, les atencions d’assessorament jurídic, han estat ateses pel Servei
d’Intermediació en l’àmbit  de l’Habitatge (SIH) els dilluns i  dijous de 10,30 a 13,00h i la
coordinadora d’Habitatge la resta de dies. El tècnic de Borsa ha efectuat l’assessorament
propi de la Borsa o el jurídic en absència del servei SIH i de la coordinadora d’Habitatge.

Visites d'Assessorament 2017 2018     2019
Total consultes presencials i telefòniques 600               650       675

Total visites ateses              1117 1.300      1325
-lloguers 860                                      
-desnonaments/subhastes   70                                       
-hipoteca 170                                
-dacions   15  
-ocupacions pis 120  
-consultes comunitats   40
-judicis   40
-altres   25

Han augmentat considerablement les consultes derivades de les ocupacions irregulars tant
de persones vulnerables que es veuen afectades per judicis i llançaments civils i penals per
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aquest  assumpte,  com per  Comunitat  de Propietaris que expressen les  seves  queixes i
impotència per aquesta qüestió. També s’incrementa la preocupació de molts llogaters que
veuen com la propietat NO els vol renovar el lloguer i es veuen abocats a buscar un lloguer
que no troben. Aquest fet provoca que:  molts llogaters no marxin de l’habitatge fins que
s’inicia procediment judicial per extinció de contracte o alguns vagin a ocupar. El que
clarament  s’evidencia  és que apareix  un nou  col·lectiu  de persones  vulnerables a  nivell
residencial i té a veure amb la manca d’oferta de lloguer.

A continuació es faciliten les dades concretes ordenades segons apartats i en comparació
amb l’any anterior, com a mínim.

3.1. Cèdules d’habitabilitat

 2017     2018              2019
     
Total cèdules tramitades: 247       313   156

-Tramitació, sense inspecció tècnica, presencial:                6                  2                    1       
-Tramitació, sense inspecció tècnica, telemàtica:              12                16                    5
- Tramitació, amb inspecció tècnica                                 229              295                 150
- Concedides, sense inspecció tècnica:                             xx                  2                     0
- Concedides, amb inspecció tècnica:                                xx              241                 144
   (no incloses en l'apartat anterior)   
- Sol·licituds Duplicats de cèdules                                     21                 6                      7
- Pendents (requeriments, visita, altres..)                                             70                      6
- Duplicats de cèdules correctes i entregats                     18                2                    6

 
(*) El nombre de cèdules tramitades per l’OLH ha disminuït durant l’any 2019 perquè des del juny de
2019 manca el tècnic de rehabilitació i tot que i que s’ha fet procés selectiu per contractar aquesta
figura, a 31.12.19 encara no està contractat/nomenat. Durant el 2n. semestre la majoria de cèdules
s’han tramitat directament des de l’AHC, delegació a Territori.

3.2. Ajuts a la rehabilitació
       
      
                                                      2017                     2018            2019       

Total ajuts:        3                          2                  3                   DESGLOSSAT

                                                                                                                                2017     2018    2019
-Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial, 
inclosa la inspecció tècnica:                                                                                        1          0        3 
-Tramitació d’ajuts per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges 
persones grans, inclosa la inspecció tècnica:                                                             2            2        0
- Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou
els informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial:     0           0         0
- Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’habitatges:                               0           0         0
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Cal  també destacar  que  en la  convocatòria  municipal d’ajuts  a  les Comunitats  per  a la
rehabilitació  dels  elements  comuns  dels  edificis  plurifamiliars  del  municipi  de  Salt,  s'ha
finançat en un 70% del cost de la base imposable del pressupost de  18 actuacions tipologia
A) que es correspon amb la redacció dels informes ITE, previs a les obres de rehabilitació
d'edificis o habitatges (ITE) de conformitat amb el que estableix la normativa, amb un import
total subvencionat de 10.000 euros.

La totalitat d’aquests 18 informes feien referència: 14  a Comunitats de Propietaris d’edificis
amb any de construcció igual  o superior als 45 anys d’antiguitat  i  4 a edificis de menys
antiguitat. El total de peticions per informes ITE va ser de 36.

Pel que fa a les actuacions tipus B) referides sobretot a temes d'aigua potable i seguretat, es
subvencionava  també  el  70%  de  la  base  imposable  dels  pressupostos  presentats.  La
dotació econòmica per aquesta línia era de 38.000 euros i van resultar beneficiàries 13 de
18 comunitats. 

 4 Comunitats haurien demanat centralització de comptadors de baixa tensió segons
(9 punts) 

 1 Comunitat modificació en la centralització dels comptadors electricss (8 punts)
 6 Comunitats haurien demanat càmeres de seguretat (7 punts)
 2 Comunitats reforma interior d'aigua-muntants  (6 punts)

Finalment, indicar que en relació a les actuacions tipus C) van resultar beneficiàries totes les
comunitats que tenien 9 punts (fonaments), totes les que tenien 8 punts (cobertes, teulats i
mitgeres) i una bona part de les que tenien 7 punts (façanes i balcons). 

Les comunitats que resultarien beneficiàries per les actuacions tipus C  suposen un import
de subvenció total de 120.000 € equivalent al 70% de la base imposable dels pressupostos
presentats.

Resumint, segons l’acord de la Junta de Govern Local de data 02.08.19 es van atendre d’un
total de 75 comunitats:

 18 comunitats amb actuacions tipus A  (14 de 10 punts i 4 de 5)….......    10.000,00 €
 13 comunitat amb actuació tipus B   (9, 8, 7 i 6 punts).....................…..    38.000,00 €
 28 comunitats amb actuacions tipus C (de 9, 8 i 7 punts) .....................  120.000,00 € 

3.3. Sol·licituds d’inscripció al registre d’HPO

Referent a les sol·licituds d’habitatge de protecció oficial ( HPO ), cal dir que l’Ajuntament no
disposa de registre propi, per tant, l’OLH realitza les funcions de: recepció dels documents,
efectua  el  registre  general  d’entrada dels  documents  i  fa  la  introducció  de  les  dades  a
l’aplicatiu  informàtic disponible de la Generalitat  i,  per  últim, trasllada la documentació a
l’òrgan competent de la Generalitat.

El volum d’aquestes tasques per aquest any a data  31/12/2019 ha suposat un tràmit 287
noves sol·licituds.
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Quant a les sol·licituds d'entrada al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial,
una vegada fetes les comprovacions i entrevistes prèvies durant l'any en curs, el desclòs, a
data 28/12/18, és el que segueix:

HPO 2017 2018              2019
Total sol·licituds presentades 394                    303                 287

Acceptades 209                    160                 148
Desistides   97                      22  0
En tràmit  12   11             69
Confirmades  27                       77                   50
En elaboració  34                       22                   17
Denegades    7                        2                      0
Pendent de donar d'alta a l'aplicatiu    8                        9                      0
        

Pel que fa al registre d’HPO voldríem fer les següents observacions: 

Ens trobem que quan l’usuari ve a l’Oficina d’Habitatge per una problemàtica en relació al
seu habitatge,  l’aconsellem que s’inscrigui al Registre d’HPO i de Borsa de Lloguer, atès
que uns dels criteris que tenim en compte a l’hora d’adjudicar un habitatge és l’antiguitat en
el  Registre.  A banda, per  al  lloguer  social  amb el  banc és obligatòria la inscripció en el
registre d’HPO.

Tot això fa que hi  hagi  moltes famílies apuntades al  Registre d’HPO, que finalment han
aconseguit un habitatge bé sigui a través del lloguer social del banc, Borsa de Mediació o
Mesa d’Emergència... i no tenim maneres d’apuntar al Registre d’HPO, ni com a incidència
ni com a observacions, que l’usuari ja és adjudicatari d’un habitatge social. 

Dit  això, a continuació es reprodueixen les dades dels darrers anys, a fi  de poder veure
l'evolució de les peticions d'entrada al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial
del període 2011-2019:

ANY DATA ACCEPTADES TRÀMIT
2011 31/12/2011 163 31
2012 31/12/2012 220 35
2013 31/12/2013 312 41
2014 31/12/2014 356 2
2015 31/12/2015 590 6
2016 20/12/2016 625 3
2017 29/12/2017 834 12
2018 31/12/2018 978 15
2019 31/12/2019 1.190 78

A continuació  es  resumeix  els  tràmits  dins  l’exercici  2019  de  les  prestacions  d’ajuts  al
pagament del lloguer.
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     3.4.  Prestacions permanents per al pagament del lloguer 2019 (lloguer just) 

Sol·licituds 2017            2018        2019
Convocatòria renovació antics perceptors  130              110       88   

  
-Resolució favorable  123               100              83     
-No compleix requisits (desfavorable)                  7                10 5
El lloguer just està per damunt del lloguer mensual                           2                        2                    2
Documentació requerida i no aportada                               1                        1                    1
La suma d'ingressos és superior 1'5 vegades IRSC                  4     7                    2

     3.5.  Prestacions per al pagament del lloguer 2019 (MIFO) 

Sol·licituds    2017              2018            2019

Prestació per al pagament del lloguer (MIFO)     421                 473               577

-Resolució favorable      354                438

-Resolució desfavorable                                                                       67                   35

Enguany s’han produït moltes resolucions d’extinció degut a la manca de crèdit pressupostari per
afrontar el gran nombre de peticions efectuada. 

 3.6. Prestacions permanent per al pagament del lloguer 2019 (col·lectius específics) 

Sol·licituds                  2017               2018           2019

Prestació per al pagament del lloguer (CL)          6                    4                   5

-Resolució favorable          3                    1                   4

-Resolució desfavorable                                                                          3                    3                   1

3.7.  Prestacions econòmiques d’especial urgència (PEUE) 

A continuació  es  resumeix  els  tràmits  efectuats  dins  l’exercici  2019 de  les  prestacions
d’urgència especial per impagaments de rendes del  lloguer, de quotes hipotecàries i  per
casos de desnonament o execució 

Sol·licituds 2017                   2018 2019
Total sol·licituds 10                         16                         7

Impagament rendes del lloguer  8                          10                         5

Impagament quotes hipotecàries    1                            1                         0

Desnonaments o llançaments  0                            4                         2

Pendent de tramitar:  1                            1                         0
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3.8.  Renda Bàsica d’emancipació

En relació a les prestacions de Renda Bàsica Emancipació, s’informa que  s’ha acabat de
gestionar 1 incidència de l’any anterior i que no n’hi ha hagut cap de nova durant aquest
any.

3.9. Borsa de Lloguer social

L’any 2019 s’han captat 2 contractes nous per a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i
es fa el seguiment de 40 contractes.

A continuació es resumeix el  número d’operacions realitzades que es relacionen amb la
borsa de lloguer durant el 2019:

Borsa de Lloguer social                                         Totals 2017        Totals  2018           Totals 2019
Particulars entrevistats amb pis de propietat:      24                            30                      25
Visites de pisos de mediació:               70                            80                      80
Visites de pisos de cessió:               3                              5                          5
Registre Entrada de pisos per oferir:                  3                     3                          3
Pisos captats amb contracte efectuat  (XMLS):     4                             3                          2
Entrevistes a persones sol·licitants de pis:            677                          690                     515  
Entrevistes no programades a sol·licitants                        58                            55                       60
Pisos manteniment eina informàtica                                 35                             37                       40

Com  hem  dit  anteriorment,  cal  afegir  que  el  tècnic  de  Borsa  conjuntament  amb  la
coordinació de l’OLH ha portat també durant l’any 2019 la gestió i seguiment dels habitatges
llogats del par públic municipal o de la Gestora Urbanística Nou Salt. 

Actualment hi ha llogats del  parc públic municipal:  l’habitatge d’estudiants del c/ Pacheco
23, els pisos de l’edifici de la Pl. Verdaguer núm. 9;  els 5 habitatges propietat de la Gestora
Urbanística Nou Salt  i  5 habitatges cedits  per  l’AHC a través de conveni.  Un d’aquests
habitatges es destina a pis d’inclusió de dones soles o monoparentals amb fills  (c/ Abat
Oliba, 32, 1-2).

També des de l`OLH es treballa de forma conjunta amb l’AHC per gestionar les diferents
incidències que es produeixen en els pisos de la pròpia Agència de l’Habitatge a fi d’agilitzar
la solució de diverses problemàtiques (morositat, ajuts implícits, desperfectes, sinistres per
danys, etc.)

3.10. Lloguer social amb entitats financeres i/o grans tenidors

A banda de les tasques pròpies de la Borsa de Lloguer i que fa el tècnic de Borsa, es vol fer
constar  que  des  de  l’Oficina  d’Habitatge,  constantment  s’està  mediant  amb les  entitats
financeres per tal que estudiïn  lloguers socials obligatoris o renovin contractes de lloguer o

Memòria conveni Oficina d’Habitatge-Borsa Pàg. 31/46

Ajuntament de Salt  -  Desembre 2019



facin reatllotjaments de famílies vulnerables o dacions en pagament o  condonacions de
deutes,  o  se  solucionin  problemes  propis  del  seu  habitatge  (desperfectes,  humitats,
ocupacions,  ...  etc).  Generalment,  les  tasques  destinades  a  la  pèrdua  de  l’habitatge  i/o
manteniment d’un sostre per a una família vulnerable o reallotjament les gestiona la tècnica
responsable de l’Oficina d’Habitatge i les derivades de problemes amb la Comunitat, l’equip
de suport a les Comunitats que també forma part del personal de l’Oficina d’Habitatge. 

És  evident  però,  que  tots  els  lloguers  socials  amb  entitats  bancàries,  mediats  des  de
l’Oficina d’Habitatge no formen part del conveni de la xarxa de mediació/Borsa de lloguer, ni
computen com a ingressos en el conveni. 

Inevitablement,  cal  però,  continuar  treballant  en  aquesta  mediació  per  solucionar
problemàtiques d’habitatges.

El nombre de lloguers socials mediats amb entitats bancàries des de l’Oficina d’Habitatge
amb contractes signats ha estat des del 2015 d’aproximadament 550.

I aquestes són les dades de casos resolts dels bancs:
2019                    21   + 31 comunicacions =  52
2018                    46   + 2 comunicacions  =   48
2017                    30   + 20 comunicacions =  58 

Durant la vigència de la Llei 24/2015 i 4/2016 és quan més contractes s’han signat. 

Les comunicacions efectuades pels bancs a  l’empara d’aquestes lleis s'han inclòs en el
còmput de dades facilitades, tot i que no en molts casos no ’ha pogut comprovar fefaentment
si al final l’oferta de lloguer social efectuada ha prosperat.

Finalment dir, que encara hi han en tràmit d’estudi i negociació uns 200 casos. 

3.11. Mesa d’Emergència

Finalment es vol destacar que malgrat no s’inclogui en el conveni amb l’AHC, des de l’OLH
es treballa molt  estretament amb l’Agència de l’Habitatge i  es participa activament en la
Mesa  d’Emergències,  actualment  deslocalitzada  a  través  de  les  reunions  tècniques
mensuals que se celebren a l’Oficina d’Habitatge, el tercer dijous de cada mes a les 09:30
hores.

Hi participen tècnics de l’Agència de l’Habitatge, de Serveis Socials i la tècnica responsable
de l’Oficina d’Habitatge i es proposa el cas de la família  i l’adjudicació de l’habitatge o la
mesura alternativa a adoptar, perquè sigui la Mesa de Barcelona qui l’aprovi o ratifiqui.

Igualment, els tècnics de l’Oficina d’Habitatge fan les visites del pisos de tanteig per valorar
la  idoneïtat  de la  possible  adquisició  als efectes d’exercir  el  dret  de tanteig  a  favor  del
municipi o de la pròpia Agència. 

També,  el  personal  de  l’OLH  acompanya  als  gestors  de  l’Agència  de  l’Habitatge  per
comprovar l’estat dels pisos que les entitats financeres proposen cedir a l’AHC als efectes
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també de valorar si convé o no la cessió del pis com a buit i si aquest és ocupat per una
família vulnerable, la seva regularització.

Els  pisos aptes per  ser  adjudicats  a  la Mesa d’Emergència  procedeixen del  parc públic
d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge, bé siguin els adquirits fa temps o els nous adquirits
per la via de tanteig. Igualment, els pisos buits que les entitats bancàries cedeixen a l’AHC
en virtut dels convenis subscrits.

Precisament per la participació activa de l’OLH a la Mesa d’Emergències, seguidament es
passen les dades de les adjudicacions realitzades durant els darrers anys: 

El nombre total de contractes signats amb l’AHC  des del 2013 és de 126

L'any 2018 es van signar el següents contractes:
26 contractes signats en pisos adjudicats de Mesa
 6 regularitzacions signades   
 1 canvi d'habitatge de pis de Mesa
 1 renuncia de pis de Mesa adjudicat i justificada (pis ocupat)

L'any 2019 s’han signat el següents contractes:
17 contractes signats en pisos adjudicats de Mesa
 5 regularitzacions signades   
 1 adjudicació directa

3.12. Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge (SIH)

La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt han signat des de juliol de 2017 un conveni
de col·laboració pel servei d’intermediació en l’àmbit de l’Habitatge (SIH) per tractar la
problemàtica  de l’habitatge que hi ha a Salt. La Diputació finança al 100% els honoraris
d’una advocada que vé dos dies a la setmana (dilluns i dijous de 10,00  a 13,00 h.)

És  un  servei  gratuït  d'informació  i  assessorament  que  inclou  OFIDEUTE  i  altres
problemàtiques d’habitatge.

El servei OFIDEUTE s’adreça  a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels
préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

ES tracta de donar  informació i orientació jurídica a les persones usuàries del servei
sobre  els  compromisos  subscrits  en  els  seus  préstecs  o  crèdits  hipotecaris,  les
possibilitats de negociació i els ajuts de l’Administració. Es respon als dubtes en l'àmbit
hipotecari,  la  qual  cosa  permet  als  usuaris  tenir  un  coneixement  exacte  de  la  seva
situació, una visió de les possibilitats de solució i de les despeses que comporta cada
opció.  A  més,  si  és  pertinent,  s'informa  a  les  famílies  de  les  conseqüències  de
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l’impagament i de les responsabilitats davant d'un possible inici de procediment judicial
d'execució hipotecària.

Els usuaris d’Emfiteuta són:
- les famílies propietàries d'un únic habitatge, que no poden atendre les quotes del

préstec o preveuen que no les podran fer efectives en el futur. 
- Famílies que, per l'impagament de préstecs amb garantia immobiliària, estan en risc

de perdre l’habitatge i no tenen altres propietats d'immobles. 
- Persones  avaladores  de  préstecs  amb  garantia  hipotecària  que,  per  motiu

d'impagament, estan en risc de perdre l’habitatge. 
- Els titulars de contractes de lloguer que no poden atendre les seves rendes.
- En tots els casos, les famílies prèviament a la visita concertada amb Oí deute, s'han

d'adreçar a la seva oficina bancària perquè demani l'adaptació de les condicions  del
crèdit  a  l'actual  capacitat  de  pagament,  mitjançant  els  instruments  que  l'entitat
consideri oportuns

Com ajuda la intermediació d’Ofideute? Ofereix a les famílies un canal de comunicació
amb l'entitat  financera per   renegociar  les condicions dels préstecs.  La intermediació
hipotecària és una via alternativa i eficient abans de l'inici d'altres vies de recuperació del
deute. Ofideute lliura la proposta acordada a l’interlocutor/a de l'entitat financera per a la
seva valoració i fa un seguiment de la resposta i les possibles contraofertes. Ofideute
finalitza  la  seva  actuació  quan  obté  la  resolució  definitiva  de  l'entitat.  La  proposta
d’Ofideute no té caràcter preceptiu ni  vinculant.  Les entitats financeres no hi  queden
obligades i podrien decidir iniciar la via judicial o notarial per a la reclamació del deute, si
fos el cas, com preveu la llei.

Condicions i limitacions de l'assessorament i la intermediació.-
L'Administració no pot imposar a cap de les dues parts la modificació dels contractes
signats  entre  privats.  L'actuació  del  servei  es  basa  en  els  principis  de voluntarietat,
imparcialitat, confidencialitat i guany comú. L'inici de la intermediació és voluntari per a
ambdues parts. El procediment requereix de l'autorització de la persona usuària, que
habilita  al  servei  a  adreçar-se  a  l'entitat  financera,  es  compromet  a  actualitzar  la
documentació i a informar dels contactes posteriors amb l’entitat financera.

De tota manera, el tipus d’usuari que ve a l’Oficina d’Habitatge no és el que està apunt
de perdre l’habitatge per no poder fer front a la hipoteca (aquests casos són relativament
pocs).  L’usuari que acostuma a venir a l’Oficina d’Habitatge  és el que ja es veu
afectat  per  un  desnonament  o  llançament  amb  procediment  judicial  obert  i  la
demanda bàsica  és  aturar  el  desnonament;  suspendre’l  i  buscar  les  possibles
alternatives habitacionals.

Hem  observat  que  la  majoria  de  desnonaments/llançaments  tenen  a  veure  amb
procediments  hipotecaris  incoats  fa  uns  anys  o  en  judicis  verbals  per  manca  de
pagament.. però en els últims temps s’han iniciat altres procediments (judicis verbals a
precari) per la via civil o delictes lleus per usurpació, per la via penal, que tenen a veure
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amb la problemàtica de les ocupacions irregulars. I, sobre el tema de tercers ocupants i
ocupacions irregulars, no hi entra Ofideute. 

Per aquest motiu, hi ha molta problemàtica d’habitatge que no es pot atendre a través
d’Ofideute  sinó  d’una  manera local.  El  conveni  SIH  amb la  Diputació  preveu  també
aquesta  possibilitat,  de manera que el  servei  d’Ofideute  amb la Generalitat  quedaria
fusionat dins d’aquest conveni més ampli amb la Diputació de Girona que és el servei
d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge (SIH).

Durant  l’any  2019  hem detectat  un increment  notable  en  el  nombre  de llançaments
vinculats amb ocupacions irregulars i es detecta amb força la problemàtica que suposa la
NO renovació de lloguers per part de grans tenidors i  conseqüentment,  l’aparició de
noves llars vulnerables sense alternativa residencial.
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4. Recursos Humans per al funcionament d’Habitatge/Borsa del 2019-2020

La relació  de personal  que realitza tasques en l’espai  municipal  d’Habitatge  i  Borsa de

Mediació és la següent:

Càrrec   Dedicació OLH/Borsa

Coordinadora de l’Oficina Parcial
Tècnic de Borsa Total
Enginyer tècnic/aparellador               Parcial
Administratiu atenció públic            Total
Administratiu             Parcial
Assessor jurídic  (SIH) Parcial

La  tècnica  responsable  de  l’Oficina destina  al  seu  temps a  coordinar  el  personal  de
l’Oficina i les tasques que s’hi fan, sota la direcció política.

El 2019 ha estat any d’eleccions municipals i fins al juny de 2019 l’Oficina Local d’Habitatge
depenia del Tinent d’alcalde d’Acció Social i Habitatge, Sr. Ferran Burch i Gonzalez. A partir
del consistori constituït el 15 de juliol de 2019, l’Oficina Local d’Habitatge depèn del regidor
d’Habitatge que és el Tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori, Serveis Públics, Medi Ambient i
Sostenibilitat, Sr. Àlex Barceló i Llauger.
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Aquest  canvi  orgànic  fa preveure canvis  en la  nova direcció política  de l’àrea i,  a més,
l’activació de la societat municipal GESTORA URBANÍSTICA NOU SALT, SLU, i l’encaix o
relació d’aqueta societat amb les àrees municipals i en especial amb l’Oficina d’Habitatge, fa
preveure també canvis en l’organització, de funcions i de recursos que afectaran l’OLH.

Al fet anterior,  cal afegir-hi que bona part del  personal de l’OLH és funcionari interí i es
regeix per l’art. 10.1.c) de l’EBEP però atés que bona part dels programes tenen vocació de
permanència la idea de l’Ajuntament és anar creant de forma gradual places a la plantilla
municipal.

Amb tot,  la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 13 de desembre d’enguany va
acordar  aprovar  sol·licitar  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  la  continuïtat  en  els
convenis de col·laboració model 2 (encàrrec de gestions) i model 3 (borsa de mediació) i en
conseqüència subscriure les corresponents addendes de pròrroga per a l’exercici 2020, la
qual cosa significa que l’Oficina d’Habitatge continuarà donant el servei que fins ara s’ha
donat, malgrat es puguin produir canvis organitzatius al llarg del 2020.

A l’OLH s’hi fan tasques directament vinculades amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
com són totes aquelles accions per evitar la pèrdua de l’habitatge (desnonaments, ajuts de
lloguer, intermediació...) i aquelles relacionades amb la cerca d’un habitatge digne, bé sigui a
través de la Borsa de Mediació, lloguer social amb entitats bancàries, adjudicacions de Mesa
d’Emergència  o  adjudicacions  de  HPO.  També  l’assessorament  jurídic  en  qüestions
d’habitatges és una constant a l’Oficina tot i que sovint l’usuari té el seu propi lletrat.  Bona
part d’aquestes tasques les fa la Coordinadora conjuntament amb el tècnic de Borsa i es
porten a terme amb el suport de Serveis Socials. De fet, a partir de l’any 2016 es va crear
una comissió mixta integrada per la coordinadora de l’OLH i l’assistent social coordinadora
en temes d’habitatge, per prioritzar i tractar els casos i buscar les alternatives habitacionals
més adequades. Aquesta estreta col·laboració entre ambdós serveis ha propiciat i facilitat el
funcionalment d’una Mesa d’Emergència deslocalitzada i l’acompanyament en tot moment
del vulnerable en la cerca de l’habitatge. 

Avui, no existeix aquesta Comissió mixta, però sí es mantenen reunions periòdiques entre
Serveis Socials i l’OLH per tractar problemes d’habitatge i més concretament les reunions es
fan amb els referents socials de cada sector. 

Igualment,  es  disposa  des  de  juliol  de  2017  del  Servei  d’Intermediació  en  l’àmbit  de
l’Habitatge, conveniat amb la Diputació de Girona, que suposa la presència d’una advocada
dos dies a la setmana (dilluns i dijous) de 10,00 a 13,00 h. per a l’assessorament jurídic en
matèria d’habitatge. Inclou el servei d’intermediació Ofideute pels casos d’impagament de
rendes i d’execucions hipotecaries però també els casos d’àmbit local referits sobretot als
judicis verbals precaris o els judicis penals per usurpació, tots ells derivats del gran nombre
d’ocupacions irregulars.
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La responsable del servei es coordina amb el servei SIH per tractar els assumptes i buscar
les alternatives habitacionals més adients i supleix al servei SIH la resta de dies que no hi
són presents, sobretot quan s’han de tractar urgències d’última hora.

A banda d’aquestes tasques, a l’Oficina d’Habitatge s’hi  fan altres activitats relacionades
amb el  projecte  cofinançat  per  la  Diputació  de  Girona  titulat  “Projecte  de  suport  a  les
Comunitats  i  d’Intervenció  en  l’ús  anòmal  de  l’habitatge”  que  treballa  sobretot  amb  les
Comunitats  de  Propietaris  i  per  la  cohesió  dels  barris,  de  forma enxarxada  amb altres
serveis: mediació comunitària, Policia Local, Territori, etc. 

Així doncs, per exemple, el Programa de “Passadissos Nets i Segurs”  es gestiona des de
l’OLH i es treballa de forma conjunta amb la Policia Local, igual que el seguiment regular i
control de pisos ocupats, on també hi participa l’àrea de Salut, el Padró d’Habitants i els
Serveis  Jurídics,  donada  la  importància  cada  cop  més  gran  que  tenen  les  ocupacions
irregulars i les conseqüències que se’n deriven.

 A partir de la nova legislatura, s’ha canviat la constitució d’aquesta Comissió que es reuneix
quinzenalment  i ara està formada de manera permanent per tècnics i regidors de Policia
Local, Serveis Socials, Oficina d’Habitatge, Territori i Serveis Jurídics, i per a temes concrets
es convida als tècnics municipals especialitzats en aquella matèria. 

També i des de fa 2 anys es va dissenyar amb la col·laboració de la Diputació de Girona i el
Cap del SIG de l’Ajuntament un aplicatiu pel GIS, a fi de gestionar d’una manera racional i
efectiva les diferents dades en què es treballa a l’OLH i la seva mapificació sobre el territori.
Aquest aplicatiu, íntegrament finançat per la Diputació de Girona, esdevé una prova pilot i es
configura com una  eina  de gran servei  i  de futur...  sobretot  de cares  al  nou  Pla  Local
d’Habitatge i  permetrà  disposar d’informació ràpida i actualitzada per treballar en temes
d’habitatges. Aquesta eina es continua perfeccionant i es va presentar durant aquest any
2019 al Congrés de Govern Digital, que va tenir lloc el 17 de setembre.

Un altre servei  que s’ha de portar a  terme és el seguiment de la Taula de Coordinació Local
pel  dret  a l’habitatge.  Durant  l’any 2019 i  degut  a les eleccions municipals  i  traspàs de
consistori no s’ha reunit en cap ocasió.

L’objectiu  d’aquesta  Taula  que  compta  amb  representació  política,  tècnica  i  entitats
representatives és desenvolupar  i  posar  en comú estratègies en matèria d’habitatge.  La
participació  de  la  responsable  d’Habitatge  en  aquesta  Taula   forma  part  també  de  les
funcions que té encomanades així com la participació en diferents reunions a què estigui
convidada.

El  tècnic de  Borsa com ja  s’ha  dit  porta  a  terme les  tasques  pròpies  de  la  Borsa de
Mediació  i  treballa  en estreta  col·laboració  amb la  coordinadora de l’àrea.  Com ja  s’ha
indicat, ens trobem que en la majoria dels casos, fent mediació amb entitats bancàries i en
canvi, detectem la dificultat cada cop creixent que el particular deixi el seu habitatge a la
Borsa de Lloguer i, en conseqüència la dificultat en la captació d’habitatge del mercat privat.
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Atribuïm aquesta dificultat al fet  constatat que no existeixen lloguers disponibles ni  a les
immobiliàries ni a l’Oficina d’Habitatge. El particular o bé li costa llogar (i prefereix vendre), o
lloga de forma tan ràpida que no li cal ni anunciar el pis... perquè la demanda de lloguer és
molt gran.

Per tant, el  tècnic de borsa s’ocupa de gestionar la demanda d’habitatges de lloguer social i
l’oferta dels mateixos, amb els recursos propis interns de la mateixa Oficina i fa seguiment i
visites periòdiques als habitatges gestionats per la borsa de lloguer social. Hem constatat
que cal un seguiment rigorós en el seguiment dels pisos de borsa perquè la morositat ha
augmentat. 

A banda,  i  com s’ha  dit  abans,  el  tècnic  i  la  coordinadora  de  l’àrea treballen  atenent
demandes d’habitatge que afecten a entitats bancàries (lloguer social).

El 31 de desembre de 2019 finalitza la relació laboral de l’actual tècnic de Borsa i les seves
funcions seran assumides, en tant no s’hagi cobert o substituït el lloc,  per la responsable de
l’Oficina d’Habitatge i el personal de l’oficina que es consideri.

Una administrativa a temps complert: 

Fa  atenció  al  públic  i  dedica  la  seva  jornada  laboral  a  tramitar  els  diferents  ajuts  i
convocatòries de lloguer al llarg de l’any (a bolcar les dades a l’aplicatiu de la Generalitat i al
gestor d’expedients de l’Ajuntament),  fa el registre general de les instàncies i sol·licituds que
arriben a l’OLH.

Una altra administrativa a temps parcial: 
Supervisa  i  gestiona  els  dubtes  que  es  puguin  ocasionar  amb  motiu  de  les  diferents
sol·licituds  en  la  tramitació  d’ajuts  de  lloguer;  també  tramet  a  l’AHC els  ajuts  implícits,
tramita expedients de subvencions de rehabilitació i entra dades a diferents aplicatius de la
Generalitat (cèdules, HPO).
Fa de suport  administratiu als diferents tècnics de l’OLH  a en temes de caire intern de
l’oficina, i  fa també d’enllaç amb altres departaments de l’Ajuntament per  portar a terme
acords, resolucions, propostes que tenen a veure amb l’àrea d’habitatge. 

El tècnic (enginyer o arquitecte tècnic)
Dedica una part de la seves tasques a la concessió, denegació o requeriments relatius a
cèdules  d’habitabilitat  de  segona  ocupació,  visites  tècniques  d’habitatges  per  valorar
possible dret de tanteig a exercir; assessorament per ajuts a la rehabilitació en les diferents
convocatòries d’ajuts endegades tant per la Generalitat com pel propi Ajuntament; visites
d’habitatge  en  casos  d’infrahabitatge,  coordinació  i  seguiment  dels  plans  ocupacionals;
forma  part  de  l’equip  coordinador  del  programa  de  pobresa  energètica  i  fa  visites
d’instal·lacions  o  d’accions lligades  a comptadors  centralitzats  que es detecten punxats,
quan arran d’alguna denúncia o queixa poden ser perillosos i atemptar contra la seguretat de
les persones i edificis. 
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Des del  juny de 2019 no tenim tècnic perquè ha causat  baixa i  tot  que s’ha fet  procés
selectiu aquest encara no ha estat nomenat. Això vol dir que moltes de les funcions que feia
han estat delegades a altres persones o entitat (cas de les cèdules d’habitabilitat que ho fa
l’Agència), o cas del tanteig que ho ha fet altres tècnics de l’àrea de Territori. 

Assessor jurídic (SIH)

Per últim, la figura de l’assessor jurídic, atén visites per donar suport als sol·licitants que es
troben en situacions de desnonaments, d’execucions hipotecàries, ... etc. En definitiva de
risc de perdre l’habitatge.  També, tal i com hem dit anteriorment, aquestes tasques les ha fet
durant  tot  l’any  el  SIH  i  només en  casos  d’urgència  i  en  absència  del  lletrat,  ho  fa  la
responsable de l’Oficina  (graduada en Dret).

Altres

Finalment,  es  vol  fer  esment  al  fet  que,  a  banda  del  personal  relacionat,  en  moments
puntuals com és la convocatòria d’ajuts o de subvencions, es necessita de l’ajut d’un altre
administratiu a temps complert i que cada any tenim estudiants en pràctiques i algun pla
ocupacional que ajuden en tasquen d’arxiu i  de suport administratiu o d’auxili  al  diferent
personal de l’OLH.

Pel proper exercici 2020 es preveu disposar almenys del mateix personal per realitzar les
funcions fixades ja dites. En aquest sentit, el passat  24 de desembre, es va demanar a la
Diputació de Girona la continuïtat del servei SIH i al menys fins al maig de 2020 ja tenim un
estudiant en pràctiques de l’escola Vallvera de Salt, donant suport a l’equip de l’OLH.
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5. Previsió de tasques per el 2020 en matèria d’habitatge i borsa de lloguer

Les  tasques  que  es  preveuen  efectuar  a  l’oficina  l’exercici  2020  d’habitatge,  i  que  es
descriuen en el conveni marc són les següents:

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:

1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades
amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també
les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.

2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa
que es presenta amb les sol·licituds.

3. La  comprovació  i  revisió  de  la  documentació  presentada  a  l’Oficina,  amb  la
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.

4. El  trasllat  de  sol·licituds  i  documents  als  serveis  competents  de  l’Agència  de
l’Habitatge de Catalunya.

5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

6. .L’atenció  ciutadana  en  l’assessorament  de  les  diferents  problemàtiques  de
l’habitatge.

7. La  implementació  i  ús  de  tècniques  digitals  per  a  la  tramitació  de  sol·licituds  i
expedients.

b) Funcions de gestió d’activitats i serveis

b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge

1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També
inclou  les  inspeccions  tècniques  sobre  les  condicions  d’habitabilitat  que  siguin
planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i
el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat
del procés reconegut.

2. La  gestió  i  avaluació  dels  estudis  o  informes  tècnics  previs  a  les  obres  de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III)
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3. La  gestió  de  sol·licituds  d’ajuts  per  a  la  rehabilitació  d’edificis  d’ús  residencial  i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques,
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.

b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge

1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i
urgents)

2. La  gestió  d’expedients  d’ajuts  de  prestacions  permanents  per  al  pagament  de
lloguers i ajuts MIFO

3. La gestió de les incidències dels expedients de Renda Bàsica d’Emancipació

a)  Utilitzar  les  eines  informàtiques  que  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  posi  a
disposició de les oficines i les borses.

b)   Elaborar  un  informe  on  cal  descriure  els  aspectes  específics  del  funcionament  de
l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al  públic,  la
relació del personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.

c) Formalitzar,  per  part  de la persona responsable de l’Oficina,  un protocol addicional  a
aquest conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les
gestions i els tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment
per  al  seguiment de les activitats  i  el  sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina
durant l’any.

d)  Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació
final sobre la totalitat de les tasques realitzades.

f). Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial  on
s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques
de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.

g).  Comunicar  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  les  incidències,  queixes  o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del
servei.

h) Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge
de  Catalunya amb motiu de la  formació del  seu personal  i  per  a la  coordinació  de les
tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
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i)  Col·locar  en un lloc  visible  un rètol  identificador  de l’Oficina,  que haurà de seguir  les
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament
a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les
tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.

j) Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida
en relació a les activitats que són objecte del present conveni.

k). Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
k1.1 L’obtenció d’altres aportacions  o finançament  que l’Oficina rebin,  procedents
d’altres administracions o entitats públiques o privades.
k1.2 Qualsevol alteració en les condicions que es pactin en els convenis.

Les tasques que es preveuen efectuar a l’oficina durant l’exercici 2020, de borsa de lloguer,
són les següents: 

1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal suficient
que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions de mediació i  cessió
d’habitatges per al lloguer social.

2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen:
a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació i 
cessió per al lloguer social.
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en la cerca 
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

3. Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen:
a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació o 
cessió.
d) El seguiment i el control dels pagaments del lloguers.

4. Destinar habitatges captats per la Borsa a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades 
l'Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya, d’acord amb l’article 20 del Decret del Pla per al 
Dret a l’Habitatge.

5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una 
memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes relatius al 
funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també el 
nombre d’actuacions de mediació o cessió de cada anualitat.

6. Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les 
incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la 
qualitat del servei.
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7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la Borsa i per a la 
coordinació dels serveis de mediació o cessió d’habitatges amb finalitats socials.

8. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en 
relació a les activitats que són objecte de la proposta de conveni esmentat.

Pel que fa a les actuacions previstes per l'anualitat 2020, es poden resumir com segueix:

1.- Funcions d’informació:

- Assessorament a la propietat en programes socials d’habitatge.

Es preveu atendre uns 30 propietaris per tal que de convèncer-los perquè deixin el
pis a la Borsa de lloguer Social, i se’ls s’informarà dels compromisos i drets de la
Borsa; igualment es registrarà el seu nom, el telèfon i l’adreça en una base de dades
interna. 

- Assessorament  en matèria de rehabilitació pels habitatges gestionats de la borsa de
lloguer i els nous habitatges potencials.

Es  preveu  que  s’aconsegueixi  la  firma  d’uns  6  contractes  de  mediació  privada.
S’intentarà subscriure un mandat de cessió de llarg, per tal que puguin beneficiar-se
de  les  petites  millores  de  manteniment  de  l’habitatge  a  càrrec  dels  plans
ocupacionals. Per al 2020 es preveu un equip de 3 persones.

- Assessorament i  acompanyament del sol·licitant en la cerca de l’habitatge social,  la
firma del contracte de lloguer i durant la vigència del mateix.

Es preveu atendre a unes 400 persones interessades, efectuant una tria prèvia en funció
dels ingressos, amb l’objectiu d’entrevistar persones que siguin potencials beneficiàries d’un
lloguer i que compleixin amb els criteris establerts pel lloguer just. És a dir, a més de facilitar
l’imprès  i  informar  de la  documentació  necessària,  s’informarà a  tots  els  sol·licitants  de
l’objectiu del projecte i de les condicions d’accés al mateix .

Es preveu realitzar unes 500 entrevistes individualitzades per aprofundir en els casos que es
requereixi.

- Qualitat del servei.
Un dels objectius intangibles que es continuarà oferint des de l’Oficina d’Habitatge de Salt és
un bon servei a la ciutadania.

- Contractes.
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L’objectiu anual, és arribar a signar 6 contractes nous, mantenint la majoria dels vigents, de
manera que l’1 de gener de 2021 hi hagi uns 48 contractes de lloguer vigents administrats
des de Salt.  No es comptabilitzen els contractes de lloguer en els que participa l’Oficina
Local d’Habitatge i que s’aconsegueixen per mitjà de les gestions amb  entitats financeres i
empreses que no consten a l’aplicatiu de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Es pretén fer difusió del servei entre sectors de població que el desconeixen i que tinguin
necessitats d’habitatge social.

 2.- Realitzar funcions de mediació/cessió:

- Es preveu fer unes dues o tres mediacions mensuals o gestions per aconseguir la
rebaixa de les rendes pactades així com la consecució d’ajuts implícits o d’altre caire.

-   Provisió d’habitatges buits per posar-los a lloguer a preu assequible per famílies amb
necessitats d’habitatge i per altra banda per a estudiants. 

-  Mediació entre propietari i llogater de les incidències que sorgeixin dels habitatges de
borsa.

- Seguiment de la destinació dels habitatges.

Fer una visita periòdica a cada habitatge per semestre per comprovar: el seu estat, l’ús i
destinació dels habitatges i, si escau, fer el seguiment dels impagaments. Es prioritzaran els
habitatges amb les incidències més importants i urgents. 

Vetllar pel bon ús i manteniment de l’habitatge, fomentar la bona convivència veïnal, facilitant
el coneixement de la normativa de la comunitat, etc. 

Es preveu portar a terme les mediacions oportunes per tal de resoldre incidències i conflictes
que sorgeixin; així com detectar necessitats i orientar-les als serveis corresponents.

3.- Persones residents en habitatges, sense títol jurídic habilitant.
Es procurarà la cerca de solucions a les problemàtiques dels sol·licitants d'habitatge que no
disposen  de  títol  jurídic  habilitant,  i  que  siguin  vulnerables,  per  evitar  el  problema  del
sensellarisme, bé sigui per mitjà de l'administració local així com amb la col·laboració de
grans tenidors d'habitatge, d'acord amb els mecanismes que prevegi la legislació vigent.

4- Altres 
Previsió d’actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2020.

Es continuarà la mediació entre propietaris i llogaters de les incidències que sorgeixin dels
habitatges de borsa.
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Caldrà  continuar  amb  les  visites  periòdiques  a  cada  habitatge,  per  semestre,  a  fi  de
comprovar: el seu estat, l’ús i destinació dels habitatges i, si escau, fer el seguiment dels
impagaments. Es prioritzaran els habitatges amb les incidències més importants i urgents. 

Igualment es farà el seguiment de la destinació dels habitatges de particulars que tenen el
pis a la borsa de lloguer social, amb una major incidència en mesures que puguin afavorir
tan  l'eficiència  energètica  com  el  decrement  del  preu  a  satisfer  pels  serveis  de
subministraments d'aigua, electricitat, gas, veu i dades.

Es vetllarà pel bon ús i manteniment de l’habitatge, fomentar la bona convivència veïnal, i
facilitar el coneixement de la normativa de la comunitat.

Seguiment de l’habitatge social adjudicat per altres vies (Mesa d’Emergència, lloguer social
obligatori, reallotjaments, regularitzacions) fent especial èmfasi en aquelles unitats familiars
objecte de conveni de recursos molt limitats. Es pretén que pel que correspon a l'Ajuntament
de Salt i l'Oficina d'Habitatge, la gestió d'aquests casos quedi encara més a prop del ciutadà
i es puguin resoldre les diferents problemàtiques d'habitatge de manera que es simplifiqui a
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la gestió de cada expedient. El creixent increment de
llars amb ingressos inferiors a quatre cents vint-i-sis euros o amb ingressos propers a zero
motiven que el personal de l'Oficina dediqui més esforços en aquest àmbit i l’augment de
contractes de lloguer social  en els darrers anys també obliga a fer un seguiment de les
famílies beneficiàries per determinar si es produeixen canvis i millores en la seva situació
socioeconòmica, per veure el grau de cohesió amb el barri i  el grau de compliment dels
objectius fixats.

Es preveu també portar a terme les mediacions oportunes per tal de resoldre incidències i
conflictes que sorgeixin; així com detectar necessitats i orientar-les i/o derivar-les als serveis
corresponents

D’altra  banda,  es  buscarà  els  nous  interlocutors  dels  fons  inversors  a  qui  les  entitats
bancàries estan venent els seus actius, amb l’ànim d’aconseguir col·laboració en polítiques
d’habitatge  social  i  es  cercaran  i  aplicaran  mesures  per  incentivar  la  mobilització  dels
habitatges buits en mans de particulars (a través de masoveria, captació de borsa).

Igualment, les ordenances fiscals per a l’exercici 2020, preveuen gravar amb un recàrrec del
50% de l’IBI els habitatges buits de grans tenidors desocupats amb caràcter permanent. Això
significa, l’inici d’una nova línia d’acció que s’haurà  de  coordinar amb el servei d’Inspecció .

Salt, 31 de desembre de 2019

Anna M. Comerma i Domènech
Tècnica responsable de l’OLH
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